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Samenvatting
Registers
Technisch specialist
Technicus
Technisch manager
Technische staf

Minimum werk-/
opleidingsniveau

Scholing
per jaar

Minimum
technische scholing

MBO 4
MBO 2
HBO
MBO 2

20 uur
12 uur
16 uur
12 uur

75%
75%
25%
25%

Doel
Registratie heeft als doel te borgen dat de professional die werkzaam is op het gebied van technologie in
de gezondheidszorg, gedurende zijn loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de
uitoefening van zijn beroep.
Grondslag
De overheid eist dat beroepsbeoefenaars aantoonbaar bekwaam zijn. In het Convenant Veilige Toepassing
van Medische Technologie is in artikel 4.10 bepaald dat ziekenhuizen, vanuit hun rol als werkgever en
zorgverlener, de bekwaamheden en de herscholing van interne technici zullen registreren. De Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt in artikel 3 eisen aan bouwkundige voorzieningen. In
het uitvoeringsbesluit van de Wkkgz artikel 4.1 is bepaald dat instellingen geacht worden om de
bekwaamheden vast te leggen van mensen die werken met medische technologie. De regelgeving wordt
ingegeven door burgers die verwachten dat zij bij een zorgorganisatie in een veilige omgeving verblijven
waar mensen werken die deskundig zijn.

Registers
Artikel 1
Het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) bestaat uit 4 registers. Personen kunnen in 1 register
ingeschreven worden. De registers voor technologie in de gezondheidszorg zijn:
1. Register Technisch specialist
(TS)
2. Register Technicus
(T)
3. Register Technisch manager
(M)
4. Register Technische staf
(S)
Toelating
Artikel 2
De normen voor toelating tot een register zijn:
1. Technisch specialist:
Diploma + werkgeversverklaring minimaal op MBO 4 niveau
2. Technicus:
Diploma + werkgeversverklaring minimaal op MBO 2 niveau
3. Technisch manager:
Diploma + werkgeversverklaring minimaal op HBO niveau
4. Technische staf:
Diploma + werkgeversverklaring minimaal op MBO 2 niveau
5. De werkgeversverklaring bevat de functietitel en een verklaring van het opleidingsniveau waarop
de persoon functioneert.
Registratieperiode
Artikel 3
Een registratieperiode bedraagt 3 jaar. Bij het aflopen van registratieperiode eindigt de registratie.
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Herregistratie
Artikel 4
Een persoon kan zijn registratie verlengen als bij het aflopen van zijn registratieperiode aan de volgende
normen is voldaan:
1. Technisch specialist:
3x 20 uur netto scholing waarvan minimaal 75% technische scholing
2. Technicus:
3x 12 uur netto scholing waarvan minimaal 75% technische scholing
3. Technisch manager:
3x 16 uur netto scholing waarvan minimaal 25% technische scholing
4. Technische staf:
3x 12 uur netto scholing waarvan minimaal 25% technische scholing
Handhaving
Artikel 5
De werkwijze en procedures voor handhaving van de registratienormen zijn vastgelegd in een
registratiereglement. De werkwijze en procedures voor accreditatie van scholing zijn vastgelegd in een
accreditatiereglement.
Tarieven
Artikel 6
De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) kan kosten berekenen voor
registratie en accreditatie. Tarieven worden (online) openbaar gemaakt.
Status
Artikel 7
Deze registratienormen gelden voor alle nieuwe registraties, herregistraties en hernieuwde registraties in
het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) vanaf de ingangsdatum van dit document. Het Register
Technologie Gezondheidszorg (RTG) is eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de
Gezondheidszorg (NVTG) en wordt beheerd door een registratiecommissie, waaraan bij reglement taken
en bevoegdheden zijn gedelegeerd. Bij wijzigingen van deze registratienormen heeft de
registratiecommissie adviesrecht. Over alles waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur NVTG.

Vastgesteld door het bestuur NVTG,
te Nijkerk, 16 februari 2017,
dhr. P. Visser
voorzitter
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