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HERREGISTREREN
Deze handleiding leidt u door de stappen heen die u moet nemen om te herregistreren in PE-online,
het kwaliteitsregister.
LET OP: Zodra u de herregistratie procedure begint kunt u geen activiteiten meer uit het
verleden invoeren. Lees daarom zorgvuldig de “Checklist Herregistratie” voordat u begint! In
deze checklist staat aangegeven welke documenten u bij de hand dient te hebben. De eisen
voor herregistratie kunt u vinden in het document “Herregistratie Kwaliteitregister”, controleer
goed of u aan de eisen voldoet.
Wanneer u de checklist herregistratie heeft doorgenomen en er zeker van bent dat u aan alle
herregistratie eisen voldoet. Log dan in in het kwaliteitregister en ga naar het beginscherm. Klik dan
op de knop “Dossier aanmelden” zoals hieronder aangegeven in Figuur 1.

Figuur 1: De front-page van PE online, klik op "Dossier aanmelden" (blauw kader) om de
herregistratieprocedure te starten.

Op de hierna verschenen pagina (Figuur 2) kunt u op volgende klikken.

Figuur 2: Klik op volgende.

In het nu verschenen scherm (Figuur 3) dient u uw verklaring werkzaamheden te uploaden.
Afhankelijk van of u in de afgelopen regitstratie periode een promotie heeft gedaan, uw promotie nog
aan het uitvoeren bent, of werkzaam bent geweest als Technisch Geneeskundige dient u een ander
formulier in te dienen. Welk document op u van toepassing is kunt u vinden in het document
“Herregistratie Kwaliteitregister”. Na het uploaden van uw verklaring werkzaamheden dient u te
verklaren aan het beroepsprofiel Technische Geneeskunde te voldoen. Verder dient u zich te
conformeren aan de beroepscode TG en te ondertekenen dat u de intentie heeft uw vakbekwaamheid
te onderhouden zoals beschreven in het “Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen”.
Beide documenten kunt u vinden op de website van de NVvTG.
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Figuur 3: Upload hier uw verklaring werkzaamheden. U dient hetberoepsprofiel te onderschrijven, zich
te conformeren aan de beroepscode en te verklaren uw vakbekwaamheid te onderhouden. Zodra u dit
heeft gedaan drukt u op volgende.

Op de nu verschenen pagina (Figuur 4) krijgt u de factuur te zien die u dient te betalen voor uw
herregistratie. Klik op volgende om verder te gaan.

Figuur 4: Factuur herregistratie. Klik op volgende.

Controleer of de gegevens die bij ons over u bekend zijn correct zijn (Figuur 5). Als uw gegevens
kloppen, klik dan op volgende.

Figuur 5: Controleer uw gegevens op juistheid voordat u verder gaat. Als uw gegevens kloppen,
klik op volgende.
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U krijgt een melding te zien zoals weergegeven in Figuur 6. Als u zeker weet dat uw gegevens
kloppen, druk dan op “Ok”.

Figuur 6: U krijgt de volgende melding te zien. Als u zeker weet dat uw gegevens kloppen,
druk op “Ok”

Op de pagina die nu verschijnt (Figuur 7) krijgt u de betaalmethodes te zien waarmee u de factuur
voor herregistratie kan betalen. Kies de gewenste betaalmethode en volg de instructies op het
scherm.

Figuur 7: U komt nu op de pagina van docdata payments terecht. Kies hier voor de door u
gewenste betaalmethode en volg de instructies op het scherm.
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Zodra u de betaling heeft voldaan wordt uw verzoek tot herregistratie in behandeling genomen. U
krijgt binnen enkele weken bericht over de beslissing of uw verzoek tot herregistratie wel of niet is
goedgekeurd. Zodra uw herregistratie is goedgekeurd verschijnt er een nieuw dossier op uw
beginscherm (zie Figuur 8). In dit dossier dient u uw bij- en nascholing bij te houden voor uw
volgende herregistratie.

Figuur 8: Zodra uw herregistratie is goedgekeurd verschijnt er een nieuw dossier op het hoofdscherm. In
dit dossier dient u de bij- en nascholing bij te houden voor de komende herregistratie periode.
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