
Herregistratie eisen KNMG 

Voor de herregistratie als orthopedisch chirurg vindt een 5-

jaarlijkse beoordeling plaats waarbij aan verschillende eisen 

voldaan moet zijn. Deze eisen gelden onverkort indien er 

sprake is (geweest) van gedurende een periode niet werken als 

orthopedisch chirurg. De registratie wordt bijgehouden door de 

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de 

KNMG.  

Samengevat worden de eisen verbonden aan herregistratie 

onderverdeeld in de volgende gebieden: 

 verrichten van voldoende werkzaamheden (uren) in het 

eigen specialisme 

 voldoende deelname aan deskundigheidsbevordering 

(accreditatiepunten) 

 evaluatie individueel functioneren (IFMS) 

 deelname externe kwaliteitsevaluatie (visitatie vakgroep 

door NOV) 

 

Een overzicht van de specifieke eisen per deelgebied en de 

gevolgen voor de (duur van) herregistratie is te vinden op de 

volgende pagina: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-

carriere/herregistratie/herregistratie-eisen-1.htm 

 

Veel aanvullende informatie over herregistratie is te vinden 

op de volgende pagina: https://www.knmg.nl/opleiding-

herregistratie-

carriere/herregistratie/veelgesteldevragen.htm#herregistratie_

in_tijden_van_C_(Veelgestelde_vragen_over_herre)-anchor 

Minimumeis werkzaamheden 

Van belang is met name de absolute minimumeis van 2080 uur aan 

verrichte werkzaamheden als orthopedisch chirurg over een 

periode van 5 jaar. Dit komt neer op een minimum van 8 uur per 

week.  

Daarnaast mag de onderbreking van de werkzaamheden als 

orthopedisch chirurg niet langer dan 2 jaar duren.  

 

In geval er sprake zou kunnen zijn van het niet voldoen aan 

(één van de) minimumvereisten voor herregistratie, wordt 

aangeraden hierover contact op te nemen met de RGS.  

Werk buitenland 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewerkte uren als 

orthopedisch chirurg in Nederland of in het buitenland. Een 
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periode van werk als orthopedisch chirurg in het buitenland 

(bijvoorbeeld als fellow) telt dus mee in het aantal gewerkte 

uren over de registratieperiode van 5 jaar.  

 

Voor de eisen ten aanzien van externe kwaliteitsevaluatie 

(visitatie) en evaluatie indididueel functioneren (IFMS) 

geldt, dat hiervoor dispensatie kan worden gegeven wanneer men 

werkzaam is in het buitenland. Aangeraden wordt hierover 

contact op te nemen met de RGS indien aan deze eisen niet is 

voldaan en er sprake is van zowel werk in Nederland als in het 

buitenland gedurende de registratieperiode.  


