Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, maart 2022
BIG-registratie
Kosten registratie:
Kosten herregistratie:

€
€

85,00
85,00

FGzPT (Wet BIG)
FGzPT is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en
klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPT is een vereniging met vier leden: het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO); de Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie (NVP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NvGZP).
De kosten FGzPT registratie van klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog:
De kosten FGzPT voor herregistratie bedragen:
Kwaliteitsregister voor Paramedici (5 jaar geldig)
Soort registratie:
Initiële registratie:
Herregistratie binnen standaard periode (≤ 5 jaar en 2 maanden):
Herregistratie buiten standaard periode A (>5 jaar en 2 maanden en ≤ 6 jaar):
Herregistratie buiten standaard periode B (> 6 jaar en < 7 jaar):
Dispensatieregeling:
Herintrederregeling groep 1:
Herintrederregeling groep 2 en 3:
Opnieuw activeren digitaal portfolio:
Registratie Specialisatie:
Herregistratie Specialisatie:

€ 356,95 (incl. BTW)
€ 508,20 (incl. BTW)

Registratiekosten:
€ 137,50
€ 153,50
€ 187,50
€ 214,50
€ 226,50
€ 226,50
€ 291,00
€ 51,00
€ 102,00
€ 76,50
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Verenigingen BIG-registratie

Andere of aanvullende registers

Periode en kosten

EN

Ergotherapeut (Artikel 34)

Kwaliteitsregister voor Paramedici

Zie pag. 1

FVB

Vaktherapeut: noch Artikel 3
noch Artikel 34 is van
toepassing

Register Vaktherapie

Per jaar: € 50,00

KNGF

Fysiotherapeut (Artikel 3)

Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL
(KRF NL)

KNGF-register
1x per 5 jaar herregistratie
Inschrijving in KRF.nl basisregister: € 240,00 per kalenderjaar.
Ieder volgend register: € 60,00 per kalenderjaar (bijvoorbeeld
register manueel therapie of register kinderfysiotherapie).
Inschrijven in een tweede of volgend register kan alleen na
inschrijving in het basisregister.
De bedragen zijn gelijk voor KNGF-leden en niet-leden (geen
onderscheid meer): https://www.kngf.nl/KRFregistraties

KNOV

Verloskundige (Artikel 3)

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Kosten 1e inschrijving:
Voor KNOV-leden: € 423,50 incl. BTW
Voor niet-KNOV-leden: € 968,00 incl. BTW
Periode: 5 jaar
Kosten herregistratie:
Voor KNOV-leden: € 338,80 incl. BTW
Voor niet-KNOV-leden: € 774,40 incl. BTW
Periode: 5 jaar
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LAD

Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS)

Eerste registratie clusters 1*, 2* en 3*:
Erkenning buitenlands diploma clusters 1, 2 en 3:
Herregistratie/herintreding clusters 1, 2 en 3:
Opleidingsregistratie cluster 1:
Opleidingsregistratie cluster 2:
Opleidingsregistratie cluster 3:

Alle artsen (Artikel 3)
De registratie geldt voor beide
handelingen voor 5 jaar en is
voor alle artsen inclusief artsen
in opleiding tot specialist en
specialisten.

Cluster 1:
huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, artsen
verstandelijk gehandicapten,
profielartsen internationale
gezondheidszorg en
tropengeneeskunde,
verslavingsgeneeskunde, cosmetische
geneeskunde
Cluster 2:
medisch specialisten; profielartsen
spoedeisende geneeskunde,
ziekenhuisgeneeskunde

€ 150,00
€ 1.657,00
€ 284,00
€ 366,00
€ 580,00
€ 580,00

*specifiek voor de opleidingsregistratie van cluster
1 en 3- vervolgopleidingen geldt dat de hoogte van
het tarief afhankelijk is van de vraag of de
financiering van de vervolgopleiding via de SBOH
verloopt.

Cluster 3:
specialisten arbeid en gezondheid,
specialisten maatschappij en
gezondheid en 9 profielregisters
sociaal geneeskundigen
LAD : NVKC

Klinisch Chemicus: noch Artikel
3 noch Artikel 34 is van
toepassing

Kwaliteitsregister NVKC

Inschrijving in het register eenmalig:
Opleidingsregister:
Inschrijving aantekening aandachtsgebied eenmalig:
Herregistratie 1x per 5 jaar:

LAD: NVKF

Klinisch Fysicus (Artikel 34)

Kwaliteitsregister Stichting Opleiding
Klinisch Fysicus (OKF)

Kosten registratie:
€ 920,00
Kosten herregistratie: € 510,00

€
€
€
€

650,00
500,00
400,00
500,00

Leden van de NVKF zijn vrijgesteld van betaling herregistratie
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LAD: NVvTG

Kwaliteitsregister NVvTG

Kosten 1e inschrijving: € 127,05
Kosten herregistratie: € 200,00
Periode: 5 jaar.

TGS-register waarin Technisch
Geneeskundigen met een
vervolgspecialisatie in een erkend
fellowship, zich registreren.

Kosten (her)registratie TGS: € 50,00
Periode: 5 jaar.

Technisch Geneeskundige

LAD: NVZA

Apotheker (Artikel 3)

Specialistenregister
Ziekenhuisapothekers (via KNMP) in
Specialisten Registratie Commissie
(SRC)(Artikel 14 Wet BIG)

(Her)registratie: € 550,00 (€ 110,00 per jaar)
Periode: 5 jaar

NAPA

Physician Assistant (Artikel 3)

Kwaliteitsregister Physician Assistant

Kosten (her)registratie 1x per 5 jaar*: € 250,00 (exclusief BTW)
*NAPA leden krijgen een eenmalige korting van € 100,00 bij 1e
registratie. Dit wordt verrekend op de contributie NAPA (gewoon
lidmaatschap) in het contributiejaar volgend op het jaar van de
inschrijving in het Kwaliteitsregister PA

KNMT

Tandarts (Artikel 3)
Periode: 5 jaar (eerste
ingangsdatum 1 januari 2012)
Voor de BIG registratie van een
MKA-chirurg zijn zowel de
registratie van tandarts als die
van arts van toepassing is, dus
2x € 85,-

Tandarts-specialist (Artikel 14): MKAchirurg en orthodontist
Registratiecommissie
Tandheelkundige Specialismen
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Kosten registratie: € 600,00
Kosten herregistratie: € 950,00
Periode: 5 jaar

Kosten registratie per kalenderjaar: € 90,00
Periode: 5 jaar
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Periode en kosten

NIP

Psycholoog NIP
Het beroep van psycholoog is niet
wettelijk beschermd. Dat betekent
dat iedereen zich psycholoog kan
noemen, ongeacht opleiding of
werkervaring. Om de kwaliteit van de
beroepsgroep te waarborgen, heeft
het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG
NIP gedeponeerd. Het dienstmerk
bevordert de herkenbaarheid van
universitair opgeleide psychologen en
beschermt daarmee zowel de
beroepsgroep als de cliënt. Het
betreft het voeren van de titel
‘Psycholoog NIP’

Het dienstmerk Psycholoog NIP is exclusief voor NIP-leden.
Kosten: €420,- per jaar (inclusief NIP-lidmaatschap).

Voor wat betreft het NIP gaat
het om 4 beroepen:
Gezondheidszorgpsycholoog
(Art. 3)
Psychotherapeut (Art. 3)
Klinisch Psycholoog (Art. 14)
Klinisch neuropsycholoog (Art.
14)
FGzPt (kosten zie pag. 1)
De FGzPt is de formele
registerhouder van de BIGregistraties Klinisch Psycholoog
en Klinisch Neuropsycholoog

Per 1 oktober 2019 is het NIP-lidmaatschap voor alle nieuwe
aanvragen tot registratie verplicht en wordt bij stopzetten van het
lidmaatschap ook deze registratie beëindigd. Kosten: €420,- per
jaar (inclusief NIP-lidmaatschap).

Arbeids- en Organisatiepsycholoog
NIP

NIP-lid max. € 100,00 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 200,00 registratie
NIP-lid max. € 300,00 herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

NIP-lid max. € 157,50 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 105,00 registratie
NIP-lid max. € 105,00 voor herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW
NIP K&J supervisorenregister. Inschrijving supervisor (5 jaar
geldig) € 25,-

Psycholoog Arbeid en
Gezondheid NIP

NIP-lid max. € 100,00 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 200,00 registratie
NIP-lid max. € 200,00 herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW
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Periode en kosten

Eerstelijnspsycholoog NIP

NIP-lid max. € 150,00 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 150,00 registratie
NIP-lid max. € 150,00 herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW

Lichaamsgericht werkend
Psycholoog NIP

NIP-lid max. € 150,00 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 150,00 registratie
NIP-lid max. € 150,00 herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW

Psycholoog Mediator NIP

NIP-lid max. € 150,00 aanmelddossier (1e stap)
NIP-lid max. € 150,00 registratie
NIP-lid max. € 150,00 herregistratie
Genoemde bedragen zijn excl. BTW

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Specialist NIP

Het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00
(vrij van btw) per jaar.

Basisaantekening psychodiagnostiek
(BAPD) op basis van hogere
registratie (bijv. NIP KJ psycholoog,
GZ-psycholoog, Klinisch
(neuro)psycholoog)

Met de verplichting in de Jeugdwet tot beroepsregistratie in het
BIG- of SKJ-register is het van belang dat Kinder- en
Jeugdpsychologen Specialist werkzaam in het jeugddomein (en niet
beschikken over een BIG-registratie), zich ook laten registreren
bij SKJ (op postmasterniveau, SKJ kent nog geen registratie op
specialistisch niveau).
Eenmalig bij aanmelding: € 25,00 (incl. btw)

Administratieve afhandeling Open Universiteit eenmalig € 161,00
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NVBMH

NVD
NVGZP

Andere of aanvullende registers

Periode en kosten

Basisaantekening psychodiagnostiek
(BAPD)

Begeleiding en beoordeling van de drie casusverslagen exclusief
supervisie: € 1.008,Begeleiding en beoordeling van de drie casusverslagen inclusief
supervisie € 2.148,-:

Bachelor Medisch Hulpverlener Kwaliteitsregister NVBMH
(art. 36a). Binnenkort tijdelijke
registratie (experimenteer
beroepen)
Diëtist (Artikel 34)
Kwaliteitsregister voor Paramedici
Gezondheidszorgpsycholoog
(Artikel 3)
Klinisch Psycholoog (artikel 14specialisme)
en Klinisch Neuropsycholoog
(artikel 14-specialisme).

-

Per 5 jaar: € 200,00

Zie pag. 1

-

FGzPt (kosten zie pag. 1)
De FGzPt is de formele
registerhouder van de BIGregistraties Klinisch Psycholoog
en Klinisch Neuropsycholoog
NVL

-

Het register van de IBLCE (the
International Board of Lactation
Consultant Examiners®). Dit is
de onafhankelijke Internationale
certificeringsinstantie om IBCLC’s te
certificeren.

Voor eerste registratie wordt moet een internationaal examen
worden gedaan. Dit wordt door de IBLCE georganiseerd.
www.IBLCE.org) kosten: een bedrag van € 406,19 ($ 470)
Per jaar moeten gemiddeld 15 studiepunten (CERPS) behaald
worden en 250 uur klinische uren. Een reanimatiecursus is verplicht
Kosten scholingen: ca 300 euro. per jaar. Eens per 5 jaar wordt dan
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Periode en kosten
op basis van deze 75 studiepunten gerecertificeerd. Kosten een
bedrag van € 406,19 ($ 470)
Er mag ook gekozen worden voor het afleggen van een examen
eens in de 5 jaar ipv de 75 CERPS. Kosten: een bedrag van € 406,19
($ 470)

NVM

Mondhygiënist (Artikel 34)
Per 1 april 2020 inschrijving
mogelijk in het tijdelijk BIGregister (experiment tijdelijke
bevoegdheid)

NVO

BIG-registratie mogelijk voor
NVO-leden:
1.Gezondheidszorgpsycholoog
(Art. 3)
2.Psychotherapeut (Art. 3)
3.Klinisch Psycholoog (Art. 14)
4.Klinisch neuropsycholoog
(Art. 14)
5. Orthopedangoog-Generalist
(per 1-1-2020)
FGzPt (kosten zie pag. 1)
De FGzPt is de formele
registerhouder van de BIGregistraties Klinisch Psycholoog
en Klinisch Neuropsycholoog

NVLF

Logopedist (Artikel 34)

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
(KRM)

NVO-registraties:
• NVO Kwaliteitsregister basispedagoog
• NVO Kwaliteitsregister basisorthopedagoog
• NVO basisaantekening
diagnostiek
• NVO Kwaliteitsregister
orthopedagoog-generalist
• NVO Kwaliteitsregister
supervisoren

Per jaar voor KRM-geregistreerde mondhygiënisten die lid zijn van
NVM-mondhygiënisten: € 61,00.

•
•
•
•
•

Eenmalig bij aanmelding: € 96,00 (incl. btw);
kosten herregistratie: € 100,00 (incl. btw) (per 5 jaar)
Eenmalig bij aanmelding: € 96,00 (incl. btw);
kosten herregistratie: € 100,00 (incl. btw) (per 5 jaar);
Eenmalig bij aanmelding € 29,50 (incl. btw);
herregistratie kosteloos
Eenmalig bij aanmelding: € 35,00 (incl. btw);
kosten herregistratie: € 100,00 (incl. btw) (per 5 jaar)
Kosteloos

Andere of aanvullende registers:
Stichting kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ)

Per jaar: € 65,00 (vrij van btw)

Kwaliteitsregister voor Paramedici

Zie pag. 1
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VGVZ
VHP-Zorg
VKGL

VvOCM

Geestelijk verzorger: noch
Artikel 3 noch Artikel 34 is van
toepassing
geen registers

-

Oefentherapeut Cesar en
Oefentherapeut Mensendieck
(Artikel 34)

Andere of aanvullende registers

Periode en kosten

NVLF-registers
(geldigheidsduur inschrijving is 5 jaar)

NVLF-registers:
Afasie, NVLF-leden:
niet-leden 50% contributiebedrag
Hanen-ouderprogramma:
Integrale zorg stotteren:
Preverbale logopedie:
Stotteren
Dyslexie:

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk
Verzorgers (SKGV)
-

idem
idem
idem
idem
idem

Per jaar: € 89,50
-

Kwaliteitsregister voor
laboratoriumspecialisten:
Initiële registratie
Herregistratie

€ 455,00
€ 150,00 per 5 jaar

Registratie bij EBMG: internationale
registratie bij EBMG is geen
verplichting voor de leden, al zijn veel
leden ook bij de EBMG geregistreerd.
Initiële registratie
Herregistratie

€ 180,00
€ 100,00 per 5 jaar

Kwaliteitsregister Paramedici voor
Oefentherapeuten Cesar en
Mensendieck
Inschrijving kinder-oefentherapie,
psychosomatische oefentherapie,
bekken-oefentherapie of

gratis

Zie pag. 1
Zie pag. 1
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VMDG
VVBZ-NVKFM

niet BIG-geregistreerd

-

Andere of aanvullende registers
geriatrie-oefentherapie.
Periodieke registratie kinderoefentherapie of psychosomatische
oefentherapie
KMBP: Registratie bij NVVP
MMM: Registratie bij NVMM
De NVKFM heeft een online
kwaliteitsregister voor klinisch fysisch
medewerkers die lid zijn.

Periode en kosten
Zie pag. 1
€ 150,00 per 5 jaar
gratis, per 5 jaar
Zowel registratie als herregistratie na 5 jaar zijn kosteloos voor de
leden. De vereniging heeft ca. € 1.500,00 per jaar kosten aan het
register (dus € 15,00 per lid per jaar).

Het register is niet verplicht voor
klinisch fysisch medewerkers, maar
wordt wel steeds meer gewaardeerd,
en vooral ook gebruikt om
vorderingen van KFM’s in opleiding
vast te leggen vóór hun eerste
registratie.
VVBZ - BMTZ

VVP

Register van
Psychodiagnostisch
Werkenden welke is
ondergebracht bij
Registerplein.

BMTZ register voor Biomedisch
Technologen in de zorg

Eenmalige kosten voor registratie bedragen € 100,00
Herregistratie is nodig iedere drie jaar, waarvoor de kosten
eveneens € 100,00 bedragen.

Drie registers (voor de uitleg en de
voorwaarden zie
www.registerplein.nl):
1. Registratie Standaard
2. Registratie Plus
3. Registratie Plus met aantekening
Psychodiagnostiek

Een registratieperiode voor een registratie bedraagt 5 jaar. Een
registratieperiode kan worden verlengd als deze verlenging is
aangevraagd en aan de voorwaarden voor herregistratie is voldaan.
Deze voorwaarden zijn:
- De professional heeft in 5 jaar minimaal 2080 uur werkervaring
opgedaan in een functie waarin het hoofdbestanddeel
psychodiagnostisch werk is en is momenteel als zodanig
werkzaam;
- De professional beschikt over een VOG;
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Periode en kosten
- De geregistreerde onderneemt deskundigheidsbevorderende
activiteiten, uitgedrukt in registerpunten, onderverdeeld in:
Registratie Standaard: 50 punten, waarvan ten minste 25 punten
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.
Registratie Plus en Registratie Plus met aantekening
Psychodiagnostiek: 120 punten, waarvan ten minste 50 punten
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.
De jaarlijkse registratiebijdrage is voor leden van de VVP € 96,- incl.
BTW. Niet-leden van de VVP betalen € 125,50 incl. BTW. Dit tarief
geldt zowel voor een registratie Standaard als voor een registratie
Plus of registratie Plus met aantekening Psychodiagnostiek.
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