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CHECKLIST/FAQ HERREGISTRATIE KWALITEITSREGISTER 

September 2020 

Checklist  

Let op! Zorg eerst dat u alle vereiste documenten in uw bezit hebt 

voordat u de herregistratie procedure start. Als u de herregistratie 

procedure start kan u niet meer terug! 

 Heeft u uw urenverklaring ingevuld en laten ondertekenen door 

bevoegd vertegenwoordiger van uw werkgever (zoals bijvoorbeeld 

een afdelingshoofd of  HR-medewerker) .  
In de urenverklaring staan de duur en omvang van uw werkzaamheden. Een voorbeeldformulier 

kunt u downloaden via de www.nvvtg.nl.   

 

 Heeft u ti jdens uw registratiecyclus een promotietraject gevolgd ? 

Dan dient u extra documenten te uploaden.  

•  Indien het promotietraject al afgerond is, voldoet een kopie van het doctoraal certificaat 

in combinatie met een ondertekende urenverklaring als bewijsstuk. 

•  Als het promotietraject nog niet is afgerond, moet u uw aanstelling bewijzen door 

middel van een kopie van het goedgekeurde promotieonderzoeksvoorstel in combinatie 

met een ondertekende urenverklaring.  

 

 Zijn uw A- en B-punten up-to-date? 

• U heeft minimaal 200 punten nodig voor een volledige herregistratie van 5 jaar, waarvan 

tenminste 100 punten in de categorie medisch-technische nascholing (A-punten). 

• Punten behaald tussen de start van de herregistratie procedure en de ingang van de 

nieuwe registratiecyclus kunnen niet ingediend worden. Wilt u deze punten wel laten 

meetellen en opnemen in uw portfolio, wacht dan met het starten van de herregistratie 

procedure. 

• Heeft u niet-geaccrediteerde cursussen ingediend, welke nog niet zijn goedgekeurd door 

de kwaliteitscommissie? Wacht dan eerst de goedkeuring hiervan af voordat u start met 

de herregistratie procedure.  

 Zijn al uw OSATS geüpload?  
• De aard van de werkzaamheden en uw bekwaamheid hierin kunt u aantonen middels 

ondertekende OSATS.  Upload al uw ondertekende OSATS voordat u herregistratie 
aanvraagt. Wanneer de herregistratie procedure gestart is, kunt u uw portfolio tijdelijk niet 
aanpassen. 

• Zijn uw OSATS gedateerd? Denk dan eens aan een nieuwe OSATS-beoordeling. U laat op die 
manier zien dat u de vaardigheid nog steeds beheerst en bekwaam bent.  

  

http://www.nvvtg.nl/
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Wanneer is het belangrijk om te (her)registreren in het kwaliteitsregister van de 

NVvTG? 
Als u als klinisch technoloog (KT) bent geregistreerd in het BIG-register, is het altijd belangrijk om u ook 

aan te melden voor het kwaliteitsregister van de NVvTG. Met uw registratie in het kwaliteitsregister kan 

u uw bekwaamheid en bij- en nascholing aantonen. Deze registratie onderschrijft uw persoonlijke 

kennis, vaardigheden en professionaliteit. 

Ook als u niet in het BIG-register staat, kan het handig zijn om u in te schrijven in het kwaliteitsregister. 

Een geregistreerde TG werkt volgens de norm van de beroepsgroep en investeert in het verwerven en 

onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening.  

Het kwaliteitsregister van de NVvTG maakt daarnaast de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de 

KT/TG transparant en toetsbaar. Op deze manier zorgt het kwaliteitsregister voor waarborging van de 

kwaliteit van de beroepsuitoefening van de KT/TG.  

Als u geen klinische taken heeft, is inschrijven in het kwaliteitsregister (of het BIG-register) minder 

zinvol. Herregistratie (na 5 jaar) in het kwaliteitsregister is ook niet mogelijk als u geen patiëntgebonden 

werkzaamheden hebt uitgevoerd. Voor herregistratie in het BIG-register is het daarbij ook van belang 

dat u zorg draagt op het gebied van de individuele patiëntenzorg.  

Naast persoonlijke redenen om uw eigen bekwaamheid vast te leggen in een portfolio, zijn er een aantal 

situaties waarin u dit nodig kan hebben voor externe partijen.  Hieronder een aantal voorbeelden: 

• Voorbeeld 1: Uw werkgever wil een overzicht van uw bekwaamheid of nascholing in het 
verleden en/of bij een vorige werkgever, of het ziekenhuis waar u werkt verwacht dat u dit 
bijhoudt bij uw eigen beroepsgroep. 

• Voorbeeld 2: Een patiënt dient een klacht in en u moet uzelf verdedigen voor het tuchtcollege. 
De NVvTG kan dan onderschrijven dat u voldoet aan de kwaliteitsnormen van het beroep.  

• Voorbeeld 3: Er wordt gewerkt aan wet de BIG 2.0, waarbij niet alleen een 
werkgeversverklaring, maar ook het volgen van bij- en nascholing verplicht zal worden voor 
herregistratie in het BIG-register. Het kwaliteitsregister wordt dan een makkelijke en door de 
NVvTG erkende manier om dit aan te tonen.  

 

Wat zijn de herregistratie-eisen voor het kwaliteitsregister van de NVvTG? 
Voor herregistratie in het kwaliteitsregister van de NVvTG geldt een werkervaringseis en nascholingseis. 

De werkervaringseis bestaat eruit dat de TG tenminste 4160 uur per 5 jaar werkzaam is geweest als 

Technisch Geneeskundige, waarvan tenminste 2080 bestaat uit patiëntgebonden werkzaamheden.  

De nascholingseis bestaat eruit dat over 5 jaar minimaal 200 punten zijn behaald voor bij- en nascholing 

op medisch-technisch gebied (categorie A-punten) en Algemene nascholing & Beroepsbevorderende 

activiteiten (B-punten). Van deze 200 punten moeten er minimaal 100 in de categorie A-punten vallen. 

Zie voor de precieze eisen het ‘Reglement Kwaliteitsregister’ op www.nvvtg.nl 

Wat is het verschil tussen patiëntgebonden werkzaamheden en Technisch 

Geneeskundige werkzaamheden?  

Patiëntgebonden werkzaamheden: werkzaamheden met betrekking tot onderzoek en behandeling van 

patiënten. Behalve direct patiëntcontact, vallen hieronder ook alle daaruit voortvloeiende 

about:blank
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werkzaamheden zoals brieven schrijven en verwerken van aanvullend onderzoek. Wetenschappelijk 

onderzoek bij patiënten of (gezonde) vrijwilligers valt ook onder patiëntgebonden werkzaamheden. 

Voor elk uur patiëntgebonden werkzaamheden kan maximaal één uur meetgegevens en/of data-analyse 

worden gerekend. Deze uren mogen dan ook als patiëntgebonden werkzaamheden worden gerekend.  

Technisch Geneeskundige werkzaamheden: optimaliseren van bestaande medisch-technische 

handelingen alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en therapieën 

met behulp van technologie. 

Voorbeeld: 

TG op de radiologie doet onderzoek waarvoor hij/zij lichamelijk onderzoek uitvoert bij patiënten en CT-

scans maakt van patiënten. Voor dit onderzoek worden ook CT-scans gemaakt met fantomen en muizen. 

Andere werkzaamheden die hij/zij uitvoert zijn onder andere het verslaan van radiologische scans.  

Voor het onderzoek heeft de TG ongeveer 2 uur per week contact met patiënten. De analyse van de 

meetgegevens kost minstens 4 uur. Nog eens 8 uur wordt besteed aan fantoom scans en muizenscans. 

Het verslaan van radiologische scans niet specifiek voor het onderzoek neemt nog eens 2 uur in beslag.  

Deze TG voldoet aan de werkervaringseisen. Hij/zij besteedt 4 uur aan patiëntgebonden werkzaamheden 

(2 uur patiëntencontact voor de studie en 2 uur voor het verslaan van de scans). Voor elk uur 

patiëntgebonden werkzaamheden mag maximaal 1 uur meetgegevens of data-analyse gerekend worden 

(er wordt minstens 4 uur besteed aan analyse, dus deze kunnen meegerekend worden). In totaal zijn dit 

8 uur patiëntgebonden werkzaamheden. Daarnaast wordt nog eens 8 uur besteed aan fantoom scans en 

muizenscans voor de studie welke ook vallen onder TG werkzaamheden. Hij/zij werkt dus 16 uur als 

technisch geneeskundige. 

Wat zijn gelijkgestelde werkzaamheden?  
Als u in een andere functie betrokken bent bij patiëntenzorg, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek 
op het terrein van de technische geneeskunde, dan kunnen deze uren meetellen voor uw herregistratie 
wanneer deze zijn aangemerkt als gelijkgestelde werkzaamheden.  
 
De volgende functies worden als gelijkgesteld aangemerkt:  

- Teamleider, direct leidinggevende en coördinator.  
Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn: 

• De uitgevoerde werkzaamheden hebben direct te maken met zorg voor personen. Dit 
betekent dat taken van een technisch geneeskundige met een coördinerende functie 
meestal gezien kunnen worden als uitvoerend op het gebied van de klinische zorg. Een 
TG die sturing geeft aan leidinggevenden/ teamleiders of managementtaken verricht, 
wordt niet gezien als gelijkgesteld omdat de afstand tot zorgvrager te groot is.  

• De werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd zijn van 
hetzelfde opleidingsniveau.  

 
Voorbeelden: 
TG geeft direct leiding aan een aantal zorgverleners met een lager opleidingsniveau: 
werkzaamheden tellen niet mee omdat er geen leiding wordt gegeven aan het leveren van 
zorg op hetzelfde niveau.  
TG voert zelf geen medisch technische handelingen uit maar geeft leiding aan de groep TG 
die wel medisch technische handelingen uitvoeren. De werkzaamheden tellen wel mee, 
omdat leiding wordt gegeven aan hetzelfde opleidingsniveau en het direct te maken heeft 
met de zorg voor personen.  
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Zorgverlener is lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur. De uren in die functie 
mogen niet meetellen omdat taken niet gezien worden als klinisch uitvoerend aangezien de 
afstand tot zorgvrager te groot is.   

 
- Promovendi, wetenschappelijk onderzoek vallende binnen een promotie-traject 
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek buiten een promotie wordt niet automatisch 

aangemerkt als gelijkgestelde werkzaamheden. Zie voor de specifieke voorwaarden het 
‘Regelement Kwaliteitsregister’ onder handleidingen op www.nvvtg.nl  

Hoe kan ik aantonen dat ik aan de werkervaringseisen voldoe?  
Dit kan door middel van het invullen van een werkgeversverklaring, deze is te downloaden onder 
handleidingen op www.nvvtg.nl   

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de nascholingseisen?  
Wanneer u niet voldoet aan de nascholingseisen, dan kunt u eenmalig in aanmerking komen voor een 

herregistratie met verkorte duur. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

< 25 procent van de vereiste uren te weinig: herregistratie voor een periode van 2,5 jaar.   

25-50 procent van de vereiste uren te weinig: herregistratie voor een periode van één jaar. 

Meer dan 50 procent van de vereiste uren te weinig: geen herregistratie.  

Een registratiecyclus duurt altijd 5 jaar en zal dus met terugwerkende kracht ingezet worden. De punten 

die u behaald hebt in de overlappende periode met de recent afgelopen registratieperiode gaan mee 

naar de nieuwe registratiecyclus.  

Voorbeeld 

Uw initiële registratiecyclus van 2 januari 2013- 1 januari 2018 (5 jaar) verloopt. U herregistreert per 1 

januari 2018. U hebt echter 100 punten te weinig gehaald voor een volledige herregistratie van 5 jaar. U 

hebt recht op een herregistratie voor een periode van één jaar. Een cyclus is echter altijd 5 jaar, dus uw 

nieuwe registratiecyclus gaat lopen van 2 januari 2014-1 januari 2019. De punten die u behaald heeft 

tussen 2 januari 2014 en 1 januari 2018 worden meegenomen naar de nieuwe registratiecyclus.  Per 1 

januari 2019 moet u weer voldoen aan de nascholingseisen en 200 punten in totaal hebben behaald.  

Let op! Hebt u in dit voorbeeld tussen 2 januari 2013 en 1 januari 2014 50 punten behaald en tussen 2 

januari 2014 en 1 januari 2018 de overige 50 punten, dan gaan er dus maar 50 punten mee naar uw 

nieuwe registratiecyclus. Dit betekent dat u het komende jaar nog 150 punten moet behalen om te 

voldoen aan de nascholingseisen. Wanneer u deze 150 punten tijdens de verkorte herregistratie periode 

behaalt, komt u weer in aanmerking voor herregistratie voor een periode van 5 jaar in het 

kwaliteitsregister. 

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de werkervaringseisen?  
Wanneer u niet voldoet aan de werkervaringseisen, dan kunt u eenmalig in aanmerking komen voor een 

herregistratie met verkorte duur. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

Twee jaar ononderbroken werkzaam geweest als technisch geneeskundige voor 16 uur per 

week geeft recht op twee jaar herregistratie. 

 

Drie jaar ononderbroken werkzaam zijn geweest in een omvang van 16 uur per week geeft recht 

op drie jaar herregistratie. 

 

about:blank
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Vier jaar ononderbroken werkzaam zijn geweest in een omvang van 16 uur per week of twee 

jaar in een omvang van 32 uur per week geeft recht op 4 jaar herregistratie. 

 

Vijf jaar ononderbroken werkzaam zijn geweest in een omvang van 8 uur per week geeft recht 

op 2,5 jaar herregistratie. 

Een registratiecyclus duurt altijd 5 jaar en zal dus met terugwerkende kracht ingezet worden. Daarmee 

gaan alleen de punten die u behaald hebt in de overlappende periode mee naar de nieuwe 

registratiecyclus.  

Voorbeeld: 

Uw initiële registratiecyclus van 2 januari 2013-1 januari 2018 (5 jaar) verloopt. U herregistreert per 1 

januari 2018.  U hebt echter 3 jaar ononderbroken gewerkt in een omvang van 16 uur per week. Dit geeft 

recht op drie jaar herregistratie. Een cyclus is echter altijd 5 jaar, dus uw nieuwe registratiecyclus gaat 

lopen van 2 januari 2016-1 januari 2021. De punten die u behaald heeft tussen 2 januari 2016 en 1 

januari 2018 worden meegenomen naar de nieuwe registratiecyclus. Op 1 januari 2021 moet u weer 

voldoen aan de nascholingseisen en 200 punten in totaal hebben behaald.  Uw werkervaringseisen 

worden per 1 januari 2021 opnieuw beoordeeld over de laatste 5 jaar, wat betekend dat u een 

urenverklaring invult van 2 januari 2016-1 januari 2021. 

Wanneer moet ik mijn aanvraag tot herregistratie indienen? 

Uw aanvraag tot herregistratie moet ingediend zijn voor het verlopen van uw registratie. Let op: de 

betaling voor deze aanvraag moet dan ook ontvangen zijn. Eerder wordt uw aanvraag namelijk niet in 

behandeling genomen. 

Ik heb mijn registratie in het kwaliteitsregister laten verlopen, kan ik mij opnieuw 

inschrijven?  
Na het verlopen van uw registratie kunt u via herintreding opnieuw geregistreerd worden in het 
kwaliteitsregister. De kwaliteitscommissie beoordeelt of u in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 
beëindiging van uw registratie tot het tijdstip van uw aanvraag volledig aan de herregistratie eisen hebt 
voldaan. Wanneer u aan alle herregistratie eisen hebt voldaan, kunt u zich weer registeren voor een 
registratiecyclus van 5 jaar. Heeft u niet volledig aan deze herregistratie-eisen voldaan, dan kunt u een 
individueel scholingsprogramma volgen, waarna herintreding mogelijk wordt. 
 

Hoe verloopt de herregistratie procedure?  
- 90 dagen, 2 weken en 1 dag voor het einde van uw registratieperiode krijgt u bericht van PE-

online. Hierin staat uitgelegd hoe u de herregistratie procedure moet starten. 

- Een maand voor het einde van uw registratieperiode ontvangt u per post een herinnering van de 

kwaliteitscommissie. Als u de herregistratie al bent gestart kunt u deze brief negeren.  

- Voor uw herregistratie wordt u beoordeeld op scholingseisen en werkervaringseisen. Zorg dat u, 

voordat u de aanvraag indient, uw scholingseisen (A- en B-punten) up-to-date hebt en u in het 

bezit bent van een urenverklaring (de zogeheten werkgeversverklaring). Deze dienen 

ondertekend te zijn door een bevoegd vertegenwoordiger van uw werkgever (zoals bijvoorbeeld 

een afdelingshoofd of HR-medewerker). Indien u bij meerdere werkgevers werkzaam bent 

geweest, dient u van elke werkgever een werkgeversverklaring in te dienen.  

- U dient uw volledige aanvraag voor herregistratie in via PE-online en voldoet de met de aanvraag 

gemoeide kosten. 

- Na ontvangst van een herregistratie aanvraag, inclusief betaling van het geldende tarief, neemt 

de commissie binnen acht weken een besluit over uw aanvraag.  
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- Een besluit tot herregistratie voor volledige of verkorte duur ontvangt u digitaal. Let op: zorg 

daarom dat uw e-mailadres goed in het systeem staat! 

- U kunt een bezwaar indienen tegen het definitieve besluit van de commissie, u hebt hier 6 weken 

de tijd voor. In het besluit staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. Het bezwaar zal besproken 

worden tijdens de maandelijkse vergadering van de commissie.  

Wat is het tarief van een herregistratie procedure?  
Een aanvraag tot herregistratie kost 200 euro. Deze kosten moeten voldaan zijn voordat de aanvraag in 
behandeling wordt genomen. Deze kosten zijn voor de aanvraag en zijn onafhankelijk van het besluit.  

Wat is het tarief van een herintredings procedure?  
Een aanvraag tot herintreding kost 350 euro. Deze kosten moeten voldaan zijn voordat de procedure 
waarin beoordeeld wordt of u in de 5 jaar voorafgaand aan het verlopen van uw registratie tot het 
moment waarop u de beoordeling tot herintreding aanvraagt in behandeling wordt genomen. Deze 
kosten zijn voor de beoordeling tot herintreding en zijn onafhankelijk van het besluit. Wanneer 
beoordeeld wordt dat u mag herintreden, gelden de kosten voor herregistratie alvorens u weer wordt 
opgenomen in het kwaliteitsregister. 

Wat is het tarief van een individueel nascholingsprogramma?  
Indien niet voldaan wordt aan de herregistratie eisen en een individueel scholingsprogramma gevolgd 
dient te worden zijn hier additionele kosten aan verbonden. De kosten voor het beoordelen van een 
individueel scholingsprogramma bedragen 150 euro.  
 
Let op: Deze kosten komen dus bovenop de herregistratie of herintredingskosten à 200 euro. In totaal 
betaalt u voor een herregistratie met individueel scholingsprogramma 350 euro. Herintreding in het 
kwaliteitsregister middels een individueel scholingsprogramma bedraagt 550 euro. 


	Checklist/FAQ Herregistratie kwaliteitsregister
	Wanneer is het belangrijk om te (her)registreren in het kwaliteitsregister van de NVvTG?
	Wat zijn de herregistratie-eisen voor het kwaliteitsregister van de NVvTG?
	Wat is het verschil tussen patiëntgebonden werkzaamheden en Technisch Geneeskundige werkzaamheden?
	Wat zijn gelijkgestelde werkzaamheden?
	Hoe kan ik aantonen dat ik aan de werkervaringseisen voldoe?
	Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de nascholingseisen?
	Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de werkervaringseisen?
	Wanneer moet ik mijn aanvraag tot herregistratie indienen?
	Ik heb mijn registratie in het kwaliteitsregister laten verlopen, kan ik mij opnieuw inschrijven?
	Wat is het tarief van een herregistratie procedure?
	Wat is het tarief van een herintredings procedure?
	Wat is het tarief van een individueel nascholingsprogramma?


