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REGLEMENT REGISTRATIE REGISTER 
 
Dit reglement: 
 
Behoort tot:   Centraal Reglement Opleiding 
Is daarvan:   Bijlage 4    
Is vastgesteld door:  Bestuur Stichting OKF       
Is geldig vanaf:   1 februari 2020   
Kent een overgangsregeling: artikel 8  
 
 
1. INLEIDING EN DOEL 

1.1. Dit Reglement is een bijlage van het Centraal Reglement.  
1.2. Dit Reglement  is vastgesteld ter uitvoering van het Staatsbesluit 265 (2005) Besluit 

Opleidingseisen en deskundigheidsgebied Klinisch Fysicus en bevat de voorwaarden voor 
registratie van een Klinisch Fysicus, erkenningen in het kader van de Opleiding, de AIOS KF 
en de registratie van de Sub-specialismen. 

1.3. De opleidingseisen zijn nader uitgewerkt in het Centraal Reglement.  
1.4. Hierin staat vermeld wanneer een AIOS KF voorwaardelijk wordt ingeschreven, wanneer 

deze voorwaarde vervalt en derhalve een AIOS KF definitief is ingeschreven en wanneer de 
registratie als AIOS KF komt te vervallen. 

1.5. Daarnaast regelt het Centraal Reglement de erkenning van (Plaatsvervangende) (Co-) 
Opleiders en Opleidingsinstituten. Ook daaraan is een registratie verbonden. 

1.6. Na het met positief gevolg afronden van het Examen wordt de AIOS KF ingeschreven in het 
Register als Klinisch Fysicus met de aantekening van zijn/haar Sub-specialisme. Hieraan is 
eveneens een registratie verbonden.  

1.7. Een aantal registraties kent regels voor (her) registratie. 
1.8. Registratie met terugwerkende kracht is niet mogelijk tenzij uitdrukkelijk voorzien in het 

Centraal Reglement of indien Stichting OKF (eventueel door middel van het CvT) een onjuist 
besluit heeft genomen en dit Besluit er ten onrechte toe heeft geleid dat de (rechts) persoon 
later is ingeschreven dan het geval zou zijn geweest als Stichting OKF een juist besluit zou 
hebben genomen. 

1.9. Voor de begrippen wordt verwezen naar de Begrippenlijst, CRO-Bijlage 1. 
 
 
2. REGISTRATIE, SCHORSING EN DOORHALING VAN DE AIOS KF, 

(PLAATSVERVANGEND / CO-) OPLEIDER EN OPLEIDINGSINSTITUUT 
2.1. De AIOS KF, (Co) (Plaatsvervangend) Opleider en Opleidingsinstituut worden 

(voorwaardelijk) geregistreerd in het Register onder de voorwaarden en op de datum als 
vermeld in het Centraal Reglement. 

2.2. De registratie in het Register van de in  lid 1 vermelde personen en instituten wordt verlengd, 
doorgehaald en/of geschorst als bepaald in het Centraal Reglement.  

2.3. De registratie wordt bovendien op verzoek van deze personen doorgehaald vanaf de datum 
als bepaald in het daartoe strekkende Besluit van het bestuur van Stichting OKF. 

2.4. Voor de duur van de registratie en de voorwaarden die daaraan verbonden kunnen worden 
wordt eveneens verwezen naar het Centraal Reglement. 

2.5. Voor de voorwaarden en duur van herregistratie van (Co) (Plaatsvervangend) Opleider en 
Opleidingsinstituut wordt verwezen naar het Centraal Reglement. 

 
 

3. REGISTRATIE VAN DE KLINISCH FYSICUS 
3.1. Een persoon word als Klinisch Fysicus ingeschreven in het Register indien hij/zij het Examen 

volgens een daartoe strekkend schriftelijk Besluit en getuigschrift van het CvT met goed 
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gevolg geheel heeft afgelegd, hij/zij de aanvraag, conform het formulier ” Registratie tot 
Klinisch Fysicus” dat is gepubliceerd op de website van Stichting OKF, heeft ingediend en de 
daarvoor verschuldigde vergoeding  heeft betaald. De tarieven staan vermeld op de website 
van Stichting OKF. 

3.2. Een persoon die buiten Nederland een opleiding heeft doorlopen wordt als Klinisch Fysicus 
geregistreerd indien zijn/haar opleiding gelijkwaardig is aan de eisen voor een 
(Gelijkwaardige) Vooropleiding als omschreven in het Centraal Reglement en bovendien 
hij/zij stukken heeft aangeleverd en informatie heeft verschaft als bepaald in Annex 1: 
Registration MPE from abroad. 

3.3. De behandeling van de aanvraag tot registratie duurt maximaal 3 maanden vanaf de datum 
van ontvangst daarvan door Stichting OKF. 

3.4. Bij de registratie van een Klinisch Fysicus wordt het Sub-specialisme aangetekend dat vermeld 
staat op het getuigschrift.  

3.5. Voor een persoon die elders zijn opgeleid wordt het Sub-specialisme bepaald en aangetekend 
conform de Annex 1: Registration MPE from abroad. 

3.6. Registratie van een Sub-specialisme vindt voor maximaal vijf jaar plaats en kan aan 
voorwaarden worden verbonden. Alsdan vindt de registratie voorwaardelijk, en derhalve 
afhankelijk van het tijdig en volledig vervullen van deze voorwaarden, plaats. 

 
 

4. HERREGISTRATIE VAN EEN SUB-SPECIALISME 
4.1. Herregistratie van een Sub-specialisme in het Register vindt plaats indien aan de daarvoor 

geldende eisen alsmede aanmeld-systematiek als vermeld in Annex 2: Regeling eisen 
herregistratie is voldaan. 

4.2. Herregistratie vindt plaats vanaf 6 weken voor tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van 
de lopende registratie van de aanvrager indien deze volledig is ingediend conform Annex 2. 

4.3. Voor de herregistratie is de vergoeding verschuldigd die op de website van Stichting OKF 
daarvoor staat vermeld. De herregistratie wordt pas in behandeling genomen, indien deze 
vergoeding volledig is betaald. 

 
 

5. DOORHALING EN SCHORSING 
5.1. Doorhaling van de registratie van een Klinisch Fysicus vindt plaats:  

5.1.1. Op diens verzoek en wel per de datum als vermeld in het verzoek; 
5.1.2. De persoon komt te overlijden en wel op de datum van overlijden; 
5.1.3. De persoon bij het verzoek tot inschrijving of verlenging daarvan onjuiste mededelingen 

heeft gedaan dan wel misleidende stukken heeft overgelegd en de registratie niet zou 
hebben plaats gehad indien de juiste feiten en verklaringen waren gesteld dan wel 
afgelegd. 

5.1.4. Op grond van een rechtelijke uitspraak. 
5.2. Doorhaling van de registratie van een Sub-specialisme vindt plaats: 

5.2.1. Op de in 5.1 vermelde gronden; 
5.2.2. De persoon niet meer aan de voor gestelde (doorlopende) voorwaarden voldoet na een 

daartoe gestelde termijn; 
5.2.3. Indien de registratie als Klinisch Fysicus is doorgehaald.   

5.3. Het Bestuur van de Stichting OKF zal in de situaties omschreven in lid 5.1.3. en 5.1.4. alsmede 
5.2.1 (voor zover van toepassing) en 5.2.2 advies vragen aan het CvT en de persoon horen 
alvorens hiertoe te besluiten. 

5.4. Het Bestuur van de Stichting OKF, na het CvT en de betreffende persoon te hebben gehoord, 
zal de Registratie van een Sub-specialisme schorsen gedurende drie maanden indien: 

5.4.1. De persoon door de instelling waarbij hij werkzaam is wordt geschorst of op non- actief 
wordt gesteld. 



REGLEMENT REGISTRATIE REGISTER 

PAGINA 3 VAN 4 

5.4.2. Een disciplinaire maatregel van schorsing of (tijdelijke) ontzegging van bevoegdheden 
met betrekking tot deze persoon wordt genomen. 

5.4.3. De persoon failleert dan wel onder curatele of bewind voering wordt gesteld. 
5.4.4. De schorsing wordt bepaald in een rechtelijke uitspraak.  

5.5. Het Bestuur van de Stichting OKF zal binnen de drie maanden van schorsing, na verkregen 
advies van het CvT, besluiten tot doorhaling van de registratie, dan wel het opheffen van de 
schorsing daarvan en het eventueel stellen van nadere voorwaarden daaraan. 

5.6. Doorhalen van de registratie geschiedt indien de bezwaartermijn is verstreken dan wel, indien 
bezwaar is aangetekend, het bezwaar is afgewezen. De schorsing wordt vanaf het besluit van 
bestuur van de Stichting OKF aangetekend in het Register. 

 
 

6. VERWERKING EN BESCHIKBAARSTELLING VAN GEGEVENS 
6.1. In het kader van een Registratie zal Stichting OKF de volgende gegevens verwerken: 

6.1.1. voornaam en achternaam (bij natuurlijke personen),  
6.1.2. naam van het instituut (bij opleidingsinstituten), 
6.1.3. werkadres dan wel plaats van vestiging, 
6.1.4. e-mail adres (privé of zakelijk),  
6.1.5. telefoonnummer (privé of zakelijk), 
6.1.6. gegevens die op basis van de sjablonen en uit hoofde van de aanvragen zijn verstrekt. 

6.2. Voor de AIOS KF, (Co) (Plaatsvervangend) Opleider, Opleidingsinstituut en Klinisch Fysicus 
geldt bovendien dat gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor de beoordeling van de 
aanvraag tot registratie, beoordeling of ook voortdurend aan de voorwaarden van erkenning 
dan wel de Individuele Opleiding wordt voldaan alsmede beoordeling van specifieke 
verzoeken of bijzondere omstandigheden en of signalen die Stichting OKF (eventueel door 
middel van het CvT) aanleiding kunnen geven om maatregelen te treffen dan wel besluiten te 
herzien.  

6.3. Voor de Registratie als Klinisch Fysicus geldt bovendien dat de zakelijke gegevens vermeld 
onder artikel 6.1 sub 1 tot en met 5  gepubliceerd worden op een lijst die voor het publiek 
toegankelijk is.  

6.4. De gegevens uit de overige registraties kunnen op verzoek van daartoe bevoegde 
bestuursorganen aan hen worden verstrekt. 

6.5. Met de aanvraag tot het volgen van de Opleiding respectievelijk erkenning als (Co) 
(Plaatsvervangend) Opleider en Opleidingsinstituut  dan wel tot registratie als Klinisch 
Fysicus, verklaart de aanvrager dat hij de voorwaarden van dit reglement aanvaardt zoals 
vermeldt in het aanvraagformulier. 

 
 

7. VERGOEDINGEN VOOR HET BEHANDELEN VAN AANVRAGEN EN REGISTRATIE 
7.1. Voor de aanvraag tot (her)registratie worden de bedragen in rekening gebracht bij de 

aanvrager die vermeld staan op de website van Stichting OKF.  
7.2. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen indien het bedrag volledig door de Stichting 

OKF is ontvangen. 
 
 

8. OVERGANGSREGELING 
8.1. Deze Regeling is van toepassing vanaf 1 februari 2018. Toepassing van de regels voor 

herregistratie van een Sub-specialisme zal plaatsvinden als bepaald in Annex 2.  
 
 

9. Lijst VAN Annexen 
9.1. Annex 1: Registration MPE from abroad 

Annex 1 wordt OOK als een los document aangeboden! 
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9.2. Annex 2: Regeling eisen herregistratie 
 
 

10. LIJST VAN Formulieren 
10.1. Formulier ”Registratie tot Klinisch Fysicus”   website 
 

 
 
 
 
Annex-1:  Registration MPE from abroad 
 
By law the training to and registration of the clinical physicist in The Netherlands is under supervision 
of the Foundation “Opleiding Klinisch Fysicus”.  For them trained and / or registered abroad it is 
possible to get the Dutch registration; in general training and registration abroad is performed under 
the title “medical physicist expert, MPE”, as mentioned in the European Basic Safety Standard (version 
2013)  
 
By law it is arranged that the registration process should be started at the CBGV (Commissie 
Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid; https://www.cibg.nl/contact ) Registration by the 
Foundation “Opleiding Klinisch Fysicus” as “clinical physicist” is only possible after a positive advice 
of the CBGV. After paying the registration fee the registration itself will be effectuated. 
 
 
 
Annex 2:  Regeling eisen herregistratie 
 
De registratie van klinisch fysicus is in principe voor onbepaalde tijd. Registratie op het onderliggende 
sub-specialisme dient echter gezien te worden als een bekwaamheidsregistratie: er is kennis en 
expertise opgebouwd op dat specifieke aandachtgebied. Naar aanleiding van vigerende wetgeving op 
het gebied van kwaliteitsborging in de gezondheidszorg heeft de beroepsvereniging NVKF 
(Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica) besloten om op deze bekwaamheid een 
herregistratiebeleid te voeren. Herregistratie is geen wettelijke verplichting, doch het wordt in het 
gehele gezondheidsveld gezien als een borgingsstap op kwaliteit.  
 
De NVKF en de Stichting OKF hebben afgesproken dat de herregistratie door de Stichting OKF 
uitgevoerd wordt. De Stichting OKF hanteert daarbij het reglement als door de NVKF opgeteld. Dit 
reglement is te vinden op de website van de NVKF, achter een login code 
(https://www.nvkf.nl/herregistratie). 
 
Herregistratie van bekwaamheid is mogelijk voor alle klinisch fysici, ongeacht wel of geen 
lidmaatschap van de NVKF.  Voor een persoon die geen lid van de NVKF is wordt wel 
herregistratiekosten in rekening gebracht. Voor het bedrag wordt verwezen naar de website van de 
Stichting OKF; het bedrag dient vooraf voldaan te zijn. 
 
 

https://www.cibg.nl/contact
https://www.nvkf.nl/

