
 

 

Evaluatie herregistraties 

Eens per 2 jaar dienen alle NFG-geregistreerden hun herregistratie aan te vragen. Alle registerleden 

doen dit in dezelfde periode, telkens voor 15 december 2014, 2016, 2018 etc. Omdat nu de 

mogelijkheid bestaat om uw documenten digitaal aan te leveren, is het niet meer noodzakelijk tot 

genoemde datum te wachten. Sterker nog, het is aan te raden om de door u gevolgde activiteit 

(intervisie of bijscholing) steeds na afloop in te voeren. Zo kan dit niet meer vergeten worden, 

kunnen bewijsstukken niet meer kwijtraken en kunnen de medewerkers van de NFG continue de 

ingevoerde gegevens nakijken.  

Kort samengevat moet elke NFG-geregistreerde per jaar minimaal 4 dagen bijscholing volgen en 

deelnemen aan minimaal 12 uur intervisie. Ook dient elk registerlid 2 vakboeken per jaar te lezen.  

In de maand december 2014 en de maanden januari, februari en maart 2015 heeft de NFG alle 

aanvragen voor herregistratie nagekeken. Daarbij vielen een aantal zaken op die wij graag met u 

willen delen.  

Bewijsstukken 

Gelukkig konden wij de meeste aanvragen vrij eenvoudig goedkeuren. Deze registerleden voldeden 

(ruimschoots) aan de gestelde eisen. Echter, ook deze keer was er een flink percentage aanvragen 

niet volledig. Met name in de bewijsvoering schoten veel registerleden te kort. Uit een bewijsstuk 

moet een NFG-medewerker kunnen opmaken dat de NFG-geregistreerde daadwerkelijk heeft 

deelgenomen aan de activiteit waarvoor hij/zij punten wil krijgen. Toch zijn wij nog erg veel folders 

en algemene (dus niet op naam gestelde) uitnodigingen van activiteiten tegen gekomen. Meerdere 

malen kwamen wij zelf opgestelde verklaringen tegen waarin de NFG-geregistreerde in een word-

document aangaf aan de activiteit te hebben deelgenomen. Dergelijke bewijsstukken worden door 

ons afgekeurd. Wat zijn dan wel geldige bewijsstukken;  

 een bevestiging / verklaring van deelname door de organiserende instantie; 

 een certificaat of diploma; 

 een getekende presentielijst op papier van de organiserende instantie; 

 eventueel een betalingsbewijs. 

Vooral bij de bewijsstukken van intervisie troffen wij veel zelf opgestelde verklaringen aan. Ook hier 

geldt dat deze zijn afgekeurd. Een ondertekende verklaring (of een e-mail) van een collega geldt wel. 

Wij adviseren u hier om het intervisieformulier te gebruiken dat u aantreft op het inloggedeelte van 

onze website onder de “downloads”.  



Ook voor supervisie geldt dat alleen een ondertekende verklaring of een nota van de supervisor 

geldt. In een aantal gevallen troffen wij als bewijsstuk een nota van de supervisor aan waarop de 

vermelding “consult” is weergegeven. Wij wijzen onze registerleden erop dat dit niet is toegestaan 

omdat het er op lijkt dat dergelijke nota’s gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wij zullen in 

het vervolg deze bewijsstukken dan ook niet meer goedkeuren. Dus alleen nota’s waarop staat dat 

het supervisie betreft zijn geldig. Zowel bij supervisie- als intervisiebewijsstukken geldt dat het aantal 

uur duidelijk moet zijn uit het bewijsstuk.  

Vakliteratuur 

Voor het onderdeel “Vakliteratuur” geldt dat u per jaar 2 vakboeken dient te lezen. Gebleken is dat 

wij veel fanatiek lezers hebben in ons register en uiteraard waarderen wij dit zeer. Sommige 

geregistreerden voerden wel 10 of meer boeken in. Wij verzoeken u vriendelijk het bij 2 boeken te 

laten. Omdat de bewijsvoering van dit onderdeel lastig is, krijgt u maximaal 2 punten, ook wanneer u 

wel 20 boeken heeft gelezen. Het invoeren van meer boeken heeft dus geen zin, kost u veel tijd en 

levert ons extra werk op.   

Wij wijzen onze leden (nogmaals) op alle regels omtrent de herregistratie. Deze kunt u nalezen bij 

F.A.Q. op onze website.  

Nog steeds heeft een aantal NFG-geregistreerden de aanvraag voor herregistratie niet (volledig) 

ingediend. Zij hebben ook geen nieuwe licentie ontvangen. Wij wijzen deze leden erop dat zij op dit 

moment niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NFG-registerlidmaatschap en daarom niet onder 

onze collectieve verzekeringen vallen en ook niet voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar in 

aanmerking komen.  

Heeft u vragen over de herregistratie, neem dan contact op met het NFG-secretariaat via info@de-

nfg.nl of telefonisch 0592-820030 (ma t/m do 8.30 – 14.00 uur).  
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