ALGEMEEN REGLEMENT VOOR REGISTRATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG,
VERDER GESPECIALISEERD IN EEN DEELGEBIED VAN DE ORTHOPEDSICHE
CHIRURGIE
(hierna ook genoemd Algemeen Reglement Registratie)
Reglement, houdende algemene voorwaarden voor registratie en herregistratie van
orthopedisch chirurgen die zich verder hebben gespecialiseerd in specifieke deelgebieden
van de orthopedie als vervolg op hun opleiding tot en werkervaring als orthopedisch
chirurg.

PREAMBULE
De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) (hierna: “de Vereniging”) houdt één of
meerdere registers van orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in
specifieke deelgebieden van de orthopedie en die voldoen aan de voorwaarden zoals
beschreven in dit reglement.
De Vereniging stelt ter uitvoering van het Algemeen Reglement Registratie per specifiek
deelgebied aanvullende regels vast in één of meerdere specifiek(e) reglement(en).
Daarnaast heeft de Vereniging het Reglement Toetsingscommissie en het Reglement
Commissie van Beroep opgesteld, die in samenhang met onderhavig reglement en de
specifieke reglementen dienen te worden gelezen. De Toetsingscommissie toetst of de
aanvrager voor registratie voldoet aan de gestelde eisen, de Commissie van Beroep treedt
op in het geval een belanghebbende het niet eens is met een besluit van de
Toetsingscommissie en daartegen bezwaar aantekent. Beide commissies hebben
zelfstandige bevoegdheid.
Met de voorwaarden die aan registratie worden gesteld beoogt de Vereniging de kwaliteit
van zorg van de betreffende deelgebieden van de orthopedisch chirurg te bevorderen.
Registratie en de daar mogelijk aan gekoppelde certificering bieden geen garantie voor de
kwaliteit en deskundigheid van een individu omdat hiervoor meerdere factoren van belang
zijn.
De normen zijn beschreven vanuit de wettelijke voorschriften en werkwijze in Nederland en
ervan uitgaande dat de persoon in Nederland zijn opleidingen heeft genoten en in
Nederland zijn ervaring als medisch specialist heeft opgedaan.
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BEGRIPPEN- EN AFKORTINGENLIJST
Onderstaande lijst is van de toepassing op het Algemeen Reglement Registratie, Reglement
Toetsingscommissie, Reglement Commissie van Beroep en Specifieke Reglementen

Algemeen Reglement Registratie: Algemeen Reglement voor Registratie van orthopedisch
chirurg, verder gespecialiseerd in een deelgebied van de orthopedie
ALV: Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Bestuur: bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Commissie van Beroep: Commissie die tot taak heeft bezwaren tegen een besluit of
besluiten van de Toetsingscommissie te behandelen
Kosten van Bezwaar: de honoraria en vergoeding van reis- en verblijfkosten en andere
kosten van de leden van de Commissie van Beroep.
MSRC: Medisch Specialisten Registratie Commissie
NOV: Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Register: lijst met namen van Nederlandse orthopedisch chirurgen die voldoen aan de
voorwaarden zoals genoemd het Algemeen Reglement Registratie en het van toepassing
zijnde Specifiek Reglement, gehouden door de Vereniging
Reglement Toetsingscommissie: Het reglement dat de procedure en werkwijze van de
Toetsingscommissie beschrijft
Reglement Commissie van Beroep: Het reglement dat de procedure en werkwijze van de
Commissie van Beroep alsmede regels omtrent het indienen van een bezwaar nader
beschrijft
(De) reglementen: Algemeen Reglement Registratie, Reglement Toetsingscommissie,
Reglement Commissie van Beroep en Specifieke Reglementen tezamen
Specifiek Reglement: Reglement dat behelst nadere regels voor de aanvraag tot registratie
Toetsingscommissie: Commissie die tot taak heeft verzoeken tot registratie en herregistratie
in een register voor een specifiek deelgebied van de orthopedie dat gehouden wordt door
de Vereniging te behandelen
Vereniging: Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Werkgroep: Een werkgroep van de NOV bestaat uit leden en buitengewone leden van de
NOV en is gericht op een aandachtsgebied. Zij wordt op voorstel van het NOV bestuur door
de Algemene Vergadering erkend.
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1. AANVRAAG TOT REGISTRATIE, HERREGISTRATIE EN AFHANDELING DAARVAN
1.1 De aanvraag tot registratie geschiedt schriftelijk en/of digitaal aan het bestuur
van de Vereniging. Indien een van toepassing zijnd specifiek reglement een
aanvraagformulier bevat, dient dit formulier als basis van de aanvraag te worden
gebruikt.
1.2 Een persoon wordt geregistreerd door inschrijving in een door de Vereniging
gehouden register, indien hij voldoet aan de voorwaarden van inschrijving zoals is
bepaald in dit Reglement en de reglementen waarnaar wordt verwezen. De
Registratie geschiedt voor vijf jaar, tenzij dit reglement en de van toepassing zijnde
specifieke reglementen anders bepalen, te rekenen vanaf de datum van inschrijving
in het Register. De registratie vervalt automatisch tenzij tijdig aan de voorwaarden
voor verlenging is voldaan. Verlenging vindt plaats na ontvangst door het bestuur
van de Vereniging van een aanvraag tot verlenging door de geregistreerde persoon
en vaststelling door de Toetsingscommissie dat aan de voorwaarden voor verlenging
als vermeld in dit Reglement en de van toepassing zijnde specifieke reglementen is
voldaan.
1.3 Elke cyclus van 5 jaar zal uiterlijk 3 jaar voor het expireren van de cyclus de
nieuwe herregistratie-eisen door de vereniging worden bepaald zodat men zich
tijdig op de herregistratie-eisen kan voorbereiden
1.4 Het bestuur van de Vereniging stuurt de aanvraag en onderliggende stukken
binnen twee weken door naar de Toetsingscommissie.
1.5 a. Binnen 3 maanden na ontvangst door het bestuur van de Vereniging van de
volledige aanvraag, met vereiste stukken en verklaringen, tot registratie of
herregistratie, neemt een Toetsingscommissie een besluit op de aanvraag.
b. De Toetsingscommissie stuurt haar besluit rechtstreeks naar de aanvrager en
voorziet het bestuur gelijktijdig van een kopie. Het besluit kan zijn een positief
besluit, een positief besluit onder voorwaarde of een afwijzend besluit.
c. Verlenging van de termijn van behandeling met maximaal 1 maand is mogelijk.
Hiervan wordt de aanvrager zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld.
1.6 Het bestuur van de Vereniging draagt zorg voor alle noodzakelijke mutaties in de
registers, zoals registratie en herregistratie al dan niet onder voorwaarde, schorsing
en doorhaling. Tevens draagt het bestuur zorg voor de nodige mutaties op de
aanwezige publieke registers, zoals het register op de website.
1.7 De registratielijsten van orthopedisch chirurgen bevatten de gegevens die voor
registratie en herregistratie nodig zijn. Met de aanvraag tot registratie of verlenging
daarvan geeft de aanvrager expliciet toestemming aan de Vereniging om zijn
gegevens, als in de eerste zin vermeld, in de van toepassing zijnde lijsten op te
nemen. Tevens geeft hij daarmee toestemming om een beperkte vorm inzichtelijk te
maken voor derden door bijvoorbeeld publicatie op de website van de Vereniging.
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1.8 De aanvrager zal een kostendekkende financiële bijdrage leveren aan de kosten
voor registratie en herregistratie. Het bedrag zal jaarlijks op 1 januari worden
gecorrigeerd op grond van de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de
consumentenprijsindex zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1.9 Alle financiële transacties op grond van de reglementen vinden plaats tussen
aanvrager cq indiener van een bezwaar en de Vereniging, tenzij het bestuur anders
bepaalt.
2. VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE
Registratie en herregistratie in één van de registers geschiedt nadat aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a. de aanvrager is geregistreerd als orthopedisch chirurg in de daartoe in Nederland
bestemde registers
b. de aanvrager is lid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
c. aanvrager heeft op of rond de datum van zijn aanvraag schriftelijk verklaard
- kennis te hebben genomen van de op orthopedie van toepassing zijnde richtlijnen
en protocollen en deze, voorzover op zijn werkzaamheden van toepassing, na te
leven en te respecteren.
- gericht te zijn op kwalitatief hoogwaardige en patiënt gerichte zorg
overeenkomstig alle relevante normen en richtlijnen.
- dat hij kennis heeft genomen van de meest recente versies van het Algemeen
Reglement Registratie, het van toepassing zijnde Specifiek Reglement voor
Registratie, het Reglement Toetsingscommissie, het Reglement Commissie van
Beroep en dat hij aanvaardt dat genoemde Reglementen van toepassing zijn op de
door hem aangevraagde registratie.
- dat de verstrekte gegevens juist zijn
d. de aanvrager heeft aan al zijn financiële verplichtingen jegens de Vereniging uit
hoofde van zijn aanvraag en/of Bezwaar voldaan
e. de aanvrager voldoet aan de nader te stellen voorwaarden zoals beschreven in de
van toepassing zijnde specifieke reglementen.

3. DOORHALING EN SCHORSING REGISTRATIE
3.1 a. De Toetsingscommissie besluit tot doorhaling van de registratie indien:
- de persoon is komen te overlijden,
- de persoon hierom schriftelijk verzoekt,
- de persoon niet meer als arts staat ingeschreven in het BIG register en niet meer
als orthopedisch chirurg staat ingeschreven in het BIG - en MSRC register,
- de persoon niet meer aan de voorwaarden van dit Reglement en de van toepassing
zijnde specifieke reglementen voldoet na verstrijken van een daartoe gestelde
termijn door de Toetsingscommissie,
- de persoon de eer en goede naam van de Vereniging schaadt of dreigt te schaden,
- de persoon bij het verzoek tot inschrijving of verlenging daarvan onjuiste
mededelingen heeft gedaan dan wel misleidende stukken heeft overgelegd en de
registratie niet had plaats gehad indien de juiste feiten waren gesteld dan wel
verklaringen waren afgelegd.
- de schorsing, zoals beschreven in 3.2 na verloop van zes maanden niet is vervallen.
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3.2 a. De Toetsingscommissie besluit tot schorsing van de registratie indien:
- de inschrijving in het BIG register door het Tuchtcollege is geschorst
- de persoon onder curatele wordt gesteld.
b. Binnen zes maanden na het besluit tot deze schorsing beslist de
Toetsingscommissie of de schorsing kan komen te vervallen. Indien één of meerdere
van de omstandigheden vermeld in 3.2 a. zich aan het eind van de periode van zes
maanden zich nog steeds of wederom voordoen, zal de Toetsingscommissie
besluiten tot doorhaling van de registratie.
3.3 Besluiten over doorhaling en schorsing worden aan de Vereniging schriftelijk
medegedeeld. Doorhaling geschiedt nadat de bezwaartermijn als vermeld in het
Algemeen Reglement Registratie voor het betreffende Register is verstreken zonder
dat een bezwaar is ingediend dan wel nadat een eventueel bezwaar van de
betrokken orthopedisch chirurg door de Commissie van Beroep is afgewezen.
4. BEZWAAR
4.1 De persoon die het niet eens is met een besluit als bedoeld in de artikelen 1 en
3, is niet gerechtigd andere procedures te vervolgen voordat de in dit Reglement
genoemde bezwaarmogelijkheden zijn benut.
4.2 Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van dit Reglement, kan door
de persoon die daardoor rechtstreeks in zijn/haar belang wordt geschaad,
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van
Beroep, die door de Vereniging wordt ingesteld conform het Reglement Commissie
van Beroep. Het bezwaar dient binnen 3 weken na de dag van verzending van het
besluit te worden aangetekend. De Commissie van Beroep beslist niet over het
bezwaar dan nadat de belanghebbende en de Toetsingscommissie de gelegenheid
hebben gekregen om te worden gehoord.
4.3 De kosten van het bezwaar komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde
partij en worden gebaseerd op een door het Bestuur vastgestelde regeling. Indien
partijen gedeeltelijk in het gelijk dan wel ongelijk zijn gesteld, bepaalt de Commissie
van Beroep bij de uitspraak door welke partij of welke partijen en in welke
verhouding de kosten van het bezwaar zullen worden gedragen. Indiener van een
bezwaar is een voorschot verschuldigd zoals geregeld in het Reglement Commissie
van Beroep.
5. OVERGANGSREGELING
In een specifiek reglement kan een overgangsregeling worden opgenomen, die er
voor zorg draagt dat de positie van orthopedisch chirurgen, die ten tijde van de
inwerkingtreding van een nieuw of herzien algemeen of specifiek reglement reeds
professioneel actief waren op het betreffende specifieke deelgebied van de
orthopedie, niet onmiddellijk in het gedrang komt.
6. OVERIG
7.1 In situaties en gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur
van de Vereniging.
7.2 De reglementen kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur van de
Vereniging en de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van de
Vereniging. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door kennisgeving op de
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website van de Vereniging.
7. AANSPRAKELIJKHEID
De Vereniging, haar bestuur, haar werknemers en opdrachtnemers, de
Toetsingscommissie, de Commissie van Beroep zijn niet aansprakelijk voor enig
handelen of nalaten met betrekking tot de afhandeling van een aanvraag tot
registratie of herregistratie dan wel het doorhalen en het schorsen daarvan en
evenmin met betrekking tot de afhandeling van een bezwaar van personen of
instanties, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en de schade een direct
gevolg is van dit handelen of nalaten. Alsdan is de schadevergoeding beperkt tot
directe gevolgschade met een maximum van de bijdrage van een gewoon lid aan de
Vereniging op jaarbasis. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor de
leden van genoemde instanties.
Dit Reglement is goedgekeurd door het bestuur en de ledenvergadering van de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging tijdens de vergadering van 4 oktober 2012 en
treedt in werking op de datum van deze goedkeuring.
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