
Vragen over herregistratie van de kaderarts GRZ, versie 190515 
 
Aanleiding 
Voorbereidend op het congres/bijeenkomst netwerk kaderartsen GRZ op 14 maart 2019 heeft het 
bestuur van dit netwerk een enquête onder haar leden verstuurd. Circa 50 leden hebben deze 
enquête. Daarbij werden een aantal vragen en knelpunten herregistratie kaderarts GRZ benoemd. 
Bij Verenso is een secretaris van het register van kaderartsen (Corinne de Ruiter) voor vragen over 
herregistratie beschikbaar. Zij was op 14 maart verhinderd. Daarom heeft bestuurslid van het GRZ-
netwerk Jeannet Hekert vragen en knelpunten uit de enquête op 7 maart 2019 met Corinne 
besproken. Deze toelichting op de herregistratie-eisen wordt geplaatst op verenso.nl bij gedeelde 
informatie uit de netwerkbijeenkomst van 14 maart. 
 
Huidige herregistratie-eisen voor kaderartsen GRZ: makkelijker dan je denkt! 
Uitgangspunt is dat de kaderarts GRZ zijn expertise, na het afstuderen van de kaderopleiding, 
actualiseert of overdraagt gedurende de registratieperiode van 5 jaar: 

 jaarlijks min. 12 uur per week werkzaam zijn op een intra- of extramurale afdeling met 
geriatrische revalidatiecliënten; 

 eigen kwaliteitsniveau bij te houden door min.  20 uur geaccrediteerde* nascholing én min. 
20 uur geaccrediteerde* intervisie te volgen m.b.t. thema’s op het terrein van de GRZ; 

 eigen expertise als kaderarts over te dragen door tenminste 40 uur één of meer van de 
volgende werkzaamheden als kaderarts uit te voeren (in totaal dus min. 40 uur in 5 jaar): 

o Advisering aan collega-artsen en andere hulpverleners met vragen over 
behandeling van cliënten zowel telefonisch, als vis-à-vis en/of bedside en/of; 

o Ontwikkelen en geven van deskundigheidsbevordering* aan collega-artsen over de 
geriatrische revalidatie en/of; 

o Deelname aan (beleids-)commissies en werkgroepen met als doel het verbeteren 
van de kwaliteit van geriatrische revalidatiezorg en/of; 

o Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en schrijven van artikelen* over de 
geriatrische revalidatie en/of; 

o Initiëren, coördineren en participeren in (regionale) verbeterprojecten t.b.v. de 
geriatrische revalidatie.  

 
Deze herregistratie-eisen zijn vergelijkbaar voor kaderartsen psychogeriatrie, palliatieve zorg en 
SO in de eerstelijn. Zij zijn afgeleid van de herregistratie-eisen voor kaderhuisartsen en ander 
registers voor medisch specialisten. Ze maken duidelijk dat geregistreerde kaderartsen hun 
kwaliteit blijven waarborgen.  
 
Bewijzen eenvoudig door GAIA en verklaring opdracht-/werkgever  
De kaderarts toont met een door zijn werk-/of opdrachtgever ondertekende verklaring aan dat 
zij/hij voldoet aan de herregistratie-eisen m.b.t. min. 12 uur per week in de voorgaande 5 jaar 
werkzaam te zijn voor GRZ-patiënten én min. 40 uur in 5 jaar werkzaamheden als kaderarts GRZ. 
De kaderarts GRZ kan daarvoor een modelverklaring vinden in zijn GAIA dossier als kaderarts of op 
verenso.nl, zie https://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/kaderartsen-
geriatrische-revalidatie/herregistratie-kaderartsen-geriatrische-revalidatie. 
Voor de met een * gemarkeerde herregistratie-eisen voor de kaderarts kunnen reeds verzamelde 
accreditatiepunten voor de herregistratie als specialist ouderengeneeskunde benut worden. 
 
Meer vragen? 
Lees de FAQ over herregistratie kaderartsen op verenso.nl https://www.verenso.nl/scholing-en-
bijeenkomsten/faq-herregistratie-kaderartsen of neem contact op met Verenso-medewerkers Petra 
Wijkstra of Corinne de Ruiter via kaderartsen@verenso.nl of 030-2271910 
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Antwoord/oplossing per voorgelegde vraag/knelpunt 
 
Vraag of knelpunt Toelichting 
1. Ligt bij 

herregistratie  als 
kaderarts de 
meeste nadruk op 
overstijgende 
taken als 
kaderarts?  
 

Bij herregistratie gaat het om  
a. min. 12uur per week  GRZ-patiëntenzorg = ca 2400 uur in 5 jaar én 
b. min. 20 uur geaccrediteerde nascholing* en min. 20 uur 

geaccrediteerde intercollegiale toetsing* in 5 jaar 
c. min. 40 uur in 5 jaar aan overstijgende werkzaam als kaderarts. Kies 

zelf wat je wil doen in hoeveel tijd en in welke combi van 
onderstaande werkzaamheden: 
• consulten doen en/of; 
• deskundigheidsbevordering* geven en/of; 
• deelname aan (beleids-)commissies of werkgroepen en/of; 
• deelname aan wetenschappelijk onderzoek* en/of schrijven van 

artikelen* en/of; 
• initiëren, coördineren en participeren in (regionale) 

verbeterprojecten. 
 
Aantonen kan via één of meer door de werk-/of opdrachtgever 
ondertekende verklaring(en) die je kunt vinden en uploaden in je GAIA-
dossier als kaderarts.  
Als je zorgt dat je met *benoemde werkzaamheden voldoet aan 
accreditatieregelgeving kan je die punten ook voor registratie als SO 
laten gelden. Alle SO en dus ook kaderartsen zijn gebonden aan KNMG-
brede accreditatieregelgeving die toegespitst is op huisartsen, SO en 
AVG-artsen.  
Het is dus een misverstand dat je 40u moet besteden aan het schrijven 
van een artikel. Je kunt ook een van de andere genoemde activiteiten 
uitvoeren om je expertise als kaderarts over te dragen. Het gaat om min. 
40u in 5 jaar. 
 

2. Gelden de 
accreditatie-
punten voor de 
herregistratie als 
SO ook voor de 
herregistratie 
kaderarts?  

Ja, de accreditatiepunten voor geaccrediteerde nascholing (minimaal 20 
punten), geaccrediteerde intercollegiale toetsing (minimaal 20 punten), 
voor promotieonderzoek en voor geaccrediteerde publicaties in 
vaktijdschriften gelden zowel voor de herregistratie als SO als de 
herregistratie als kaderarts. 
 

3. Moet je als 
kaderarts 5 haar 
aan intercollegiale 
toetsing doen?  

 

Bij de eis aan intercollegiale toetsing (zoals intervisie) gaat het om min. 
20 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing in 5 jaar.  
Daarvoor volg je in 2 jaar min. 6 bijeenkomsten van 2 uur voor 
geaccrediteerde intercollegiale toetsing waarbij thema’s besproken 
worden die relevant zijn voor de zorg aan GRZ-patiënten.  
Kortom je hoeft maar 2 jaar geaccrediteerde intercollegiale toetsing in 5 
jaar te doen. Die accreditatiepunten gelden ook voor je herregistratie als 
SO. Die geaccrediteerde intercollegiale toetsing kan gebeuren in een 
groep met alleen kaderartsen, maar ook in een gemengde groep van 
kaderartsen en specialisten ouderengeneeskunde en/of andere artsen. 
Als er maar 20 uur wordt besteed aan thematiek die voor de GRZ van 
belang is. Het vinden van een intervisiegroep vinden sommigen lastig. Op 
https://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/kaderartsen-
geriatrische-revalidatie/netwerk-kaderartsen-geriatrische-revalidatie is 
een overzicht te vinden van intervisiegroepen GRZ. 

4. Hoe kan ik  
accreditatie-
punten krijgen 
voor intervisie?  

Je kunt in aanmerking komen voor accreditatiepunten als de 
intercollegiale toetsing voldoet aan de KNMG-brede 
accreditatieregelgeving die voor SO, huisartsen en AVG-artsen is 
beschreven in 
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Scholing_visitatie_bijeenkomsten
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/REGELGEVING-ACCREDITATIE-BUREAU-CLUSTER-1-ABC1-2015-versie-
20180701-twee-doc.pdf 

5. Hoe vaak moet ik 
gegevens over 
werkzaamheden 
uploaden? 

Vanwege mogelijk verloop van leidinggevenden en/of eigen wisseling van 
werk-/opdrachtgever is het te adviseren jaarlijks de werkzaamheden als 
kaderarts te laten ondertekenen en die ondertekende formulieren te 
uploaden bij de 5-jaarlijkse herregistratie als kaderarts. 

6. Zou de eis niet 
strenger moeten 
zijn nl 20 uur per 
week  i.p.v. 12 
uur per week  in 
5 jaar werken als 
GRZ-kaderarts? 

De huidige herregistratie-eis voor kaderartsen is dat je gedurende 5 jaar 
gemiddeld 12 uur per week  als kaderarts GRZ werkzaam bent. Ook het 
kaderbesluit dat de RGS voor herregistratie van SO hanteert de eis dat je 
gedurende 5 jaar gemiddeld 16 uur per week  als SO werkzaam bent. 
Daarom lijkt het niet zinvol om voor de kaderarts tot meer uren te 
verplichten dan gemiddeld 12 uur per week  gedurende 5 jaar.  

7. Hoe verhouden 
de herregistratie-
eisen voor de SO 
zich tot de 
herregistratie-
eisen voor 
kaderartsen? 

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de herregistratie-
eisen voor alle medisch specialismen waaronder de SO vergelijkbaar 
vastgesteld. Deze worden gehandhaafd door de RGS. De eisen zijn:  

• voldoende werkzaam zijn in het specialisme (gemiddeld 16 uur 
per week  gedurende 5 jaar);  

• voldoende nascholing (gemiddeld 200 accreditatiepunten 
gedurende 5 jaar);  

• deelname aan evaluatie individueel functioneren (EIF) en 
• deelname aan externe kwaliteitsevaluatie (= visitatie) 

 
Voor de kaderartsen SO zijn ook een aantal herregistratie-eisen 
vastgesteld die vergelijkbaar zijn met de herregistratie-eisen voor 
kaderhuisartsen en subspecialisaties bij andere medische disciplines. 
Zoals ook bij vraag 2 aangegeven vormen de gewerkte uren en 
geaccrediteerde nascholing als kaderarts GRZ mee voor de herregistratie 
als SO. 

8. Kan de inhoud 
van de 
kaderopleiding 
verbreed worden? 

Belangrijk is dat signalen vanuit het netwerk van kaderartsen GRZ 
besproken worden met de coördinatoren van de kaderopleiding. Uiteraard 
is het van belang dat de kaderopleiding GRZ blijft aansluiten bij 
ontwikkelingen en behoeften in werkveld. 

9. Waar kan ik 
terecht met 
vragen? 

Voor vragen over accreditatie(regelgeving): zie de FAQ op verenso.nl 
https://www.verenso.nl/scholing-en-bijeenkomsten/faq-accreditatie-en-
herregistratie of mail naar accreditatie@verenso.nl of bel naar 0183 - 
641014 
Voor vragen over herregistratie van kaderartsen: zie de FAQ op 
verenso.nl https://www.verenso.nl/scholing-en-bijeenkomsten/faq-
herregistratie-kaderartsen of neem contact op met Verenso-medewerkers 
Petra Wijkstra of Corinne de Ruiter via kaderartsen@verenso.nl of 030-
2271910 
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