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Inschrijving in het register van artsen voor verstandelijk gehandicapten 

 

De RGS: 

 

De RGS voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van 

geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en 

profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.  

De taken en bevoegdheden van de RGS liggen vast in de op de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG) gebaseerde Regeling specialisten geneeskunst van de KNMG. De RGS 

wordt gevormd door deskundigen uit de kringen van beroepsverenigingen, wetenschappelijke 

verenigingen en medische faculteiten. Ook artsen in opleiding maken deel uit van de RGS. 

 

Waarom is inschrijving (registratie) nodig? 

 

De inschrijving in het specialistenregister van artsen voor verstandelijk gehandicapten geeft u het recht 

de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als arts voor verstandelijk 

gehandicapten (AVG) bekend te maken.  

 

Wat moet u doen om te worden ingeschreven als AVG? 

 

De inschrijvingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 

1 Het hoofd van het opleidingsinstituut stelt u twee weken voor de datum van voltooiing een 

ingevulde en ondertekende Verklaring voltooiing opleiding met een overzicht van uw 

opleidingsprogramma ter hand. Het hoofd stuurt een afschrift hiervan  naar de RGS. 

2 U krijgt via MijnRGS een melding dat u een verzoek tot registratie online kunt indienen. U kunt dit 

doen onder de tab ‘Mijn registratie’. MijnRGS is bereikbaar via www.knmg.nl/mijnrgs. 

3 Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, zie voor de actuele tarieven de website van de RGS.  

 

Met ingang van 1 januari 2018 dient u zich uiterlijk binnen 1 maand na de formele datum van 

voltooiing  van de AVG-opleiding in te schrijven in het specialistenregister van de AVG. 

Uitsluitend als u zich binnen deze termijn aanmeldt voor registratie zal uw inschrijving met 

terugwerkende kracht  direct aansluitend aan de datum van voltooiing van de opleiding worden 

toegekend. 
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