Eisen voor herregistratie arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
1. De werkervaringseis
De AIGT is gemiddeld over vijf jaar ten minste 16 uur per week in het betreffende specialisme
werkzaam geweest (Kaderbesluit CHVG).
A. Wat behelst het betreffende specialisme, de Internationale Gezondheidszorg en
Tropengeneeskunde?
Dit is terug te vinden in het specifiek besluit IGT (http://www.knmg.nl/web/file?uuid=514ff61f-0ca74ae8-9459-cc3562248760&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=1972 of
www.nvtg.org/...)
Artikel A.1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (IGT): het deelgebied van de
geneeskunde dat zich richt op een aantal algemene en specifieke aspecten van ziekte,
gezondheid en gezondheidszorg, die zich voordoen in de moderne, sterk globaliserende en
internationale samenleving. De internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde
bevindt zich op het snijvlak van de curatieve en preventieve geneeskunde en
gezondheidsbevordering. Verder kenmerkt de internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde zich doordat deze zich zowel richt op de individuele patiënt en zijn ziekte
of gezondheid als de (grotere) groepsverbanden waarin het individu verkeert.
Artikel D.2. Werkzaamheden als AIGT
Het werkzaam zijn omvat curatieve, preventieve en gezondheidsbevorderende werkzaamheden op
het gebied van de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.
Op basis van artikel A.1.a. en D.2. zullen bij herregistratie de opgegeven werkzaamheden beoordeeld
worden. Ook hetgeen in de toelichting van artikel D.1. is opgenomen, te weten een opsomming van
werkzaamheden en competenties, worden bij de beoordeling betrokken.
Toelichting artikel D.1.
Bij werkzaamheden van AIGT is onder andere gedacht aan:
– in de directe patiëntenzorg in de eerste- of tweedelijnszorg, met specifieke taken op het terrein
van de interculturele zorg, communicatie met achterstandsgroepen, of importziekten;
– in international en public health;
– bij organisaties op het gebied van internationale gezondheidszorg;
– bij internationale organisaties;
– bij noodhulporganisaties
B. Welke documenten zijn nodig om de werkervaringseis aan te tonen?
1. Bent u in dienst (geweest)/uitgezonden (geweest) door een Nederlandse organisatie dan
volstaat een werkgeversverklaring1 met een functieprofiel2.
2. Bent u in dienst (geweest)/uitgezonden (geweest) door een buitenlandse organisatie dan
volstaat een werkgeversverklaring1 met functieprofiel2.

3. Indien u niet over een werkgeversverklaring beschikt, kunt u ook op andere manieren
aantonen dat u werkzaam bent geweest in het betreffende land, dat kan door bijvoorbeeld
een CCPS en/of inschrijving in het register van dat land aangevuld met verklaringen van een
nevengeschikte of hogergeschikte binnen de setting of organisatie waar u werkt, een uitdraai
van uw werkzaamheden en verrichtingen.
4. Dubbelregistratie. Bent u naast arts IGT ook geregistreerd voor een ander erkend
specialisme, dan gelden de gestelde herregistratie eisen voor zowel de arts IGT als voor het
andere erkende specialisme. Voorwaarde is dat de werkzaamheden in beide gevallen
voldoen aan alle gestelde eisen voor herregistratie. Dat betekent dat u duidelijk moet
kunnen aangeven welke werkzaamheden onder het specialisme IGT vallen en hoeveel uur
per week u daaraan besteed heeft. Als er overlap is tussen werkzaamheden in twee
specialismen of profielen en u wil ze in beide herregistraties mee laten tellen dan dient u ze
te verdelen.

1

Voor voorbeelden werkgeversverklaring zie de website
Het functieprofiel geeft een beschrijving van uw werkzaamheden in het specialisme Internationale
Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
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