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Herregistratie: de eerste ervaringen
J.J.M.L. HOFFMANN1 en G.C.M. KUSTERS2

Tijdens het voorjaarscongres in 2002 heeft de ledenvergadering van onze vereniging het reglement vastgesteld, waarin de herregistratie van de klinisch chemicus is geregeld (1). Deze herregistratie is nodig in
het kader van de wet BIG en de daarbij behorende
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin
het beroep van en de opleiding tot klinisch chemicus
van overheidswege erkend worden. Vanaf 2007 is
herregistratie verplicht, dat wil zeggen dat elke klinisch chemicus dan aan de eisen moet voldoen om in
het Register ingeschreven te kunnen blijven. Dit betekent concreet dat elk registerlid met ingang van 2002
zijn nascholingsactiviteiten dient te administreren.
Teneinde de werklast die met herregistratie gepaard
gaat te egaliseren is een overgangsregeling met vijf
cohorten ingesteld. De eerste twee cohorten zijn uitgenodigd zich in 2003 te laten herregistreren. Hoewel
de herregistratie tot 2007 op vrijwillige basis plaatsvindt, worden alle geregistreerde collegae opgeroepen,
zich volgens de cohortindeling voor herregistratie aan
te melden.
Evenals de registratie in aansluiting op de opleiding
tot klinisch chemicus is de herregistratie een taak van
de Registratiecommissie. Kort na de vaststelling van
het reglement is de Registratiecommissie begonnen
met de uitvoering van de herregistratie. Inmiddels
zijn de aanvragen van de collegae uit cohort 2 in behandeling, hoewel nog niet alle klinisch chemici van
cohort 1 hun aanvraag hebben ingediend. De Registratiecommissie heeft de gang van zaken onlangs geëvalueerd en daarbij is gebleken, dat er nog veel onduidelijkheden leven. De Registratiecommissie heeft
daarom besloten, de opgedane ervaringen op schrift
te stellen omdat deze kunnen helpen, helderheid te
verschaffen en het proces van herregistratie verder te
stroomlijnen.
Reglement
De basis voor de herregistratie wordt gevormd door
het Registratiereglement, dat in 2002 van kracht geworden is (1). De belangrijkste voorwaarden voor
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herregistratie zijn dat de klinisch chemicus het beroep
gedurende tenminste 21 uur per week uitoefent en dat
hij heeft aangetoond, dat hij in vijf jaar (tijdens de
overgangsregeling kan dit afhankelijk van de cohort
ook drie of vier jaar zijn) voldoende accreditatiepunten behaald heeft. Wanneer hieraan voldaan
wordt, besluit de Registratiecommissie de inschrijving in het Register voor een periode van vijf jaar te
verlengen. In deze vijf jaar moet de klinisch chemicus opnieuw aan de eisen voor herregistratie voldoen
om de registratie zijn geldigheid te laten behouden.
De hiervoor benodigde accreditatiepunten worden behaald door deel te nemen aan erkende nascholingsactiviteiten. De Commissie Accreditatie Nascholing
(CAN) is belast met de beoordeling van nascholingsactiviteiten en toekenning van de punten. De CAN
ressorteert, evenals de Visitatiecommissie en de Examencommissie, onder de Registratiecommissie. Alle
commissies die met opleiding, registratie en herregistratie te maken hebben, zijn aldus op een herkenbare
manier gestructureerd. Deze structuur is nodig om
straks te kunnen voldoen aan de eisen die in de
AMvB geformuleerd zijn. Het Reglement beschrijft
wat een klinisch chemicus moet doen om zijn inschrijving in het Register te verlengen (1). Naast
actieve beroepsuitoefening is de belangrijkste voorwaarde voor herregistratie het behalen van accreditatiepunten voor nascholingsactiviteiten, wetenschappelijke activiteiten of bestuurswerk binnen de NVKC.
Het reglement kent vijf categorieën activiteiten, die
met hun puntentelling in Tabel 1 weergegeven zijn.
Hieronder volgt een korte uitleg van deze categorieën
Erkende activiteiten
A. PAOKC en andere scholing onder auspiciën van
de NVKC
Categorie A is in het leven geroepen om het belang
tot uitdrukking te brengen dat de vereniging hecht
aan gestructureerde nascholing in de klinische chemie (PAOKC) en andere vakinhoudelijke scholingsactiviteiten die door de NVKC of haar commissies en
werkgroepen georganiseerd worden. De minimum eis
voor deze categorie is 40 punten per 5 jaar; dit komt
neer op het deelnemen aan 8 uur ofwel 1 dag nascholing per jaar. Omdat de activiteitenagenda op de website tot begin 2003 niet geheel in overeenstemming
was met deze omschrijving, heeft de Registratiecommissie besloten deze eis niet te hanteren voor activiteiten waaraan vóór 1 januari 2003 deelgenomen is.
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Tabel 1. Indeling van (nascholings)activiteiten voor accreditatie in het kader van herregistratie
Categorie Aard

Puntentoekenning

Eisen voor herregistratie

A

PAOKC en andere scholing
onder auspiciën van de NVKC

1 punt per uur nascholing

Minstens 40 punten in 5 jaar

B

Internationale, nationale en
regionale congressen, workshops
en managementtrainingen

1 punt per uur nascholing, met een
maximum van 24 punten per activiteit

A+B minstens 100 punten
in 5 jaar

C

Lokale nascholing, refereeravonden
en managementcursussen

1 punt per uur nascholing
Geen beoordeling door CAN

Maximaal 10 punten per jaar

D

Wetenschappelijke activiteiten

Eerste auteur van peer-reviewed artikel:
20 punten
Coauteur van peer-reviewed artikel:
5 punten
Voordracht internationaal congres:
20 punten
Voordracht PAOKC of nationaal congres:
10 punten
Posterpresentatie: 5 punten

E

Bestuursfuncties en commissies
in NVKC

Lid Dagelijks Bestuur: 20 punten
Lid Algemeen Bestuur,
Registratiecommissie en
Visitatiecommissie: 10 punten

Totaal van alle activiteiten

B. Internationale, nationale en regionale congressen,
workshops en managementtrainingen
In categorie B bevinden zich alle andere nascholingsactiviteiten die door de CAN beoordeeld zijn. Het
gaat hierbij onder andere om congressen van de IFCC
en andere internationale organen die tot het vakgebied van de klinische chemie gerekend worden. Ook
nationale en regionale bijeenkomsten, die niet door
de NVKC of haar commissies en werkgroepen georganiseerd worden, kunnen in categorie B geaccrediteerd worden. Workshops en symposia die door de
diagnostische industrie aangeboden worden, komen
ook in aanmerking voor accreditatie in deze categorie, voor zover de activiteiten door de CAN als voldoende wetenschappelijk beoordeeld worden.
Vaak zullen de organisatoren van een activiteit vooraf
accreditatie aanvragen bij de CAN, maar ook klinisch
chemici die deelgenomen hebben aan een activiteit
kunnen zelf een aanvraag bij de CAN indienen voor
accreditatie achteraf. De wijze waarop dit dient te gebeuren staat uitvoerig beschreven op de website (2).
Activiteiten in categorie B kunnen maximaal 24 punten krijgen, ook al duren ze langer dan het overeenkomstige aantal uren. De eis voor herregistratie is
minstens 100 punten per 5 jaar uit categorieën A en B
tezamen.
C. Lokale activiteiten
Nascholingsactiviteiten uit categorie C worden niet
door de CAN beoordeeld. Tot deze categorie worden
gerekend lokale bijeenkomsten met een duidelijk nascholingskarakter, refereeravonden en interne managementcursussen. Activiteiten in categorie C zijn
gemaximeerd op 10 punten per jaar; er is geen minimum eis.
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Maximaal 100 punten in 1 jaar
Minimaal 200 punten in 5 jaar

D. Wetenschappelijke activiteiten
Voor het schrijven van een artikel in een peerreviewed tijdschrift worden aan de eerste auteur 20
accreditatiepunten toegekend, aan een coauteur 5
punten, onafhankelijk of hij tweede, derde of laatste
auteur is. De Registratiecommissie realiseert zich dat
de bijdrage van de laatste auteur vaak meer inhoudelijke betekenis heeft dan die van de tweede of derde
auteur, maar heeft besloten hier geen rekening mee te
houden, omdat gedetailleerd wegen van ieders bijdrage voorbijgaat aan de bedoeling van de puntentoekenning. Bovendien blijkt in de praktijk dat een herregistratie nooit afhangt van zulke activiteiten, omdat
collegae die als laatste auteur publiceren ook in andere categorieën veel punten verzamelen. In geval
van gedeeld eerste auteurschap, blijkend uit een desbetreffende melding in het artikel, zullen aan beide
eerste auteurs 10 punten worden toegekend. Het
spreekt vanzelf dat dubbelpublicaties slechts eenmaal
meetellen voor de herregistratie. Originele artikelen
in het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie
en Laboratoriumgeneeskunde worden beoordeeld als
peer-reviewed publicaties. Bijdragen aan het Diagnostisch Kompas zijn weliswaar niet peer-reviewed,
maar hebben toch een belangrijke betekenis in het
kader van nascholing. De Registratiecommissie heeft
daarom besloten dat zulke bijdagen door de eerste auteur met 5 punten gewaardeerd kunnen worden. Voor
alle hier genoemde publicaties geldt dat de punten
opgevoerd kunnen worden in het jaar waarin de publicatie verschijnt. Een voordracht op een internationaal congres levert 20 punten op, op een PAOKC of
een nationaal congres 10 punten en een posterpresentatie 5 punten, ongeacht waar deze plaatsvindt. Ook
hier zal duidelijk zijn dat een bepaalde voordracht of
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poster slechts eenmaal gehonoreerd wordt, ook al
wordt hij bij verschillende gelegenheden gepresenteerd.
E. Bestuurlijke activiteiten
Conform het Reglement is lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de NVKC goed voor 20 punten
en dat van het Algemeen Bestuur, de Registratiecommissie of de Visitatiecommissie ieder 10 punten per
jaar. Aangezien deze functies statutair onverenigbaar
met elkaar zijn kunnen activiteiten in categorie E
nooit meer dan 20 punten bedragen. Naast de minimale of maximale eisen per categorie kent het Reglement voorts nog de bepaling dat niet meer dan 50%
van het totaal aantal benodigde punten in één jaar behaald mag zijn. Dit is bedoeld om te voorkomen dat
nascholingsactiviteiten in de tijd sterk geconcentreerd
worden. Het risico, dat de verworven kennis van de
klinisch chemicus niet meer actueel zou zijn wordt
daarmee gereduceerd.
Niet erkende activiteiten
Uit de aanvragen die tot nu toe zijn ingediend komt
naar voren dat met name categorieën D en E te lijden
hebben van veel onduidelijkheid. Bij de accreditatie
van nascholing staat voorop dat de activiteit via actieve of passieve scholing moet leiden tot actualisering c.q. uitbreiding van de theoretische vakkennis.
Dit sluit uit dat activiteiten die tot de normale beroepsuitoefening behoren, kunnen leiden tot het verwerven van accreditatiepunten. Zo komt bijvoorbeeld
het geven van college of een praatje voor analisten
niet in aanmerking voor accreditatie. Ook het organiseren van een congres of een symposium wordt niet
gehonoreerd met punten. Verder moet benadrukt worden dat categorie E uitsluitend de in het Reglement
genoemde bestuurlijke activiteiten omvat. Andere bestuurlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld in het bestuur van de medische staf van het ziekenhuis of van
een andere wetenschappelijke vereniging, worden niet
gehonoreerd met punten voor de herregistratie van de
klinisch chemicus. Dit betekent geenszins een diskwalificatie van bovengenoemde activiteiten. Deze
zijn ontegenzeglijk zinvol voor de persoonlijke ontwikkeling of de beroepsuitoefening. Ze dienen volgens de letter en de geest van het Reglement alleen
niet het doel dat met accreditatie van klinisch chemische nascholing nagestreefd wordt.
Praktische adviezen
Het aantal (potentiële) nascholingsactiviteiten is aanzienlijk en de lijst met geaccrediteerde activiteiten
verandert wekelijks. Daarom is gekozen, deze lijst
alleen via internet toegankelijk te maken, omdat dit
medium zich bij uitstek leent voor snelle aanpassingen en een actueel overzicht. De CAN heeft, met
steun van de ambtelijk secretaris van de NVKC en de
webmaster, een overzichtelijke en fraaie vorm gevonden om het persoonlijke logboek via het internet bij
te houden. Een toelichting op het proces van herregistratie, een handleiding voor het gebruik van het elektronische logboek en instructies voor het aanvragen
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van herregistratie zijn samen met alle andere informatie over herregistratie op de NVKC website te vinden (2). Het huidige Reglement voorziet formeel niet
in het elektronische logboek en het aanvragen van
herregistratie via internet, maar dit zal binnenkort
worden aangepast. De Registratiecommissie beveelt
het aanvragen van herregistratie via de website nu al
zeer sterk aan, omdat dit zowel voor de aanvrager als
de Registratiecommissie snel en overzichtelijk is. De
puntentelling, inclusief de minimum- en maximumeisen verloopt daar automatisch en het is voor de aanvrager meteen inzichtelijk of hij aan de eisen voldoet.
Een andere voorwaarde voor herregistratie is de betaling van de kosten, die momenteel € 100 bedragen.
Het meesturen van een betalingsbewijs is helaas niet
mogelijk bij aanvragen via het internet. In zijn aanvraag verklaart de aanvrager echter de betaling “heden”
te regelen en de Registratiecommissie verwacht dan
ook dat hij dat meteen doet. Herregistratie zal overigens niet plaatsvinden wanneer het verschuldigde
bedrag niet ontvangen is door het bureau van de
NVKC. De Registratiecommissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de herregistratiekosten via
automatische incasso te innen.
Wanneer activiteiten uit categorie C en D worden opgenomen in het logboek dient de aanvrager er zorg
voor te dragen dat duidelijk is voor welke activiteit
punten worden opgevoerd. Bij auteurschap van een
artikel moeten de bibliografische gegevens vermeld
worden en bij een poster of een voordracht mogen de
titel en de bijeenkomst waar het betreffende werk
werd gepresenteerd niet ontbreken.
De Registratiecommissie heeft tot nu toe een klein
aantal aanvragen niet kunnen honoreren omdat de
aanvragers niet aan de gestelde eisen voldeden. Deze
collegae hebben nog tot 2007 de gelegenheid hun
nascholingsactiviteiten te intensiveren en daarmee
alsnog voldoende punten te verzamelen om voor
herregistratie in aanmerking te komen.
Bewijsmateriaal
Op verzoek van de Registratiecommissie moeten bewijsstukken overlegd kunnen worden voor alle in het
logboek opgevoerde activiteiten. De voorkeur wordt
gegeven aan een bewijs van deelname dat door de organisator van de activiteit is verstrekt. Daarnaast kunnen ook andere stukken overlegd worden waaruit
eenduidig blijkt dat de aanvrager aan de activiteit
heeft deelgenomen, bijvoorbeeld een betalingsbewijs
voor de betreffende activiteit of een programma
waarin een presentatie door de aanvrager wordt vermeld. In geval van publicaties of presentaties volstaat
een overdruk van het artikel of een kopie van de
voordracht uit het congresboek.
De Registratiecommissie zal steekproefsgewijs onderzoeken, of een ingediend logboek door bewijsstukken gestaafd kan worden. Na verificatie retourneert de Registratiecommissie deze stukken indien de
aanvrager daarom verzoekt. De momenteel nog beperkte ervaring laat zien dat aanvragers voldoende in
staat zijn hun nascholingsactiviteiten vanaf 1999 aan
te tonen.
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Conclusies
Het proces van herregistratie verloopt op een bevredigende manier, al heeft de leercurve van de aanvragers
en de commissies nog geen plateau bereikt. Onduidelijkheid bij verschillende aanvragers bleek vooral
voort te komen uit onbekendheid met het Reglement
en met de informatie over de puntentelling op de
website, die niet volledig in overeenstemming was
met de bepalingen uit het Reglement. Deze omissie is
inmiddels hersteld. Daarnaast gaf een zeer vrije interpretatie van niet door de CAN geaccrediteerde eigen
activiteiten (in de categorieën C, D en E) aanleiding
tot afwijzing door de Registratiecommissie en tot on-
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genoegen bij de aanvragers. De Registratiecommissie
en de Commissie Accreditatie Nascholing hopen met
de uitleg hierboven voorzien te hebben in de gewenste duidelijkheid. Het devies luidt: O, klinisch
chemicus, let op Uw nascholings-saeck! (vrij naar
een lied van Adriaen Valerius, 1626)
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