Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spor t

Wat moet u doen?

Het wettelijk vereiste inschrijfgeld
bedraagt EUR 59,00. Dit tarief is
voor iedereen gelijk en kostendekkend, dat wil zeggen voldoende
om de kosten die samenhangen met
het opzetten en instandhouden van
het register te dekken.
De eisen die aan de kwaliteit en de
toegankelijkheid van het register
gesteld worden, zijn hoog. Het BIGregister is daarom aangesloten op
de Gemeentelijke Basisadministratie

persoonsgegevens (GBA). Mutaties
in uw persoonsgegevens in het
bevolkingsregister van uw woongemeente worden automatisch doorgegeven aan het BIG-register.
Woont u in het buitenland, geeft u
dan dergelijke wijzigingen zelf aan
het BIG-register door. Zo blijven de
geregistreerde gegevens correct.

Afgestudeerd? Nu registreren
‘Opleidingen &
BIG-register’ kunt u
gratis bestellen bij het
BIG-register,

Voor meer informatie kunt u bellen met het BIG-register

postbus 16114,
2500 BC Den Haag
Fax (070) 3405339.
colofon
‘Opleidingen &

EUR 0,10 per minuut

BIG-register’ is een uitga-

Bezoek het BIG-register op internet: http://www.bigregister.nl
E-mail: info@bigregister.nl

ve van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
Eindredactie:
Helga van der Schoot

Aanmeldingscoupon

Ontwerp:

verloskundige

verpleegkundige
fysiotherapeut

jaar
maand
dag

jaar
maand
dag

apotheker

gezondheidszorgpsycholoog

arts

tandarts

Datum getuigschrift

Geboortedatum

Telefoon overdag

Land

Postcode

Straat + huisnummer

Adres (conform bevolkingsregister):

Voornamen (voluit)

Plaats

Nationaliteit

psychotherapeut

Faydherbe/De Vringer

m/v
(Geboorte) naam

acceptgiro. Mijn gegevens zijn:

Ik wil ingeschreven worden in het BIG-register en ontvang het inschrijfformulier en bijbehorende

Verzoek toezending inschrijfformulier (VTI)
Invullen met blokletters

Februari 2005
CIBG/BIG 05-001

&

De aanmeldingscoupon kunt u
ook invullen via de website
www.bigregister.nl

Opleidingen

Nu u binnenkort de opleiding met succes afrondt, kunt u zich aanmelden bij
het BIG-register. Als u de aangehechte
aanmeldingscoupon instuurt, ontvangt
u binnen drie weken uw inschrijfformulier. Het verdient aanbeveling
om de aanmeldingscoupon al vier
weken voor uw afstuderen in te
sturen. Het volledig invullen van het
inschrijfformulier, het via de bijgesloten acceptgiro overschrijven van het
inschrijfgeld en het meezenden van
een origineel gewaarmerkte
kopie van het getuigschrift, is in
principe voldoende om ingeschreven te
worden in het register.

Gefeliciteerd met de succesvolle afsluiting van uw opleiding. U bent klaar om uw plaats in
de gezondheidszorg in te nemen. Een sector die op vele fronten in beweging is. Eén zaak
moet bij alle ontwikkelingen bovenaan de agenda staan: het nastreven van kwaliteit in de
zorg. De zorg moet voor iedereen in voldoende mate aanwezig, betaalbaar en toegankelijk
zijn. Maar minstens even belangrijk is dat de daadwerkelijk verleende zorg van hoog
niveau is.

Nu u binnenkort het
diploma ontvangt, krijgt u
de gelegenheid u aan te
melden bij het BIG-register.
‘Opleidingen & BIG-regis-

Deze taak rust in de eerste plaats op de schouders van de veldpartijen. Zo zijn de zorginstellingen verantwoordelijk voor de zorg die zij aanbieden. En u bent verantwoordelijk
voor de kwaliteit van uw beroepsuitoefening. In de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG) speelt uw bijdrage aan het kwaliteitsbeleid de hoofdrol.

ter’ informeert u over de
achtergronden van de
registratie en de inschrijvingsprocedure.

De ruggengraat van de Wet BIG is het register. U bent één van de beroepsbeoefenaren
voor wie het BIG-register is opgezet. Het primaire doel van dit register is het afgeven van
een kwaliteitswaarborg. Immers, alleen wanneer u aan de wettelijke deskundigheidseisen
voldoet, wordt u in het register opgenomen. En alleen dan mag u de beroepstitel voeren.
Hiermee is uw deskundigheid voor iedereen herkenbaar.
U kunt zich nu aanmelden voor registratie bij het BIG-register. In deze brochure treft u een
aanmeldingscoupon aan.

Wie komen voor registratie in aanmerking?
•
•
•
•
•
•
•
•

artsen
tandartsen
apothekers
gezondheidszorgpsychologen
psychotherapeuten
fysiotherapeuten
verloskundigen
verpleegkundigen

Naast de initiële registratie voorziet de Wet
Als u bent geregistreerd, is uw deskundigBIG tevens in een systeem van periodieke
heid voor iedereen herkenbaar. Want alleen
registratie. Met dit systeem is het mogelijk
wie in het register is opgenomen, mag de
om ook op termijn de
Voorbehouden handelingen omschreven
beroepstitel voeren. Daarmee heeft het regisberoepstitel de uitter een belangrijke voorlichtingsfunctie:
straling van kwaliteit te
Daarom is slechts een beperkt aantal
van iemand die de beroepstitel voert, kan
laten behouden.
beroepsbeoefenaren bevoegd om zelfstandig
worden aangenomen dat hij of zij ook daadWelke de criteria voor periodieke registratie
voorbehouden handelingen te verrichten.
werkelijk deskundig is.
zijn, is nog niet bekend. Ook is het moment
Dit zijn de artsen, tandartsen en verlosvan de eerste registratieronde nog niet
kundigen.
De representatieve organisatie van beroepsdefinitief vastgesteld. Wel is duidelijk dat er
Zij mogen, zonder opdracht, voorbehouden
beoefenaren kan een regeling in het leven
twee afzonderlijke criteria voor periodieke
handelingen verrichten binnen de grenzen
roepen om beroepsbeoefenaren die een bijregistratie zullen zijn: werkervaring en
van hun deskundigheidsgebied zoals dat in
zondere deskundigheid hebben op een aanbijscholing.
de Wet BIG is omschreven. Wel moeten zij
Wettelijke bescherming van specialismen
bekwaam zijn om die handelingen naar
behoren te verrichten. Anderen mogen alleen
in opdracht en onder voorwaarden een voorgewezen deelgebied als specialist aan te
Eén van de bepalingen uit de Wet BIG betreft
behouden handeling uitvoeren. Is aan deze
merken en de minister van VWS vragen de
titelbescherming. Bepalingen om de patiënt
voorwaarden voldaan, dan is ook degene die
specialistentitels wettelijk te erkennen en te
te beschermen tegen ondeskundig en
in opdracht een voorbehouden handeling uitbeschermen. Voor de artsen, tandartsen en
onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefevoert, bevoegd. De belangrijkste voorwaarde
apothekers is dit inmiddels gerealiseerd.
naren én om de kwaliteit van de beroepswaaraan altijd voldaan moet worden, is de
Het is alleen voor geregistreerde beroepsbeuitoefening in de individuele gezondheidsbekwaamheid van de uitvoerder. Vuistregel
oefenaren mogelijk een wettelijk beschermde
zorg te bevorderen en te bewaken. In plaats
is: Onbekwaam betekent onbevoegd.
specialistentitel te voeren.
van een verbod op uitoefening van de
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verpleegkundigen

Dit zijn de vragen waarop het tuchtcollege
naar aanleiding van een klacht een antwoord
tracht te vinden.
Sommige tuchtrechterlijke maatregelen
hebben gevolgen voor de inschrijving in het
BIG-register. Zo kan bijvoorbeeld de registratie van een beroepsbeoefenaar, en
daarmee de rechten aan de inschrijving
verbonden, worden doorgehaald. Verder
kan de inschrijving voor maximaal een jaar
worden geschorst en kan de bevoegdheid
het beroep uit te oefenen gedeeltelijk
worden ontzegd.
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Aantal beroepsbeoefenaren per beroepsgroep januari 2005

Aan ieder die zulks verlangt wordt meegedeeld:
• of een persoon in het register ingeschreven staat;
• of de ingeschrevene erkend is als specialist en voor welk specialisme;
• of de inschrijving van een persoon geschorst is en voor welke duur;
• of ten aanzien van een ingeschrevene een maatregel, inhoudende een
gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid, van kracht is, en zo ja, een
omschrijving van de inhoud van de maatregel;
• of er ten aanzien van de ingeschrevene voorwaarden zijn gesteld, en zo ja
een omschrijving van die maatregelen en, als deze tot een proeftijd zijn
beperkt, een vermelding van de duur ervan.

Het belang van uw persoonlijk
BIG-inschrijfnummer
Zoals gezegd heeft het register een belangrijke voorlichtingsfunctie. Want alleen wie in
het register is opgenomen, mag de beroepstitel voeren. En van iemand die de beroepstitel voert, kan worden aangenomen dat hij of
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Informatieverstrekking uit het register
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In geen enkel geval verstrekt het BIG-register
persoonlijke gegevens als bijvoorbeeld uw
adres. De informatieverstrekking is strikt
beperkt tot in het kader genoemde mededelingen die direct met de beroepsuitoefening
in verband staan. Bovendien is op dit registratiesysteem de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Uw persoonlijke
gegevens zijn daarmee goed beschermd.
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verzekeraars beperkt informatie krijgen uit
het register. Zij kunnen vragen of u met recht
een beschermde titel voert en of er mogelijk
sprake is van een schorsing of van beperkende voorwaarden op het punt van de
beroepsuitoefening. Door bekendmaking van
uw persoonlijk BIG-inschrijfnummer kunt u
een ieder op eenvoudige wijze de gelegenheid geven informatie in te winnen.
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Wie ingeschreven is in het BIG-register krijgt
voorts te maken met tuchtrechtspraak.
Tuchtrechtspraak is en blijft een kwaliteitsinstrument waarmee achteraf de beroepsuitoefening getoetst kan worden aan een
tweetal normen: Is het verlenen van zorg
zorgvuldig gebeurd en op een manier die
niet strijdig is met een goede uitoefening van
de individuele gezondheidszorg?

Uw persoonlijke gegevens zijn goed beschermd
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Het ministerie van VWS heeft een brochure
uitgegeven waarin de meest gestelde vragen
over de nieuwe bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen worden beantwoord.
Een gratis exemplaar van dit boekje kunt u
bestellen via de afdeling Publieksvoorlichting
van het Ministerie van VWS, telefoon
(070) 3407890 of via www.postbus51.nl.

Belangrijk bij de informatieverstrekking uit
het register is dat alleen in het register
gezocht mag worden op grond van de door
de raadpleger aangeleverde informatie.

T uchtrecht toetst de beroepsuitoefening
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Vanzelfsprekend geldt wel dat ook bij het
functioneel zelfstandig uitvoeren van een
voorbehouden handeling altijd een opdracht
van een zelfstandig bevoegde nodig is. Ook
de individuele bekwaamheid van de
opdrachtnemer blijft een eerste vereiste.

zij ook daadwerkelijk deskundig is. Gelet op
de voorlichtingsfunctie zijn enkele gegevens
uit het register openbaar. Op verzoek kunnen
bijvoorbeeld patiënten, werkgevers of zorg-

A n t w o o r d n u m m e r

Deze erkenning als specialist wordt in het
BIG-register aangetekend. Een wettelijk
beschermde titel voeren zonder in het BIGregister te zijn opgenomen, is strafbaar.

Verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten beschikken over de
specifieke deskundigheid om zonder toezicht
door of tussenkomst van een opdrachtgever
bepaalde voorbehouden handelingen uit te
voeren. Zij zijn voor deze handelingen ’functioneel zelfstandig’.

B I G - r e g i s t e r

Wie kiest voor inschrijving in het
BIG-register, kiest voor de rechten en
plichten die met de registratie samenhangen. Wat betekent registratie
voor u?

geneeskunst door onbevoegden, zoals voorheen, laat de Wet BIG het geneeskundig
handelen in principe vrij. Daarmee wordt
ieders vrijheid vergroot om de hulpverlener
te kiezen die hij of zij wenst. De wet noemt
wel een aantal voorbehouden handelingen.
Dit zijn handelingen die een aanmerkelijk
risico met zich mee brengen voor de gezondheid van de patiënt, als zij worden uitgevoerd
door ondeskundigen.

Een postzegel is niet nodig

Praktische gevolgen registratie

