
Herregistratiereglement NVKF  20 maart 2018 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement Herregistratie Klinisch Fysici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 maart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit herregistratiereglement is goedgekeurd door de ledenvergadering van de Nederlandse 

Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) tijdens de vergadering van 20 maart 2018 en 

treedt in werking op de datum van deze goedkeuring. Hiermee vervallen voorgaande 

herregistratiereglementen van de NVKF. 
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1 Inleiding 
 
 
Er worden eisen gesteld aan de opleiding tot klinisch fysicus. Deze opleiding wordt geborgd 

in het kader van de wet BIG (art.34, Staatsbesluit 265). De eisen hebben betrekking op de 

vorm, de inhoud, de kwaliteit van de opleiding en de inschrijving in het register. 
 
 
Om na het afronden van de opleiding het vak op bekwame wijze te kunnen blijven uitoefenen, 

moeten kennis en vaardigheden voldoende op peil worden gehouden. De NVKF kent daartoe 

een reglement van herregistratie, dat wordt opgesteld door de Commissie Kwaliteit.  

De herregistraties worden op verzoek van het bestuur van de NVKF door het College van 

Toetsing (CvT) van de stichting OKF uitgevoerd.  

 
Onderdeel van het herregistratiereglement vormen de eisen die gesteld worden om tot 

herregistratie te kunnen komen met een puntentelling systeem, het accreditatiekader. Dit 

systeem is opgenomen in een apart document. Het herregistratiereglement van de NVKF sluit 

zo goed mogelijk aan bij het besluit  herregistratie van het College Geneeskundige 

Specialismen  (CGS, dd. 9-9-2015).  

 

Een dergelijke opzet van herregistreren en accrediteren geeft aan dat de NVKF en haar 

leden aandacht hebben voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de klinisch 

fysicus en dit in een objectief en toetsbaar systeem hebben omschreven. 
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2 Algemene bepalingen 

 

2.1. Begripsomschrijvingen 

1.  In dit herregistratiereglement wordt verstaan onder: 

NVKF: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica; 

OKF: stichting Opleiding Klinisch Fysicus; 

CvT: College van Toetsing van de stichting OKF; 

register klinisch fysici: het register waarin geregistreerde klinisch fysici met 
subspecialisme door de OKF worden bijgehouden;  

subspecialisme: gebied van de klinisch fysica waarin werkzaamheden worden 
uitgevoerd. De NVKF onderscheidt vier subspecialismen: 
Algemeen, Audiologie, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, 
Radiotherapie;  

kwaliteitsvisitatie: visitatie bij een groep klinisch fysici door een NVKF 
visitatiecommissie, ter bevordering van de kwaliteit van de door 
deze groep verleende diensten, waarbinnen de klinisch fysicus 
die een aanvraag tot herregistratie heeft gedaan, werkzaam is; 

geaccrediteerd: goedgekeurd door of namens de NVKF, op basis van door die 
vereniging vastgestelde toetsbare kwaliteitscriteria, met 
betrekking tot doel, kwalificaties van de aanbieder, 
toetsingsproces en evaluatie; 

herregistratie: hernieuwde inschrijving in het register klinisch fysici, aansluitend 
aan de voorgaande periode van inschrijving in het register; 

herintreding opnieuw registeren van een klinisch fysicus met een eerder 
verlopen registratie in het register; 

GAIA / PE-Online registratiesysteem voor herregistratie klinisch fysici van de 
NVKF: PE-Online is het huidige systeem.  
In de toekomst wordt beoogd dit uit te breiden naar GAIA.  

 

2.2. Afwijkingen in specifieke besluiten 

1. Van bepalingen van dit reglement kan worden afgeweken in specifieke besluiten van het 
bestuur NVKF. 

 

 

3 Herregistratie 

 

3.1. Doel herregistratie 

Het stelsel van herregistratie (en registratie bij herintreding) heeft als doel: 

1. te borgen dat herregistratie van de klinisch fysicus plaatsvindt op voorwaarde dat deze 
beschikt over voldoende deskundigheid binnen het eigen subspecialisme; 

2. de kwaliteit van de zorg te bevorderen, voor zover deze beïnvloed wordt door de 
deskundigheid en het (individueel en in groepsverband) functioneren van de klinisch 
fysicus. 



 
Herregistratiereglement NVKF        20 maart 2018 
Pagina 5 van 8  

  

  

 

3.2. Eisen herregistratie 

1. Het CvT herregistreert een klinisch fysicus in een register als de klinisch fysicus in de vijf 
jaar direct voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie heeft voldaan aan 
de volgende eisen: 

a. het subspecialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend; 

b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde 
deskundigheidsbevorderende activiteiten; 

c. aan kwaliteitsvisitaties heeft deelgenomen indien van toepassing. 

2. Onvoorziene omstandigheden of verplichtingen, al dan niet vrijwillig aangegaan, 
waardoor de klinisch fysicus niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, worden 
bij de beoordeling van de aanvraag tot herregistratie niet in aanmerking genomen.  

3. Het CvT kan in bijzondere gevallen en met redenen omkleed afwijken van de in dit 
besluit gestelde eisen. 

4. In afwijking van het eerste lid herregistreert het CvT  tevens de klinisch fysicus die bij de 
aanvraag tot diens herregistratie aantoont niet in staat te zijn geweest te voldoen aan 
het eerste lid, onderdeel c. 

5.  Aanvragen van herregistratie kan alleen via GAIA / PE-Online. 

 

3.3. Uitoefening klinische fysica 

1. Een klinisch fysicus heeft zijn subspecialisme in voldoende mate en regelmatig 
uitgeoefend als bedoeld in artikel 3.2., eerste lid, onder a., indien deze gemiddeld over 
vijf jaar ten minste 16 uur per week in het betreffende subspecialisme werkzaamheden 
heeft verricht. 

2. Bij een herregistratie voor een eventueel tweede subspecialisme geldt dit voor zowel het 
eerste als tweede subspecialisme afzonderlijk. Daarbij mag een overlap optreden voor 
8 uur indien dit werkzaamheden betreft die binnen beide subspecialismen passen.  

3. Een derde en verdere subspecialismen zijn niet toegestaan.  

4. Van regelmatige uitoefening van het subspecialisme als bedoeld in artikel 3.2., eerste 
lid, onder a., is geen sprake indien de werkzaamheden langer dan in totaal twee jaar in 
de periode van vijf jaar zijn onderbroken. 

5.  Uitsluitend klinisch-fysisch werk in het subspecialisme waarvoor herregistratie wordt 
aangevraagd en verricht in een instelling van gezondheidszorg is relevant voor een 
herregistratie als klinisch fysicus. Zie voor een omschrijving van klinisch-fysisch werk het 
Professioneel Statuut Klinisch Fysicus c.q. AMvB / Wet BIG. 

 

3.4. Deskundigheidsbevorderende activiteiten 

1. Deskundigheidsbevorderende activiteiten, als bedoeld in artikel 3.2., eerste lid, onder b., 
bestaan uit geaccrediteerde en in uren gewaardeerde activiteiten, gericht op het 
behouden en verwerven van de door de stichting OKF vastgestelde competenties. 

2. De omvang van de deskundigheidsbevorderende activiteiten bedraagt gemiddeld over 
vijf jaar ten minste 40 geaccrediteerde uren per jaar waarvan gemiddeld over vijf jaar ten 
minste 30 uren per jaar vakinhoudelijke geaccrediteerde uren binnen het eigen 
subspecialisme. 
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3.5. Externe kwaliteitsvisitatie 

1. Deelname aan externe kwaliteitsvisitatie, bedoeld in artikel 3.2. eerste lid onder d. vindt 
ten minste een maal per vijf jaar plaats indien van toepassing. 

2. Aan de kwaliteitsvisitatie, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende eisen gesteld: 

a. het systeem van de kwaliteitsvisitatie heeft een cyclisch karakter en bestaat in elk 
geval uit de onderdelen verzamelen en analyseren van gegevens en een 
evaluatiegesprek en indien van toepassing een verbeterplan; 

b. het systeem van de kwaliteitsvisitatie voorziet er in dat, indien er twijfel omtrent het 
functioneren van de geëvalueerde groep klinisch fysici  wordt vastgesteld, daaraan 
opvolging wordt gegeven; 

c. bij het onderdeel gegevensverzameling wordt een gevarieerd samengestelde 
groep van direct betrokkenen geraadpleegd; 

d. de kwaliteitsvisitatie, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgevoerd door één of meer 
daarvoor opgeleide en gecertificeerde personen; 

e. over het resultaat en de conclusies van de evaluatie en het opgestelde 
verbeterplan (indien van toepassing) informeert de geëvalueerde groep klinisch 
fysici het bestuur of de leiding van de instelling of organisatievorm waarin de groep 
werkzaam is. 

 

3.6. Bewijsstukken 

1. De klinisch fysicus verzamelt bewijsstukken van de onderdelen genoemd in artikel 3.2., 
eerste lid, en legt deze bewijsstukken desgevraagd aan het CvT over. Bij voorkeur 
worden deze bewijsstukken in GAIA / PE-Online bijgehouden. 

 

3.7. Vermoeden van disfunctioneren 

1. Het CvT doet, met betrekking tot de klinisch fysicus waarbij in het kader van de 
afhandeling van zijn aanvraag tot herregistratie een onderbouwd vermoeden is ontstaan 
dat deze disfunctioneert als klinisch fysicus, van dit vermoeden melding bij het bestuur 
van de NVKF. 

 

3.8. Herregistratie 

1. Dient de klinisch fysicus voor het aflopen van de registratieperiode geen aanvraag in tot 
herregistratie, dan vervalt diens inschrijving in het register op de eerste dag na het 
verstrijken van de vigerende termijn van inschrijving.  
Vanaf 6 weken voor het aflopen van de registratieperiode komt het dossier vanuit 
GAIA / PE-Online beschikbaar voor indienen bij het CvT (en tot 1 jaar erna). 

2. Het verlopen van de registratie als bedoeld in het eerste lid wordt ongedaan gemaakt 
indien betrokkene aantoont, door omstandigheden buiten eigen schuld, niet in staat te 
zijn geweest tijdig een aanvraag tot herregistratie te doen. In dat geval wordt de 
registratie hersteld en verlengd tot het moment waarop het CvT op de aanvraag heeft 
beslist. 

3. Heeft op het moment van het verstrijken van de lopende registratieperiode het CvT op 
een aanvraag tot herregistratie nog geen besluit genomen, dan wordt de inschrijving in 
het register verlengd tot het moment waarop het CvT een besluit genomen heeft. 

4. Beslist het CvT positief op een aanvraag om herregistratie, dan gaat de nieuwe periode 
in op de eerste dag na afloop van de vigerende periode van inschrijving. 
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3.9. Duur herregistratie 

1. Het CvT verlengt de inschrijving in het register van de klinisch fysicus die volledig 
voldoet aan de in artikel 3.2., eerste lid gestelde eisen, voor een periode van vijf jaar. 

2. Indien de klinisch fysicus niet volledig voldoet aan de in artikel 3.2., eerste lid, onder a., 
gestelde eis, kan het CvT de inschrijving voor een beperkte periode verlengen, mits de 
klinisch fysicus gemiddeld over vijf jaar ten minste 16 uur per week in het desbetreffende 
subspecialisme werkzaamheden heeft verricht. 

3. Indien de klinisch fysicus niet volledig voldoet aan de in artikel 3.2., eerste lid, onder b. 
of c., gestelde eisen, kan het CvT de inschrijving voor een beperkte periode verlengen 
teneinde diegene alsnog in de gelegenheid te stellen aan de eisen te voldoen. 

 

3.10. Herregistratie na verlopen registratie 

1. Een klinisch fysicus die in het register ingeschreven is geweest, maar van wie de 
inschrijving is verlopen, kan bij het CvT een aanvraag indienen om opnieuw te worden 
geregistreerd. 

2. Het CvT beoordeelt op grond van de door de klinisch fysicus overgelegde bewijsstukken 
of de klinisch fysicus in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het verlopen van de 
registratie tot aan het tijdstip van de aanvraag om opnieuw te worden geregistreerd, aan 
de eisen voor herregistratie heeft voldaan. 

3. Indien het CvT vaststelt dat de klinisch fysicus volledig aan de eisen voor herregistratie 
heeft voldaan kan de klinisch fysicus opnieuw worden geregistreerd. 

4. Indien het CvT vaststelt dat de klinisch fysicus niet aan de eisen voor herregistratie heeft 
voldaan, kan de klinisch fysicus opnieuw worden geregistreerd nadat de klinisch fysicus 
met goed gevolg een individueel scholingsprogramma heeft voltooid, welk 
scholingsprogramma opgesteld is door het CvT. 

 

3.11. Gelijkgestelde werkzaamheden 

1. Een klinisch fysicus die niet regelmatig of niet in voldoende mate of niet meer werkzaam 
is in het  betreffende subspecialisme, maar als hoogleraar of docent betrokken is bij het 
onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het betreffende 
subspecialisme, kan voor herregistratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden in 
aanmerking komen. 

2. Indien het behouden van het betreffende subspecialisme van belang is voor de 
beroepsuitoefening, worden in aanvulling op het eerste lid de werkzaamheden van de 
volgende functies als gelijkgesteld aangemerkt: 

a. hoogleraar in de klinische fysica  

b. beleids- of stafmedewerker bij de NVKF  

c.  docent in de klinische fysica aan een universiteit 

d. wetenschappelijk onderzoeker op een relevant gebied van de klinische fysica 

3. De klinisch fysicus verricht de gelijkgestelde werkzaamheden gedurende ten minste 
16 uur per week om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen. De aard, de 
omvang en de duur van de werkzaamheden blijken uit een werkgeversverklaring of 
worden anderszins aangetoond. 

4. Bij herregistratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden zijn de eisen ten aanzien 
van het deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten als 
bedoeld in artikel 3.2., eerste lid, onverminderd van toepassing. 
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5. Indien de klinisch fysicus na het beëindigen van de gelijkgestelde 
werkzaamheden opnieuw als klinisch fysicus wenst te worden geregistreerd en niet 
voldoet aan de eisen voor herregistratie, bedoeld in artikel 3.2., eerste lid, volgt de 
klinisch fysicus een individueel scholingsprogramma. 

6. De registratie als klinisch fysicus wordt voor de duur van het individueel 
scholingsprogramma gehandhaafd, indien het individueel scholingsprogramma 
aansluitend aan het beëindigen van de gelijkgestelde werkzaamheden wordt gevolgd. 

 

 

 

4  Overige bepalingen 

 

4.1. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 

1. Dit herregistratiereglement treedt in werking op 20 maart 2018.  

2. Er is geen overgangsperiode van toepassing.  

 

 

4.2. Bekendmaking 

1. Dit herregistratiereglement, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van bestuur 
en de algemene ledenvergadering van de NVKF. 

2. In de notulen van de algemene ledenvergadering wordt mededeling gedaan van de 
vaststelling en wijziging van dit besluit.  

3. De integrale tekst van dit herregistratiereglement zal op de website van de NVKF 
worden geplaatst (www.nvkf.nl). 

 


