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Gefeliciteerd! 
Je hebt je TG diploma behaald! Je kan nu 
beginnen aan je loopbaan als TG professional.
Weet je al wat je wil gaan doen? Wat je ook 
kiest, de NVvTG kan jou op weg helpen!

De Wet BIG heeft als doel het hooghouden van de 
kwaliteit van onze gezondheidszorg. 
Het BIG-register is voorbehouden aan een beperkt 
aantal beroepen, waaronder de Klinisch Technoloog 
(KT). Deze beroepen vallen onder het tuchtrecht.

Inschrijven in het BIG register is verplicht voor 
de klinisch werkzame TG/KT die medisch 
voorbehouden handelingen verricht. 

Als BIG-geregistreerde zorgverlener is 
het verstandig je bekwaamheden te 
documenteren. Meld je dus ook aan in het 
Kwaliteitsregister van de NVvTG.

Schrijf je in binnen 5 jaar na je afstuderen. 
Elke registratiecyclus duurt 5 jaar, waarna je je weer 
opnieuw moet her-registreren.

Wat mag wel: 
Indiceren en zelfstandig uitvoeren van een aantal 
voorbehouden handelingen:
• Heelkundige handelingen 
• Puncties
• Katheterisaties
• Injecties
• Werken met ioniserende straling 

Wat mag niet: 
• Medicatie voorschrijven 
• Uitvoeren van overige voorbehouden handelingen. Dit 

mag wel in opdracht van een zorgverlener die voor 
deze handeling bevoegd is volgens de Wet BIG. 

De Nederlands Vereniging voor Technische 
Geneeskunde (NVvTG) staat voor je klaar: 

Arbeidspositie

Netwerken

Kwaliteitsregister

Life Long Learning

LAD

Arbeidspositie  
TG is een nieuw beroep. Via de NVvTG staan we samen 
sterker in het verbeteren van onze positie in de arbeidsmarkt

Netwerken 
Via de NVvTG kan je in contact komen met andere TG'ers, 
zowel in de kliniek als het bedrijfsleven. Er zijn bijvoorbeeld  
clusters opgericht, waarin TG'ers specifieke kennis en 
ervaring uitwisselen. 

Kwaliteitsregister 
Om de kwaliteit van haar beroepsgroep te waarborgen, 
heeft de NVvTG zijn eigen Kwaliteitsregister.
  
Life Long Learning 
De NVvTG organiseert regelmatig nascholing 
voor TG'ers. Ook vindt één keer per jaar TiiM 
plaats: het Technical innovations in Medicine congres.

LAD
Als klinisch werkzame TG'er word je via de NVvTG 
ook automatisch lid van de LAD. Hierdoor profiteer je 
van allerlei voordelen, zoals juridisch advies of hulp bij 
salarisonderhandelingen. 

Werken in het bedrijfsleven?
De NVvTG brengt je in contact met andere 
TG'ers!

Werk je in een zorginstelling, of doe je               
promotieonderzoek?
Registreer je in het BIG-register en het 
Kwaliteitsregister van de NVvTG.

Weet je het nog niet?
Bekijk de NVvTG website voor leuke 
vacatures!

diploma

nvvtg.nl/vacatures

tiim-conference.nl

http://nvvtg.nl/vacatures
http://tiim-conference.nl


Het Kwaliteitsregister van de NVvTG heeft als 
doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te 
waarborgen. In het Kwaliteitsregister registreer je bij- 
en nascholing en vaardigheden, om je bekwaamheid 
als TG'er aan te tonen.

Het Kwaliteitsregister is (net als het BIG-register) 
openbaar, dus iedereen kan hierin zien dat jij bij de 
beroepsgroep geregistreerd staat.

TG of KT? Hoe mag ik mezelf noemen nadat ik ben 
afgestudeerd?

Technisch Geneeskundige (TG) geldt voor de gehele 
beroepsgroep, Klinisch Technoloog (KT) is de wettelijk 
beschermde titel in de wet BIG.

Wanneer inschrijven?
Wanneer je klinisch werkzaam bent en 
patiëntgebonden handelingen uitvoert, 
dit kan ook zijn tijdens je PhD.

Waar inschrijven?
Via de website van de NVvTG. Is je 
inschrijving akkoord? Zorg dat je je 
bij- en nascholing bijhoudt in je portfolio. 

Her-registreren. 
Net als bij het BIG-register moet je je 
elke 5 jaar herregistreren. Er geldt een 
minimale eis voor gewerkte uren in de 
zorg en voor gevolgde nascholing.

nvvtg.nl/kwaliteitsregister

Lifelong learning: 
Organiseer zelf een thema wetenschapsavond

Kwaliteitscommissie – 
Bewaak de kwaliteit van de beroepsgroep

Congrescommissie – 
Organiseer zelf het fenomenale TiiM congres!

Profilering en communicatie– 
Zet de NVvTG op de kaart

Opleidingscommissie – 
Stuur zelf de TG fellowships aan

Heb je al enige ervaring in je werk en/of bij een 
commissie van de NVvTG? Wil je nog meer uit je 
zelf halen en de toekomst van onze beroepsgroep 
vormgeven? Solliciteer dan voor een plekje in het 
bestuur.

De focusgroepen hebben als doel een visie en 
strategisch plan te vormen rondom verscheidene 
thema's. Voorbeelden zijn de de professionalisering 
en verduurzaming van de NVvTG en de structurele 
inbedding van KT in de klinische praktijk

Ga je bij een bedrijf werken? 
– TG

Ga je in een zorginstelling werken (en voer je 
voorbehouden klinische handelingen uit?
– KT (Registreer je in het BIG-register en het   
 Kwaliteitsregister!)

Ga je promotieonderzoek doen? 
– TG (Niet in het BIG-register)
– KT (Wel in het BIG-register)

Wanneer je een zogeheten fellowship afrondt, een 
zelf samengestelde en door de NVvTG beoordeelde 
tweejarige interne opleiding, mag je jezelf Technisch 
Geneeskundig Specialist noemen: TGS. Deze titel kan 
toegevoegd worden in het Kwaliteitsregister, ook 
wanneer je nog in opleiding bent; dan heet je TGSio.

Het kwaliteitsregister Hoe noem ik mezelf nu? Commissies

Bestuur

Focusgroepen

Lekker op weg met je eerste baan? Toe aan een 
nieuwe missie? Word actief bij de NVvTG:

nvvtg.nl/over-nvvtg/commissies-ledenraad

nvvtg.nl/over-nvvtg/bestuur

Inschrijven?

http://nvvtg.nl/kwaliteitsregister
http://nvvtg.nl/over-nvvtg/commissies-ledenraad
http://nvvtg.nl/over-nvvtg/bestuur

