Versie 1 januari 2019

Reglement (her-)registratie specialisten ouderengeneeskunde als
kaderarts palliatieve zorg
1 Algemene bepaling

1. Op verzoek van de specialist ouderengeneeskunde (de aanvrager) wordt deze ingeschreven als
hij/zij voldoet aan de door het bestuur van Verenso goedgekeurde toelatingseisen en
voorwaarden van het specifieke register;
2. Voorwaarde is tevens dat de aanvrager:
a. als specialist ouderengeneeskunde geregistreerd is in het BIG-register en in het door de
RGS aangehouden register van de KNMG;
b. Doorhaling of schorsing van de inschrijving van betrokkene in deze registers leidt tevens
tot doorhaling of schorsing van de inschrijving in het register als kaderarts palliatieve zorg.
3. De aanvraagprocedure voor (her)inschrijving in dit register is vastgelegd in de onderhavige
uitvoeringsregeling.

2 De registratie in het register voor specialisten ouderengeneeskunde
als kaderarts palliatieve zorg
2.1 Aanvraag registratie via GAIA
1. Het verzoek tot registratie in een register wordt via GAIA gedaan. Het verzoek gaat vergezeld
van digitale bijlagen van de gegevens en bescheiden, genoemd in de registratie-eisen, die voor
het besluit op het verzoek nodig zijn.
2. Voor de behandeling van een verzoek tot inschrijving in het register moet een
kostenvergoeding worden betaald. Deze kosten worden gepubliceerd op de website van
Verenso. De kostenvergoeding moet via GAIA aan Verenso worden overgemaakt. De aanvraag
wordt in behandeling genomen zodra Verenso het verschuldigde inschrijvingsbedrag heeft
ontvangen en kan, bij afwijzing van de aanvraag, niet worden teruggevorderd.
3. Als het verzoek via GAIA compleet is, wordt het in behandeling genomen. Als dit incompleet is
wordt de specialist ouderengeneeskunde via GAIA verzocht alsnog de benodigde
gegevens/documenten te completeren.
2.2 Registratie eisen voor opname in register voor specialisten ouderengeneeskunde als kaderarts
palliatieve zorg
Een specialist ouderengeneeskunde kan zich via GAIA inschrijven in het register, ingesteld door
Verenso, als de aanvrager aan de volgende eisen van registratie en herregistratie voldoet:
Registratie-eisen voor aanvrager:
a. De specialist ouderengeneeskunde moet kunnen aantonen de door Verenso erkende
kaderopleiding palliatieve zorg van Gerion/AMC succesvol te hebben afgerond [digitaal bewijs
certificaat];
b. De specialist ouderengeneeskunde die deze erkende kaderopleiding palliatieve zorg reeds voor
1 oktober 2015 met een certificaat heeft afgerond, dient zich voor 1 januari 2017 in te
schrijven in het register;
c. De specialist ouderengeneeskunde die deze erkende kaderopleiding kaderarts palliatieve zorg
vanaf 1 oktober 2015 heeft afgerond moet zich binnen 5 jaar na ontvangst van het certificaat
van de betreffende kaderopleiding inschrijven in het register.
2.3 Overgangsregeling registratie-eisen kaderartsen met certificaat voor 2011
Voor de specialist ouderengeneeskunde die de erkende kaderopleiding palliatieve zorg van
Gerion/AMC voor 2011 met een certificaat heeft afgerond, geldt dat hij in aanmerking kan
komen voor de overgangsregeling. Deze arts wordt geregistreerd als hij voldoet aan de eisen
die gesteld worden aan de herregistratie. Uitzondering vormt de herregistratie-eis m.b.t.
intervisie, deze gaat pas in als de reeds geregistreerde kaderarts die onder deze regeling valt
zich opnieuw na vijf jaar wil herregistreren.
Indien een arts bij registratie niet aan de overige herregistratie-eisen voldoet of dit niet kan
aantonen, heeft hij tot 1 juli 2017 om aan de eisen te voldoen en deze aan te tonen. Na 1 juli
2017 vervalt de overgangsregeling.
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2.4 Overgangsregeling registratie-eisen specialisten ouderengeneeskunde die hun Postgraduate
Diploma in Palliative Medicine hebben behaald aan de Universiteit van Cardiff (Wales)
Voor de specialist ouderengeneeskunde die een Postgraduate Diploma in Palliative Medicine
heeft behaald aan de universiteit van Cardiff, geldt dat hij in aanmerking kan komen voor de
overgangsregeling. Deze arts wordt geregistreerd als hij voldoet aan de eisen die gesteld
worden aan de herregistratie. Uitzondering vormt de herregistratie-eis m.b.t. intervisie, deze
gaat pas in als de reeds geregistreerde kaderarts die onder deze regeling valt zich opnieuw na
vijf jaar wil herregistreren.
Indien een arts bij registratie niet aan de overige herregistratie-eisen voldoet of dit niet kan
aantonen, heeft hij tot 1 juli 2017 om aan de eisen te voldoen en deze aan te tonen. Na 1 juli
2017 vervalt de overgangsregeling.
2.5 Beoordeling aanvraag tot registratie
1. De aanvraag tot registratie als kaderarts palliatieve zorg wordt getoetst aan de registratieeisen van het desbetreffende register.
2. Verenso heeft maximaal drie maanden de tijd om een aanvraag te beoordelen.

3 De herregistratie voor specialisten ouderengeneeskunde als kaderarts
palliatieve zorg
3.1 Aanvraag tot hernieuwing registratie
De arts is zelf verantwoordelijk voor tijdige herregistratie via GAIA. Op de website van Verenso is
dit reglement en een overzicht van de kosten voor herregistratie te vinden.
3.2 Herregistratie-eisen aanvrager:
Iedere vijf jaar dient een geregistreerde kaderarts zich te laten herregistreren. De herregistratieeisen voor aanvrager zijn:
a.
−
−

Algemeen
De kaderarts is als specialist ouderengeneeskunde geregistreerd in het door de RGS
aangehouden specialistenregister van de KNMG;
De kaderarts moet kunnen aantonen de door Verenso erkende opleiding tot kaderarts
palliatieve zorg succesvol te hebben afgerond of een Postgraduate Diploma In Palliative
Medicine te hebben behaald aan de universiteit van Cardiff.

b. Werkzaamheid binnen de palliatieve zorg
De kaderarts moet jaarlijks tenminste 12 uur per week werkzaam zijn op een intra- of
extramurale afdeling met palliatieve zorgcliënten. Daarnaast voert de kaderarts één of meer van
de volgende werkzaamheden uit:
• Advisering aan collega-artsen en andere hulpverleners met vragen over behandeling van
cliënten zowel telefonisch, als vis-à-vis en/of bedside en/of;
• Ontwikkeling en geven van deskundigheidsbevordering aan collega-artsen over de palliatieve
zorg en/of;
• Deelname aan (beleids-)commissies en werkgroepen met als doel het verbeteren van de
kwaliteit van palliatieve zorgzorg en/of;
• Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en schrijven van artikelen over de palliatieve zorg
en/of;
• Initiëren, coördineren en participeren in (regionale) verbeterprojecten t.b.v. de palliatieve zorg.
De volgende normering is van toepassing op de werkzaamheden van de kaderarts:
- de kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar ten minste 40 keer een individuele consultatie aan
een specialist ouderengeneeskunde, huisarts, artsen voor verstandelijk gehandicapten of
medisch specialist verleend of
- de kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar ten minste 40 uur geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering aan specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk
gehandicapten of huisartsen gegeven of
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- de kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar ten minste 40 uur geparticipeerd in (beleids-)
commissies/werkgroepen of regionale (vernieuwings-) projecten begeleidt met als doel
verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorgzorg of
- de kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar ten minste 40 accreditatiepunten verkregen door
deelname aan wetenschappelijk onderzoek en/of schrijven van wetenschappelijke artikelen over
de palliatieve zorg of
- de kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar een combinatie van bovenstaande activiteiten met
een equivalente omvang verricht.
c. Eigen deskundigheidsbevordering
De kaderarts heeft in de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan
a. ten minste 20 uur relevante geaccrediteerde nascholing op het terrein van palliatieve zorg en
b. ten minste 20 uur voor geaccrediteerde intercollegiale toetsing met specialisten
ouderengeneeskunde/kaderartsen via intervisiegroepen of toetsgroepen op het terrein van
palliatieve zorg die voldoet aan de accreditatieregelgeving.
Deze laatste herregistratie-eis over deelname aan geaccrediteerde intercollegiale toetsing, gaat
pas in als de reeds geregistreerde kaderarts zich opnieuw na vijf jaar wil herregistreren.
Toelichting
Volgens de accreditatieregelgeving geldt voor de herregistratie als specialist ouderengeneeskunde
dat voor geaccrediteerde intercollegiale toetsing er minimaal 6 bijeenkomsten van minimaal 2 uur
per kalenderjaar georganiseerd moeten worden. Geaccrediteerde intercollegiale toetsing voor de
herregistratie als kaderarts kan zowel in een groep met louter kaderartsen als een gemengde
groep van kaderartsen en specialisten ouderengeneeskunde gebeuren mits de besproken
onderwerpen het terrein van subspecialisatie betreffen.
3.3 Beoordeling van de aanvraag tot herregistratie
• De aanvraag tot registratie als kaderarts palliatieve zorg wordt getoetst aan de herregistratieeisen van het desbetreffende register.
• Het verzoek wordt getoetst aan de specifieke herregistratie-eisen van het betreffende register.
• Verenso heeft maximaal drie maanden de tijd om een aanvraag te beoordelen.
De beoordeling door Verenso kan leiden tot de volgende conclusie:
a. de specialist ouderengeneeskunde voldoet volledig aan de eisen: Verenso besluit tot
herregistratie voor maximaal termijn van vijf jaar;
b. de specialist ouderengeneeskunde voldoet niet aan de eisen: Verenso maakt een voorgenomen
besluit bekend om niet aan het verzoek te voldoen;
c. de specialist ouderengeneeskunde voldoet ten dele aan de eisen: Verenso maakt een
voorgenomen besluit bekend tot herregistratie onder voorwaarden.

4. Slotbepalingen

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur van Verenso en treedt in werking per 1
januari 2019.
2. Dit reglement moet tenminste eens per 5 jaar worden geëvalueerd en wordt zo nodig
geactualiseerd als de omstandigheden daarom vragen.
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