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(Her)certificering  NOG refractiechirurg 
 

Om voor (her)registratie in aanmerking te komen dient u het formulier herregistratie 

refractiechirurgen digitaal in te vullen en met de gevraagde bijlagen per mail aan 

nog@oogheelkunde.org  te retourneren.  Het formulier is tussentijds niet op te slaan! 

 

De kosten voor de (her)registratie bedragen € 907,50 inclusief BTW per oogarts. Als het om 

een visitatie van een nieuwe refractiekliniek gaat worden eveneens visitatiekosten in rekening 

gebracht. 

Via deze link komt u bij het formulier http://www.congresdienst.nl/formulieren/visitatie.php 

Met ingang van 2016 worden certificaten afgegeven voor een periode van 5 jaar i.p.v. 3 jaar. 

 

Mocht u uw resultaten nog niet registreren via de NOG kwaliteitsregistratie, module 

refractiechirurgie, dan vragen wij u dringend hier alsnog mee te beginnen. Toegangscodes 

voor de kwaliteitsregistratie kunt u aanvragen via het bureau NOG, nog@oogheelkunde.org 

Mocht u andere vragen hebben over koppelingen met uw eigen systemen dan kunt u ons 

hiervoor ook benaderen. 

 

Onderstaand nog de voorwaarden: 

 Ingeschreven als arts in het daartoe bestemde register uit hoofde van de Wet BIG 

 Ingeschreven als oogarts in het daartoe bestemde specialistenregister (MSRC) 

 Lid van het NOG  

 Lid van het NGRC 

 de persoon heeft binnen vijf jaar voor de datum van verlenging van registratie een 

positief advies van de door de Stichting Visitatie van het NOG benoemde Visitatie 

Commissie Refractie Chirurgie ontvangen. 

 de persoon verklaart de richtlijnen van het NOG en het NGRC alsmede de overig bij 

Reglement tot Registratie NOG Refractie Chirurg bepaalde richtlijnen en protocollen en 

consensus te respecteren en uit te voeren en ook aan de richtlijnen en overige 

aanwijzingen van de ZKN en gelijkwaardige instellingen te voldoen. 

 de persoon heeft tenminste 200 accreditatiepunten gedurende de afgelopen vijf jaar 

behaald waarvan 50 op het gebied van de Refractie Chirurgie als bedoeld in het 

Reglement tot Registratie NOG Refractie Chirurg.  

 de persoon kan aantonen daadwerkelijk in de Refractie Chirurgie werkzaam te zijn en 

Refractie Chirurgische handelingen uit te voeren. Jaarlijks dient een resultaatregistratie 

overlegd te worden. 

 de persoon meldt bijzonderheden die zich voordoen met betrekking tot het uitvoeren 

van de hiervoor bedoelde reglementen, richtlijnen en consensus alsmede de gebruikte 

apparatuur in het kader van de behandelingen waarvoor de registratie geldt, en die de 

gezondheid van een patiënt dan wel bij de behandeling betrokkenen ernstig heeft 

geschaad of ernstig heeft kunnen schaden dan wel het overlijden van een van hen tot 

gevolg heeft gehad, schriftelijk bij het bestuur van het NGRC en wel binnen vier 

werkdagen en heeft hiervoor een procedure opgesteld. 
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