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1 Inleiding
Het jaarverslag 2017 van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) geeft een
overzicht van de activiteiten van de commissie in het afgelopen jaar en is een actualisering van de
gegevens die in de jaarverslagen vanaf 2010 zijn beschreven.
Voor elk van de in of op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
gereglementeerde beroepen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op
voordracht van (koepels) van onderwijsinstellingen en van beroepsorganisaties, een commissie van
deskundigen benoemd. Per 1 december 2017 zijn nieuwe commissieleden door de minister benoemd
voor een periode van vier jaar. De CBGV telt nu 25 commissies van deskundigen en 167 leden en
plaatsvervangende leden. De voorzitter is boventallig en is in functie benoemd door de minister. Het
plaatsvervangend voorzitterschap wordt vervuld door mevrouw dr. J.E. Hoogendijk.
Op 1 december is afscheid genomen van dr. Lourens Kooij die acht jaar voorzitter van de CBGV is
geweest. Samen met de secretaris heeft hij de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het verbeteren
van de advisering door de verschillende commissies. De ondersteuning door het team erkenning
buitenlandse diploma’s van het CIBG (secretaris, adjunct secretarissen, behandelaars en ondersteuners)
is de laatste jaren ook duidelijk verbeterd.
Het aantal adviezen is toegenomen. De commissies hanteren als leidraad bij het beoordelen van de
dossiers van de aanvragers het eindniveau van de Nederlandse opleiding van het betreffende beroep met
het oog op de patiëntveiligheid. Als de aanvrager volgens de CBGV voldoet aan de eisen kan worden
overgegaan tot erkenning. In lang niet alle gevallen leidt de aanvraag tot erkenning, maar moet de
aanvrager een aanpassingsstage doen en/of een aanvullende opleiding volgen. Europese aanvragers die
een BIG-registratie willen krijgen moeten vanaf 1 januari 2017 ook aantonen dat hun Nederlands van
voldoende niveau is.
Het komende jaar wordt ingezet op het verder optimaliseren van de informatievoorziening richting de
aanvragers door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor de diverse beroepsgroepen. Dit doen
wij samen met Babel taleninstituut en CITO die de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets afnemen.
Voor de Beroeps Inhoudelijke toetsen voor artsen wordt het samen gedaan met het UMC Maastricht en
de Radboud Universiteit Nijmegen, voor verpleegkundigen met het ROC Midden Nederland en voor
tandartsen met de ACTA. Daarnaast wordt er regelmatig gesproken met netwerkorganisaties als
beroepsverenigingen, opleidingsinstituten van universiteiten, hogescholen en overige aanbieders van
zorggerelateerde beroepen, de UAF en instanties uit andere EU landen.
Vanaf 1 december nodigen we aanvragers voor apotheker, GZ-psycholoog en psychotherapeut uit om
tijdens de commissievergadering het gemotiveerde advies mede te delen.
In het jaarverslag 2015 vindt u een uitgebreide beschrijving van de samenstelling en de werkwijze van de
Commissie en de wet- en regelgeving die daarbij van belang is. Het jaarverslag 2015 is te vinden op de
website van het BIG-register.

B (Bauke) Leijenaar, MA, Voorzitter CBGV
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2 Adviezen in 2017
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de (aantallen) adviezen die de CBGV in 2017 heeft uitgebracht aan
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In 2017 heeft de commissie in totaal 615 (tegen 379 in 2016) adviezen uitgebracht. De deelcommissies
van inhoudsdeskundigen die samen de CBGV vormen zijn in totaal 54 keer bijeen geweest.
Naast 316 reguliere adviezen in het kader van de erkenningsprocedure zijn 28 aanvullende adviezen
uitgebracht. Een aanvullend advies wordt gevraagd als:
• een buitenlandse diplomahouder informatie verstrekt aan de minister nadat de commissie advies
heeft uitgebracht,
• in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure,
• of naar aanleiding van een verklaring die aan het einde van een aanpassingsstage is afgegeven door de
supervisor of door de opleidingsinstelling bij een aanvullende opleiding.
Ten slotte heeft de commissie 271 adviezen uitgebracht in het kader van herregistratie in het
BIG-register.
Het aantal adviezen is aanzienlijk hoger dan in 2016. De reden hiervoor is dat het aantal adviezen in het
kader van de herregistratie in het BIG-register veel hoger was dan in voorgaande jaren, dat er meer
aanvragers waren, vooral afkomstig uit Syrië, en dat door verbeteringen in de ondersteuning door het
CIBG de doorlooptijden aanzienlijk korter zijn geworden.

2.1 Diploma’s van binnen de EER1
De diploma’s van de beroepen die geregeld zijn in artikel 3 van de Wet BIG (BIG-registratie voorwaarde
voor beroepsuitoefening) en in artikel 34 (erkenning opleidingstitel voorwaarde voor beroeps
uitoefening) en in artikel 36A (idem, experimentele beroepen) worden afzonderlijk besproken.

2.1.1 Artikel 3-beroepen
De resultaten van de advisering over de beroepskwalificatie van aanvragers die onder artikel 3 van de Wet
BIG vallen staan in tabel 1.
In geval van wezenlijke verschillen moeten de aanvragers een aanpassingsstage volgen of een proeve van
bekwaamheid afleggen (dit laatste geldt alleen voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten
en fysiotherapeuten) om erkend te kunnen worden.

1

Met de Europese Economische Ruimte (EER) wordt bedoeld alle 28 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein en Zwitserland, waarmee de EU een verdrag heeft gesloten.
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Tabel 1: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van binnen de EER, inhoudelijke beoordeling
2017. Aantallen en percentages.
Beroep

Erkenning beroepskwalificatie

Wezenlijke verschillen

Aantal adviezen

Arts

3

Tandarts

1

6

7

3

Gezondheidszorgpsycholoog

7

2

9

Psychotherapeut

3

2

5

23

24

47

Apotheker

Fysiotherapeut
Verloskundige
Verpleegkundige
Totaal
Percentage

0

5

5

37

39

76

49%

51%

100%

De getallen in bovenstaande tabel zijn inclusief twee aanvragen van fysiotherapeuten die een verzoek
indienden om tijdelijke en incidentele dienstverrrichting (waarneming) te mogen doen in Nederland.
In beide gevallen was er sprake van wezenlijke verschillen: hun is een proeve van bekwaamheid
aangeboden.
De commissie heeft daarnaast bij twee aanvragen, van een gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut geadviseerd de aanvraag af te wijzen om formele redenen. Er was bij nader inzien geen
sprake van een postmasterdiploma dat enigszins vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse opleiding.
Het aantal adviezen dat is uitgebracht over buitenlandse artsen, tandartsen, apothekers,
verpleegkundigen en verloskundigen is beperkt omdat het merendeel van de diploma’s voor deze
beroepen automatisch wordt erkend op grond van de Europese regelgeving (Richtlijn 2005/36/EG).
De adviezen over artsen en tandartsen (vier in totaal) hebben betrekking op diploma’s van buiten de EER
die door een lidstaat van de EER zijn erkend, waarbij de betrokken personen drie jaar of langer
beroepservaring hebben opgedaan in de betreffende lidstaat. Deze aanvragen zijn aan de hand van de
regels van het algemeen stelsel van Richtlijn 2005/36/EG beoordeeld.
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2.1.2. Artikel 34 en 36A beroepen
Tabel 2 geeft de resultaten van de beoordeling van de houders van EER-diploma’s voor de beroepen die
in Nederland onder artikel 34 of artikel 36A van de Wet BIG vallen.

Tabel 2: Adviezen over aanvragen artikel 34 en 36A beroepen van binnen de EER, inhoudelijke
beoordeling 2017. Aantallen en percentages.
Beroep

Erkenning beroepskwalificatie

Wezenlijke verschillen

Totaal adviezen
6

Apothekersassistent

4

2

Diëtist

2

0

2

12

0

12

1

1

Ergotherapeut
Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist

8

0

8

Mondhygiënist

0

4

4

11

0

11
2

Oefentherapeut
Optometrist
Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant

1

1

Radiotherapeutich laborant

1

0

1

Tandprotheticus

1

1

2

Verzorgende IG

4

8

12

Physician assistant (art 36A)
Klinisch technoloog (art 36A)
Totaal
Percentage

44

17

61

72%

28%

100%

De commissie heeft daarnaast bij een aanvraag om erkend te worden als apothekersassistent
geadviseerd de aanvraag af te wijzen omdat bij nader inzien betrokkene niet beschikte over een diploma
dat (enigszins) vergelijkbaar is met het Nederlandse.

2.2 Diploma’s van buiten de EER
Ook in deze paragraaf komen eerst de artikel 3-beroepen aan de orde, gevolgd door de artikel 34- en
36A-beroepen.

2.2.1. Toetsing alle aanvragers
Alle aanvragers met een diploma van buiten de EER moeten een Algemene Kennis- en Vaardighedentoets
(AKV-toets) afleggen. Deze toets is vooral gericht op beheersing van de Nederlandse taal en op
communicatievaardigheden. Slagen hiervoor is een voorwaarde om verder te gaan met de procedure.
Er is een AKV-toets voor academische beroepen en een AKV-toets voor mbo- en hbo-beroepen.
Voor drie beroepen is een beroepsinhoudelijke toets ontwikkeld: de beroepen arts, tandarts en
verpleegkundige. Aanvragen van beoefenaren van alle andere beroepen worden inhoudelijk beoordeeld
door de betreffende commissie.
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Tabel 3 bevat gegevens over aantallen aanvragers die zijn toegelaten tot de AKV-toets of de beroeps
inhoudelijke toets, maar daarvan hebben afgezien. In deze tabel staan ook de aantallen aanvragers die
de AKV-toets wel hebben gedaan, maar daarvoor (ook bij een eventuele herkansing) niet zijn geslaagd.

Tabel 3: Adviezen over toetskandidaten die de AKV-toets of de beroepsinhoudelijke toets niet
hebben afgelegd, 2017. Aantallen en percentages.
Beroep

Gestopt voor AKV- toets

Gezakt AKV-toets

Afgezien BI-toets

Totaal

2

9

4

16

Arts

2

5

Tandarts

3

6

Verpleegkundige

5

7

Overige beroepen

2

2

Totaal
Percentage

9
4

12

20

6

38

31%

53%

16%

100%

De redenen om de aanvraagprocedure te stoppen lopen uiteen: de aanvrager woont niet in Nederland
of vertrekt weer, vindt de kosten te hoog of is van oordeel niet aan de eisen van de Wet BIG te voldoen.
Ook komt het voor dat een buitenlandse diplomahouder een aanvraag doet in meerdere landen.
Zes aanvragers hebben ervan afgezien de beroepsinhoudelijke toets af te leggen.
De aantallen zijn lager dan in voorgaande jaren. Dit komt doordat aanvragen die niet worden doorgezet
niet meer aan de commissie worden voorgelegd.

2.2.2 Artikel 3 beroepen
Beroepsinhoudelijke toetsing
In tabel 4 worden de resultaten gepresenteerd van de beoordelingen door middel van de
beroepsinhoudelijke toetsen.

Tabel 4: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van buiten de EER, toetsing, 2017. Aantallen en
percentages.
Beroep

Gelijkwaardig

Niet gelijkwaardig

Totaal adviezen

Arts

11

38

49

Tandarts

12

12

24

3

25

28

Verpleegkundige
Totaal
Percentage

26

75

101

26%

74%

100%

Inhoudelijke beoordeling
Tabel 5 bevat informatie over de inhoudelijke beoordeling van aanvragen van beroepsbeoefenaren van
buiten de EER die onder artikel 3 van de Wet BIG vallen.
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Tabel 5: Adviezen over aanvragen artikel 3 beroepen van buiten de EER, inhoudelijke beoordeling,
2017. Aantallen en percentages.
Beroep

(Nagenoeg) gelijkwaardig

Apotheker
Gezondheidszorgpsycholoog

Niet gelijkwaardig

Totaal adviezen

6

6

1

1

Psychotherapeut
Fysiotherapeut

4

9

Verloskundige

1

1

2

Totaal

6

16

22

27%

73%

100%

Percentage

13

2.2.3. Artikel 34 en 36A beroepen
Tabel 6 bevat de resultaten van de beoordeling door de commissie van aanvragen van diplomahouders
van buiten de EER die onder artikel 34 of 36A van de Wet BIG vallen.

Tabel 6: Adviezen over aanvragen artikel 34 en 36A beroepen van buiten de EER, inhoudelijke
beoordeling, 2017. Aantallen en percentages.
Beroep

(Nagenoeg) gelijkwaardig

Niet gelijkwaardig

Totaal adviezen

Apothekersassistent
Diëtist

2

2

Ergotherapeut

1

1

1

1

Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut
Optometrist

2

1

3

1

1

3

7

Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutich laborant
Tandprotheticus
Verzorgende IG

4

Physician assistant (art 36A)
Klinisch technoloog (art 36A)
Totaal
Percentage

10

5

15

67%

33%

100%
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2.3 Herregistratie
De commissie heeft bij herregistratie de taak om de buitenlandse werkervaring te beoordelen. Bij
artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen en verpleegkundigen (de zogenaamde automatische
erkenningberoepen) gaat het om de werkervaring buiten de EER, bij fysiotherapeuten, gezondheids
zorgpsychologen en psychotherapeuten om werkervaring buiten Nederland.

Tabel 7: Adviezen in het kader van herregistratie, 2017.
Voldoet

Voldoet niet

Totaal

100

2

102

Tandarts

34

0

34

Apotheker

17

2

19

Gezondheidszorgpsycholoog

35

1

36

Psychotherapeut

10

0

10

Fysiotherapeuten

49

0

49

3

0

3

18

0

18

Arts

Verloskundigen
Verpleegkundigen
Totaal
Percentage

266

5

271

89%

2%

100%

2.4 BES-eilanden
Bonaire, St. Eustatius en Saba, samen de BES-eilanden genoemd, zijn sinds 2010 openbare lichamen
binnen de Staat der Nederlanden. De Wet BIG is echter niet geldig op de BES-eilanden. Alleen de
beroepen, arts, tandarts, apotheker, apothekersassistent en verloskundige zijn voor de eilanden
gereglementeerd (Besluit geneeskunde BES, Besluit bevoegdheid uitoefening van de tandheelkunst BES,
Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES en Besluit bevoegdheid verloskundigen
BES).
In het Besluit uitoefenen medisch beroep BES is bepaald dat de uitoefening van een gezondheids
zorgberoep op de BES is verboden, tenzij een beroepsbeoefenaar een ontheffing heeft van de minister
voor Medische Zorg.
Een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep kan in aanmerking komen voor een ontheffing
als hij/zij:
• in Nederland is ingeschreven in het BIG-register,
• op grond van een Europese diploma in Nederland in aanmerking zou komen voor automatische
erkenning,
• een verklaring van vakbekwaamheid heeft ontvangen van de minister voor Medische Zorg.
Dit is nader uitgewerkt in de Regeling medisch beroep BES. De uitvoering van het ontheffingenbeleid is
een taak van het BIG-register. Over het verlenen van een verklaring van vakbekwaamheid adviseert de
CBGV. De commissie heeft met de beleidsafdeling afgesproken dat zij deze aanvragen op dezelfde wijze
behandelt als de reguliere aanvragen voor erkenning in Nederland.
In 2017 zijn er geen aanvragen aan de commissie voorgelegd.
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3 Beleidsmatige activiteiten
in 2017
3.1 Voorlichtingsbijeenkomsten
De commissie verzorgt jaarlijks tweemaal een voorlichtingsbijeenkomst voor aanvragers van
academische beroepen. De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats bij het taleninstituut Babel in
Utrecht. Bij deze voorlichtingsbijeenkomst wordt door Babel informatie gegeven over de Algemene
Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets) en wordt van de kant van de CBGV informatie gegeven over de
beoordelingsprocedure en de beroepsinhoudelijke toetsing. Daarnaast wordt een presentatie gegeven
door de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VGBA), een netwerkorganisatie voor onderlinge
ondersteuning en informatieverstrekking.
Voor mbo en hbo beroepen wordt ook tweemaal per jaar een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in Den Haag. Door CITO wordt een presentatie gegeven over de
inhoud van de AKV-toets.
Daarnaast organiseert het BIG-register algemene informatiebijeenkomsten voor mensen die overwegen
een aanvraag in te dienen. De aandacht ligt daarbij op het hoe en wat van de erkenningprocedure en op
de documenten die aanvragers moeten indienen.

3.2 Uitnodigen aanvragers
Artsen, tandartsen en verpleegkundigen van buiten de EER moeten een beroepsinhoudelijke toets
afleggen. Zij worden al vele jaren door de commissie uitgenodigd voor een gesprek, waarbij het advies
van de commissie wordt meegedeeld en besproken.
In 2017 heeft de voorzitter besloten gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten uit te nodigen
voor een gesprek met de betreffende commissie. De opleiding in deze beroepen is in Nederland een
postmaster opleiding. In veel andere landen is dat anders geregeld. Het advies van de commissie en het
daarop gebaseerde besluit van de minister leidde relatief vaak tot vragen, zienswijzen, bezwaar- en
beroepsprocedures. In de nieuwe werkwijze kan de aanvragers een toelichting geven op de aanvraag.
Nadat de commissie het advies heeft vastgesteld wordt dit met betrokkene besproken. Daarbij wordt ook
aandacht geschonken aan de vraag wat voor iedere aanvrager de beste manier is om in Nederland erkend
te worden. De verwachting is dat deze werkwijze leidt tot een betere acceptatie van het advies en het
besluit.
Hetzelfde geldt voor buitenlandse apothekers. In Nederland is het masterdeel van de opleiding veel
sterker dan in veel andere landen gericht op farmaceutische zorgverlening. Het gevolg is dat relatief veel
aanvragers een langer aanvullende opleiding of aanpassingsstage moeten volgen.
De eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze zijn positief. In 2018 wordt bezien of deze werkwijze
uitgebreid wordt naar andere beroepen.
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3.3 Doorlooptijden
Er bestaan wettelijke termijnen voor de netto doorlooptijden van de erkenningprocedures. Hoewel de
organisatie van het proces de primaire verantwoordelijkheid is van het CIBG, is ook de commissie
gehouden aan deze termijnen. In de praktijk is er dan ook sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
In 2016 is bij het CIBG een reorganisatie doorgevoerd die het proces aanzienlijk heeft vereenvoudigd.
Daarbij was aandacht voor het bewaken van de netto doorlooptijden, dat wil zeggen de doorlooptijden
die voor rekening komen van het CIBG en de commissie.
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de netto doorlooptijd is bij Europese diploma’s (erkenning
beroepskwalificaties) waarbij de commissie een regulier advies heeft uitgebracht en bij niet Europese
diploma’s waarbij een toets is gedaan (alleen de AKV-toets of de AKV-toets gevolgd door de
beroepsinhoudelijke toets).
Bij Europese aanvragen geldt een termijn van 17 weken (Europese Richtlijn 2005/36/EG en Algemene wet
erkenning EU-beroepskwalificaties), bij niet-Europese aanvragen geldt de redelijke termijn van de
Algemene wet bestuursrecht. Het CIBG hanteert daarvoor een termijn van 24 weken.

Tabel 8: Netto doorlooptijden 2017. Aantal besluiten en gemiddelde netto doorlooptijden in heel
2017 en in de periode juli t/m december 2017
Gemiddelde netto

Gemiddelde netto doorlooptijd

Norm

doorlooptijd heel 2017

juli -december 2017 (weken)

(weken)

17,8

16,3

17

27,1

24,5

24

(weken)
Erkenning
beroepskwalificaties met
CBGV advies
Verklaring vakbekwaamheid
met toetsen

De gemiddelde netto doorlooptijden van Europese aanvragen lag in de tweede helft van 2017 dus binnen
de wettelijke termijn, die van niet-Europese net daarboven. De verwachting is dat door de reorganisatie
deze laatste nog verder daalt.
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3.4 Mandaten
Alle commissies hebben de voorzitter gemandateerd een aantal formele zaken namens hen af te
handelen. De voorzitter heeft vervolgens de secretaris en in een aantal gevallen de adjunct-secretarissen
mandaat gegevens deze zaken af te handelen. Dit beleid is in 2017 voortgezet.
Daarnaast hebben enkele commissies aan de voorzitter mandaat gegeven bepaalde aanvragen zelf af te
handelen. Het gaat om recente opleidingen in België die bij de betreffende commissie goed bekend zijn.
Deze aanvragen worden niet aan de betreffende commissie voorgelegd, maar direct afgehandeld
(erkenning beroepskwalificatie). In 2017 zijn enkele mandaten vernieuwd en uitgebreid.

3.5 Zienswijze, bezwaar en beroep
Het CIBG vertegenwoordigt de minister voor Medische Zorg wanneer aanvragers hun zienswijze op
voorgenomen besluiten ten aanzien van de erkenning van buitenlandse diploma’s kenbaar willen
maken, en bij bezwaar en (hoger) beroep tegen definitieve beslissingen. Het CIBG heeft de CBGV
verzocht om inhoudelijke ondersteuning bij zienswijzegesprekken, bij hoorzittingen bij bezwaren en bij
zittingen van de rechtbank en de Raad van State bij beroep en hoger beroep. De CBGV wordt hierbij
vertegenwoordigd door de voorzitter en bij diens eventuele verhindering, door de secretaris.
In 2017 heeft de voorzitter of bij diens afwezigheid de secretaris van de CBGV tien zienswijzegesprekken
bijgewoond, vijf zittingen van de bezwaarschriftencommissie en zeven zittingen van de rechtbank of de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een beroepszaak.
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Bijlage
Per 1 december 2017 zijn een nieuwe voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en commissieleden
benoemd door de minister van VWS .
De samenstelling van de commissies is als volgt.

Voorzitter
• de heer B. Leijenaar MA

Plaatsvervangend voorzitter
• mevrouw dr. J.E. Hoogendijk

Artsen
Op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten:
• de heer dr. A.J.H.M. Houben
• de heer dr. J.W. Groothoff
• de heer drs. J.M. Visser
• de heer prof. dr. J.C.C. Borleffs
Op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst:
• mevrouw dr. J.E. Hoogendijk
• de heer prof. dr. W.W. van den Broek
• de heer dr. A.J. de Beaufort
• de heer dr. C.T. Postma

Tandartsen
Op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten:
• mevrouw prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans
• mevrouw drs. P.A. Samwel
• de heer prof. dr. dr. P.A.W.H. Kessler
• de heer dr. J. Tams
Op voordracht van Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:
• de heer drs. J.W. Prakken
• de heer drs. A.L. van Raalten
• de heer dr. W.J.M. van der Sanden
• de heer drs. R.E.J. Reijnen

Apothekers
Op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten:
• mevrouw. drs. A. Aydinli-Taspinar
• de heer dr. H.J. Woerdenbag
• de heer dr. H. Talsma
• mevrouw dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
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Op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie:
• de heer drs. J.R. Mentink
• de heer K. Kooistra MSc
• mevrouw S.A.M. van Dongen MSc
• de heer T. Hartman MSc

Apothekersassistenten
Op voordracht van de MBO-raad:
• mevrouw A.F.T.M. Bertens-Marcelis MeM
• mevrouw drs. J.M.A. Vroom
• mevrouw H. Sanches-van Gorsel
• mevrouw A.R. Pampiermole
Op voordracht van Optima Farma:
• mevrouw G.M. van Geffen-Scholtz
• mevrouw H.M.A. Roelofs-Donkers
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen:
• mevrouw W.P. Danser
• de heer T.P.M. van der Steen MSc

Bachelor medisch hulpverlener
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor medisch hulpverlener:
• mevrouw M.C.M. Vernooij
• de heer drs. A.J.H.M. Kusvers
• mevrouw J.M. Spaan
• mevrouw M.L. Van der Schans

Diëtisten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw A. Nijhoff
• mevrouw J.J. van der Kruk
• mevrouw ir. (MSc) A. Rotteveel
• mevrouw dr. ir. R.C. Heine–Bröring
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten:
• mevrouw A.C. Tump
• mevrouw B.J.M. van Wezel
• mevrouw T.A. Remijnse

Ergotherapeuten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw drs. M.C. Pol
• mevrouw S.H.A. van Erp MSc
• mevrouw B. Piškur MSc
• mevrouw H.J.M. Blokker
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Op voordracht van Ergotherapie Nederland:
• mevrouw T. Ikking MSc
• mevrouw J. Kroese
• mevrouw S. Saenger

Fysiotherapeuten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• de heer P.E.J. Ummels
• mevrouw G.C.M. de Rijk
• mevrouw E.R.M. Veekens
• mevrouw M. Blok MSc
Op voordracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie:
• de heer H.J. van Garderen
• de heer drs. R. van Dolder
• mevrouw dr. E.J.C.M. Swinkels-Meewisse

Gezondheidszorgpsychologen
Op voordracht van het Nederlands Instituut van Psychologen:
• de heer drs. J.M.H.P. Timmermans
• mevrouw E. Hindriks Msc
• de heer drs. H. Geertsema
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen:
• mevrouw F. Engelberts
Op voordracht van Vereniging LOGO:
• mevrouw prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
• de heer drs. G.L.G. Couturier
• mevrouw dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken
• de heer drs. N.A.M. Perquin

Huidtherapeuten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw M. van de Mortel MSc
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten:
• mevrouw C. Feenstra
• mevrouw K.J. Martina
• mevrouw C.M. Joachimsthal-Dekker
• mevrouw R.C. van Waalwijk van Doorn-van der Graaf

Klinisch fysici
Op voordracht van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus:
• mevrouw dr. M. Essers
• de heer dr. ir. A. van Lingen
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Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica:
• mevrouw ir. P.J.A. de Jager
• de heer dr. ir. C.H.L. Peters
• de heer dr. M.A.O. Thijssen
• de heer prof. dr. P. van Dijk

Klinisch technologen
Op voordracht van Universiteit Twente en TU Delft:
• mevrouw dr. H.A.Th. Miedema
• de heer prof. dr. ir. J. Harlaar
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde:
• mevrouw drs. A.H. Jonkman
• de heer M. Koeneman Msc

Logopedisten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw L.C. Oonk BA
• mevrouw S. Kohlleppel
• mevrouw C.F. Lindenberg MLI
• mevrouw A. Knoef
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie:
• mevrouw T. Zuidgeest
• mevrouw C. Terleth
• mevrouw M. Koop
• mevrouw J.J. Sluijmers

Mondhygiënisten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw B.A. Dallinga
• mevrouw J.A.M.E. van Rennes-Vrancken
• mevrouw drs. J. Bomert
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten:
• mevrouw M.J. Schipper-Kersbergen
• mevrouw C.C.J.J. Faro
• mevrouw E.J. van Schaik-Simons

Oefentherapeuten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw A.J. Peters
• mevrouw drs. T.A. Winters-Prins
• mevrouw S.D. Dankers
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Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck:
• mevrouw W.A. Broekema
• mevrouw C.J.M. van Santen
• mevrouw N. de Heus-Wiegersma

Optometristen
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• de heer M. Fortuin
• mevrouw M.M.A. van Tilborg MSc
• mevrouw E.E.W. Belgraver
Op voordracht van de Optometristen Vereniging Nederland:
• mevrouw D.J. van Ooik
• de heer W.S. Verboon
• mevrouw G. Jansen
• mevrouw N. Brand

Orthoptisten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw J.C. van Petegem
• mevrouw I.J. van Wijnen-Segeren MSc
• mevrouw E. Aygun
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten:
• mevrouw J.S.M. Krijnen
• mevrouw C.F. Merckel-Timmer

Podotherapeuten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw drs. M.A. van Putten
• mevrouw M.J.T. van Mol
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten:
• mevrouw I.L.J. Wijnands BsC
• mevrouw M.T.C. Sek-Hamers
• de heer M.E. Rojer bc
• de heer P.B. van Wieringen

Psychotherapeuten
Op voordracht van Vereniging LOGO:
• de heer dr. M. de Wolf
• de heer prof. dr. A. de Keijser
• mevrouw S. van Aalderen MSc
• de heer drs. P.M.G. Teeuwen
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Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie:
• mevrouw prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
• de heer drs. P.A.Q.M. Lamers
• mevrouw drs. T. Koetsier
• de heer drs. J. Graste

Physician Assistants
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mw. drs. D. Cohen
• de heer drs. G.T.N.J. van den Brink
Op voordracht van de Nederlandse Associatie Physician Assstant:
• mevrouw A.A.M.A. van der AA MPA
• mevrouw D.M. Douma

Radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• de heer J.S. Scheurleer BSc
• de heer P.R. Lesterhuis
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Medische Beeldvorming en Radiotherapie:
• mevrouw A. Hersbach
• de heer W.M. Van de Kamp
• de heer G.J.H. van Butselaar
• mevrouw B. Kraan
Op voordracht van de Stichting College Ziekenhuis Opleidingen:
• mevrouw M.M.G. Rossi
• mevrouw D.L. Beeckmans

Tandprothetici
Op voordracht van de Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut:
• de heer F.W. van der Linde
• mevrouw drs. A.C. Schenk
• de heer B.G. Kerdijk
Op voordracht van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici:
• de heer L.J.B. Kloppers
• de heer drs. M.H.C. de Romph
• de heer T. Rolink
• de heer J.M.W.H. Varwijk
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Verloskundigen
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw A.E. Klepper
• mevrouw S.M. Thompson
• mevrouw J.M. Kors
• mevrouw A.N.M. Lodder MSc
• mevrouw D. Epker-de Leeuw van Weenen MSc
Op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen:
• mevrouw B. Engeltjes MPA
• mevrouw E. Schoffelen
• mevrouw C.J.M. Verhoeven
• mevrouw G.G. Scheffers

Verpleegkundigen
Op voordracht van de MBO-raad:
• mevrouw D. Stavast
• mevrouw A.M.A. Mooijenkind
Op voordracht van de Vereniging Hogescholen:
• mevrouw D.J.M. Verstappen MEd
• mevrouw C.A.M. Rinkel MEd
Op voordracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland:
• de heer dr. R.J.J. Gobbens
• mevrouw A.P. Veninga MSc
• mevrouw drs. E.J.M. Bakker

Verzorgenden in de individuele gezondheidszorg
Op voordracht van de MBO-raad:
• mevrouw dr. J. Zuidersma
• de heer A.B. van der Bijl MBA
• mevrouw R.I. Oosterwijk MSc
• mevrouw D. Stavast
Op voordracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland:
• mevrouw K. in ’t Veld-Rentier
• mevrouw A.T. Bakker
Als adviserend lid is aan de commissie toegevoegd de hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidzorg
en Jeugd (IGJ).
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