
Herregistratie EKC 
 
Het CHBB heeft de eisen voor herregistratie van EKC’ers gelijk gesteld met de eisen voor kaderartsen, 
waarbij je in 5 jaar tijd 40 uur aan activiteiten moet organiseren en 20 uur aan onderwijs moet 
volgen. Deze 20 uur kun je uiteraard ook gebruiken voor de herregistratie als huisarts.  
 

 40 uur activiteiten per 5 jaar 
Denk hierbij aan het reguliere toetsgroeponderwijs waar je als EKC’er bij betrokken bent, zoals FTO, 
DTO, DKB en intervisie, maar het kan ook een hagro-dag zijn of een andere scholing die je samen met 
de WDH organiseert. Daarnaast tellen de uren mee die je besteedt aan de voorbereiding of evaluatie 
van het programma, zoals het opzoeken van onderwijsmateriaal of het schrijven van een jaarverslag. 
Als EKC is het verstandig aan alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoeren EKC taken te 
noteren. Het CHBB kan namelijk om een uren staat vragen om te toetsen of je voldoende tijd hebt 
besteed aan het EKC schap. In de bijlage vind je een voorbeeld van een urenstaat. 
 

 20 uur onderwijs per 5 jaar 
Hierbij gaat het niet enkel om speciale EKC-trainingen zoals je die bij LinkH of NHG kunt volgen, 
verschillende vormen van onderwijs kun je in EKC dossier mee laten tellen, mits deze relevant is voor 
het EKC-schap specifiek of onderwijs in het algemeen. Voorbeelden zijn: 

• EKC bijeenkomsten door de PAM en regionale Kring georganiseerd 
• Door LINKH/NHG landelijk aangeboden scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-ers 
• Scholing van huisartseninstituten ten bate van huisartsopleiders die over het geven van 
onderwijs gaan  
• Intervisiebijeenkomsten met andere EKC-ers 
• Onderwijsgerichte nascholing voor Kaderartsen (die dan dus gebruikt kan worden voor 
herregistratie van beide functies). 
• Congressen en andere cursussen op het gebied van scholing, onderwijs, werken met 
groepen en dergelijke 

 
In de tweede bijlage een handleiding hoe je de EKC-punten in het CHBB-register kunt registreren. 
 
 
  
 

 


