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ALGEMENE VRAGEN 
 
Wat is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen? 

In oktober 2005 heeft het LCR een Kwaliteitsregister geopend voor huisartsen en 
overige artsen. Inschrijving in dit register toont aan dat de ingeschrevene voldoet aan 
de binnen Nederland gestelde normen voor opleiding en registratie van (huis)artsen 
die zich bezig houden met geneeskundige reizigersadvisering.  

 
Waarom is er een speciaal LCR Kwaliteitsregister voor artsen? 

In Nederland wordt de reizigersadvisering door verschillende beroepsgroepen 
uitgeoefend (huisartsen, sociaal geneeskundigen, bedrijfsartsen, 
verzekeringsgeneeskundigen en overige medisch specialisten). De gestelde 
kwaliteitsnormen van het LCR Kwaliteitsregister dragen bij aan een hoge en 
gelijkmatige kwaliteit van reizigersadvisering in Nederland.  
 

Welke voordelen heeft een inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister? 
Via de openbare website van het LCR (http://www.lcr.nl) is voor derden zichtbaar 
welke (huis)artsen aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen. Als u wordt 
ingeschreven in het LCR Kwaliteitsregister voor artsen betekent dit dat u automatisch 
voldoet aan de opleidingsnormen zoals gesteld in de Wet publieke gezondheid 
betreffende de indicatiestelling voor gele koortsvaccinaties. In december 2008 zijn de 
voorwaarden waaraan gele koorts centra moeten voldoen opgenomen in de Wet 
publieke gezondheid. Het ministerie van VWS dat verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van gele koortscentra in Nederland, heeft besloten in deze wet, als 
voorwaarde voor gele koortscentra, op te nemen dat deze centra aan alle 
kwaliteitscriteria van het LCR, dus ook aan de opleidingscriteria, voldoen. 
  

Betekent een inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister automatisch dat ik ook als gele 
koorts centrum geregistreerd ben? 

Nee, dit is een aparte registratie. Als u wordt ingeschreven in het LCR 
Kwaliteitsregister voor artsen betekent dit wel dat u automatisch voldoet aan de 
opleidingsnormen zoals gesteld in de Wet publieke gezondheid betreffende de 
indicatiestelling voor gele koortsvaccinaties.  
LCR abonnees kunnen zich aanmelden voor gele koorts registratie via 
https://www.mijnlcr.nl  of via gelekoorts@lcr.nl. Op de website van het LCR is zichtbaar 
welke vaccinatiecentra of huisartspraktijken zich hebben geregistreerd als gele koorts 
centrum.  

http://www.lcr.nl/
https://www.mijnlcr.nl/
mailto:gelekoorts@lcr.nl
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Waarom is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geen onderdeel van GAIA 
(Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) van de KNMG ? 

De Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie van de KNMG is alleen 
toegankelijk voor beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. Omdat 
het LCR geen vereniging is, maar een stichting die meerdere beroepsgroepen 
vertegenwoordigt, kan het LCR zich niet aansluiten bij GAIA. 
 

Waarom verschillen de in GAIA toegekende uren/ punten met die van het LCR. 
Opleidingsinstituten bieden hun opleidingen aan verschillende accrediterende 
commissies aan. Deze kunnen een verschillend aantal punten/uren aan eenzelfde 
opleiding toekennen. Ondanks dat gestreefd wordt naar een harmonisatie van de 
wijze van certificeren kunnen de besluiten van de verschillende accrediterende 
commissies blijven verschillen. De punten die het LCR KwaliteitsConsilium toekent 
aan de opleidingen zijn terug te vinden op 
https://www.mijnlcr.nl/Reizigersgeneeskundig-(huis)artsen1  
 

 

HERREGISTRATIE 
 
In de brief staat dat, uiterlijk  6 weken voor het verlopen van de registratie , een aanvraag 
voor herregistratie bij het LCR ingediend moet worden. Wat als in de tussenliggende 
periode nog een nascholing gevolgd gaat worden? 

Dit mag natuurlijk meetellen voor de herregistratie. Het verzoek is een notitie over 
het voornemen van de desbetreffende nascholing bij de aanvraag te doen en een 
kopie van het certificaat van deelname z.s.m. na ontvangst op te sturen aan het LCR. 

 
Wat te doen als gevolgde nascholingen niet door het LCR gecertificeerd zijn?  

Artsen die een afwijkend opleidingstraject hebben gevolgd en andere, niet door het 
LCR gecertificeerde, opleidingen of nascholingen gedaan hebben, kunnen bij 
uitzondering deze mogelijk toch mee laten tellen als (deel van) het opleidingstraject, 
en op die manier aan de gestelde normen voldoen. Overige relevante activiteiten 
(lesgeven, publicaties, etc.) tellen niet mee in het opleidingstraject maar worden bij 
een individuele toetsing wel meegewogen. Een afwijkend opleidingstraject kan voor 
individuele toetsing aan het KwaliteitsConsilium voorgelegd worden. Een 
gemotiveerd verzoek hiertoe dient schriftelijk bij het bureau LCR ingediend te 
worden. De beoordeling kan dan langer duren. Beoordeling van individuele 
afwijkende opleidingstrajecten door het KwaliteitsConsilium vindt tweemaal per jaar 
plaats. 
 

https://www.mijnlcr.nl/Reizigersgeneeskundig-(huis)artsen1
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Wat te doen als certificaten van deelname van gevolgde nascholingen ontbreken?  

Als certificaten van deelname van gevolgde nascholingen ontbreken kunt u een kopie 
opvragen bij het desbetreffende opleidingsinstituut. Als de gevolgde 
nascholingsactiviteiten in het GAIA dossier zijn opgenomen, dan volstaat een kopie 
van dit dossier. Eventueel kunt u niet relevante nascholingen zwart maken. 

 
Hoe kan ik mijn opleidingsoverzicht inzien? 

Alle LCR abonnees die een aanvraag voor herregistratie hebben ingediend kunnen via 
de besloten website van het LCR het overzicht van de door hun gevolgde opleidingen 
bekijken. Log daarvoor in op https://www.mijnlcr.nl > inloggen > personen > klik op 
eigen naam > cursusoverzicht. 
 

Is het zinvol een aanvraag voor herregistratie in te dienen wetende dat je onvoldoende 
nascholing heb gevolgd? 

Ja. Alle (huis)artsen die reageren en niet aan de nascholingsnormen voldoen (zij 
hebben minder dan 40 uur nascholing gevolgd) krijgen ongeacht de grootte van het 
tekort een tijdelijke verlenging van 1  jaar, met het verzoek het tekort binnen een jaar 
in te halen. Als zij dit niet doen worden zij na 1 jaar uit het LCR Kwaliteitsregister 
geschrapt, hetgeen zichtbaar is doordat zij niet langer als geregistreerd op 
http://www.lcr.nl staan. Bijvoorbeeld: een arts heeft i.p.v. 40 uur maar 30 uur 
nascholing gevolgd. De registratie wordt met een jaar verlengd, waarin 10 uur 
nascholing wordt gevolgd. Omdat het tekort van 10 uur nascholing is ingehaald, 
wordt de registratie  vervolgens met 4 jaar voortgezet. In deze periode moet nog 40  
uur nascholing gevolgd worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. 
(Huis)artsen die bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de 
oproep tot herregistratie ontvangen een brief waarin te kennen wordt gegeven dat 
zij uitgeschreven zijn uit het LCR Kwaliteitsregister. 
 

Ik heb een tijdelijke verlenging in het LCR Kwaliteitsregister. Wat betekent dat voor mijn 
gele koortsregistratie? 

Indien u geregistreerd bent als gele koortscentrum en u voldoet niet aan de 
nascholingsnormen, dan voldoet u zolang de uren nog niet ingehaald zijn, ook niet 
aan de wettelijke eisen voor gele koortscentra. U dient uw gele koortsregistratie als 
zodanig laten intrekken via gelekoorts@lcr.nl of schriftelijk via  
LCR  
t.a.v. mw Durowaa 
Postbus 1008 
1000 BA Amsterdam 
 
Wij verzoeken u daarnaast de gele koorts stempel naar bovenstaand adres terug te 
sturen.  
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Kan ik door het opnieuw volgen van een basisopleiding me opnieuw aanmelden voor 
registratie? 

(Huis)artsen die uit het LCR Kwaliteitsregister geschreven zijn kunnen zich laten 
herregistreren als zij vanaf de 1e registratiedatum aan de voorwaarden voor 
herregistratie voldoen of tekortkomingen hebben ingehaald. Het (opnieuw) volgen  
van een basisopleiding kan niet binnen 8 jaar na de 1e  registratiedatum gebruikt  
worden voor een (her)registratie. 


