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I. Aanvraag 
 

Nadat u een brief van het CIBG (zie de voorbeeldbrief I) heeft ontvangen, waarin u wordt opgeroepen om herregistratie aan te vragen voor het 

basisberoep van arts, kunt via de website www.bigregister.nl uw herregistratie digitaal aanvragen. Hiervoor gaat u naar ‘mijn registratie’, waar u 

vervolgens dient in te loggen met uw BIG-login of uw DigiD-code. Daarna komt u bij het aanvraagformulier terecht. 

 

In het aanvraagformulier dient u vervolgens de volgende stappen te doorlopen: 

 
1. Beroep 

U kiest hier voor de opties: 

 Arts 

 Herregistreren op basis van ‘werkervaring’ 

 

2. Persoonsgegevens  

Controleer en vul indien nodig deze gegevens aan 

 

3. Contactgegevens  

Controleer en vul indien nodig deze gegevens aan 

 

4. Werkadres 

Hier vult u het adres in van de praktijk waar u uw werkzaamheden uitoefent (/heeft uitgeoefend) 

 

5. Werkervaring:  

Hier dient u aan te geven of u uw werkzaamheden heeft uitgeoefend als zelfstandig gevestigde of in loondienst of beide 

Vervolgens kunt u in het dropdown-menu voor de functie van MKA-chirurg kiezen. 

 

Stappen aanvraag herregistratie als arts in het BIG-register voor 

MKA-chirurgen 

 

http://www.bigregister.nl/


 

18 juli 2017                

 

Hierna volgen er een aantal vragen. Deze vragen dient u naar waarheid te beantwoorden: 

 Zijn de werkzaamheden minimaal gelijk aan het gestelde niveau uitgevoerd? 

 Zijn de werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg uitgevoerd? 

 Datum? 

Let op! Deze datum moet vijf jaar voor de uiterste herregistratiedatum liggen. Bij een reguliere herregistratieaanvraag wordt 

namelijk de werkervaring meegeteld die is opgedaan in de periode van maximaal vijf jaar voorafgaande aan uw uiterste her-

registratiedatum. Hoewel er voor de MKA-chirurgen met het CIBG is afgesproken dat hier niet inhoudelijk naar zal worden 

gekeken voor de herregistratieaanvraag als arts, dient u deze datum wel en naar waarheid in te vullen om verder te komen 

in het aanvraagformulier. De formulieren zijn namelijk gestandaardiseerd voor alle basisberoepen en het CIBG heeft aange-

geven geen apart formulier te kunnen maken voor de specifieke situatie van MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding. 

 Uw uiterste herregistratiedatum vindt u in de oproepbrief van het CIBG. Als uw uiterste herregistratiedatum bijvoorbeeld 31 

december 2017 is, dan kunt u hier 1 januari 2013 invullen. 

 Werkt u nog in deze functie? 

 Vonden uw werkzaamheden in Nederland plaats? 

 Aantal cliëntcontacturen? 

Let op! Het aantal cliëntcontacturen moet in ieder geval voldoen aan de minimale norm van 2080 uur en deze moeten naar 

waarheid zijn ingevuld. Ook hier geldt dat hier niet inhoudelijk aan zal worden getoetst, maar omdat de minimumnorm op 

2080 ligt, moet u wel minimaal aan dit urenaantal kunnen voldoen om verder te komen in het aanvraagformulier. 

 Heeft u in deze periode waarnemingsdiensten uitgevoerd die niet onder de cliëntcontacturen vallen en waarvoor u niet in 

tijd bent gecompenseerd? 

Deze vraag wordt gesteld omdat bij  een reguliere herregistratieaanvraag deze uren onder voorwaarden meegeteld mogen 

worden in de beoordeling. Voor de situatie van MKA-chirurgen die in Specialistenregister staan ingeschreven geldt dat hier 

nu niet inhoudelijk naar wordt gekeken, maar dat u deze vraag wel naar waarheid dient te beantwoorden voor het comple-

menteren van de aanvraag 

 Heeft u aanvullend op de hiervoor opgegeven uren tijd besteed aan het voorbereiden, de nazorg en de administratieve af-

handeling van de cliëntcontacturen? 

Deze vraag wordt gesteld voor de situatie van zelfstandig werkzame MKA-chirurgen. Bij een reguliere herregistratieaan-

vraag zouden deze uren namelijk meegeteld mogen worden in de beoordeling. Voor de situatie van MKA-chirurgen die in 

Specialistenregister staan ingeschreven geldt dat hier nu niet inhoudelijk naar wordt gekeken, maar dat u deze vraag wel 

naar waarheid dient te beantwoorden voor het complementeren van de aanvraag. 
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 Heeft u in deze periode tijd besteed aan scholing? 

 

De hiernavolgende vragen worden gesteld omdat de uren aan ziekte, vakantie en verlof bij een reguliere herregistratieaan-

vraag niet zouden mogen meetellen in de beoordeling. Voor de situatie van MKA-chirurgen die in Specialistenregister staan 

ingeschreven geldt dat hier nu niet inhoudelijk naar wordt gekeken, maar dat u deze vraag wel naar waarheid dient te be-

antwoorden voor het complementeren van de aanvraag. 

 Heeft u in deze periode uren niet gewerkt door ziekte? 

 Heeft u in deze periode uren niet gewerkt door vakantie? 

 Heeft u in deze periode uren niet gewerkt door zwangerschaps- of bevallingsverlof, adoptieverlof of kortdurend zorgverlof? 

 

6. Overzicht werkervaring:  

Hier volgt een overzicht van uw werkervaring, zoals door u is ingevuld onder punt 5. Controleer deze gegevens. 

 

7. Betaalmethode: 

Hier kunt u aangeven op welke wijze u de kosten voor de herregistratieaanvraag (€ 85,00) wenst te voldoen. 

 

8. Controle : 

Hier volgt een compleet overzicht van uw aanvraag gebaseerd op de gegevens zoals door u ingevuld. 

Onderaan dit overzicht dient u te verklaren dat u alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en dat er in het buitenland geen rechterlij-

ke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure tegen u loopt. 

 

9. Bevestiging 

Wanneer u na controle van uw aanvraag de aanvraag heeft bevestigd door op ‘volgende’ te klikken, verschijnt er een eerste bevestiging 

van de verzending van uw aanvraag. 

 

 

II. Ontvangstbevestiging 

 
Na verzending van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging (zie hiervoor de voorbeeldbrief II). U ontvangt de correspondentie van het 

BIG-register per e-mail of per post. Deze voorkeur heeft u zelf aangegeven bij de aanvraag. Daarnaast vindt u in uw digitale dossier ook alle 

correspondentie met het BIG-register.  
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III. Verzoek om bewijsstukken 
 

Nadat uw aanvraag is ingediend, en u hiervoor heeft betaald, ontvangt u ofwel een positief besluit of een verzoek om bewijsstukken. Verzoekt 

het CIBG u om toezending van nadere bewijsstukken? (Deze mailing wordt namelijk automatisch vanuit het CIBG gegenereerd en is gelijk aan 

die voor de andere basisberoepen, zie hiervoor de voorbeeldbrief III. Het CIBG heeft aangegeven dit nu niet in haar geautomatiseerde processen 

te kunnen aanpassen voor de situatie van MKA-chirurgen). 

 

 Dan kunt u volstaan met de melding aan het Klanten Contact Centrum van het CIBG dat u als MKA-chirurg in het Specialistenregister 

staat ingeschreven. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@bigregister.nl onder vermelding van ‘herregistratie BIG-register’, 

waarin u aangeeft dat u als MKA-chirurg in het Specialistenregister staat ingeschreven. 

 Het aanleveren van verdere bewijsstukken, zoals bij een reguliere herregistratieaanvraag in het BIG-register gebruikelijk is en waartoe u 

door het CIBG in de brief wordt verzocht, is dan dus niet nodig. Daarmee is op aandringen van de KNMT en de NVMKA voor de MKA-

chirurg de procedure voor het aanvragen van herregistratie voor het beroep van arts in het BIG-register vereenvoudigd. 

 

IV. Positieve beschikking 
 
Binnen enkele weken zult u vervolgens een positieve beschikking ontvangen van het CIBG dat uw herregistratie als arts in het BIG-register is 

verlengd (zie hiervoor de voorbeeldbrief IV). 

 

**** 

 

 

Dit stappenplan geeft algemene informatie over de herregistratieprocedure voor het basisberoep van arts voor MKA-chirurgen die een dubbele vooropleiding hebben gehad 

en in het Specialisteregister staan ingeschreven.  Het stappenplan is bedoeld om leden te ondersteunen bij het aanvragen van hun herregistratie voor het beroep van arts bij 

het BIG-register. Dit laat onverlet dat het de eigen individuele verantwoordelijkheid is van de MKA-chirurg om de herregistratie op de juiste manier aan te vragen. Aan de 

totstandkoming van dit stappenplan is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen of voor het onjuist gebruik van de infor-

matie uit dit stappenplan aanvaardt de KNMT geen aansprakelijkheid. Aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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