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Redenen Uitschrijving therapeut
Inleiding
Op verzoek van beroepsorganisaties en zoals besproken in de sectoroverleggen neemt RBCZ in het Therapeuten Registratie en Informatie Systeem
(TRIS) een extra veld op waarin de verschillende redenen voor beëindiging van
registratie kunnen worden opgenomen.
Deze registratie in dit veld gebeurt op grond van de beoordeling van RBCZ of
een van de aangesloten beroepsorganisaties met de volgende doelstelling:
a. Het registreren van redenen van beeindiging van de RBCZ-registratie
indien een therapeut niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van RBCZ en
de aangesloten berioepsvereniging.
b. Voorkomen dat een therapeut via een aanmelding bij een andere
beroepsorganisatie weer in het register wordt opgenomen zonder dat
deze therapeut alsnog heeft voldaan aan de vereiste kwaliteitscriteria
van RBCZ.
Standaard krijgt het veld ‘reden voor uitschrijving’ een waarde van 00:
00 is: geen opgave van reden / eigen verzoek.
Indien er wel een speciale/bepaalde reden wordt opgegeven kan één van de
volgende keuzes worden aangeklikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet voldoen aan de eisen bij- en nascholing
Niet voldaan aan de eisen van visitatie
Andere reden voor niet voldaan her-registratie
Geschorst door tuchtcollege
Op basis veroordeling door justitie
Uitgeschreven door de beroepsorganisatie
Wegens sabbatical
Wegens (langdurige) ziekte
Bijdrage RBCZ niet voldaan
Wegens overlijden

Beëindiging vanwege schorsing door het Tuchtcollege, of veroordeling door
justitie, moet onderbouwd zijn met bewijzen van de uitspraak.
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De lijst van redenen van uitschrijving kan in de loop van de tijd worden
uitgebreid.
Protocol bij her-aanmelding
Indien een therapeut wordt uitgeschreven met een bepaalde reden wordt dit
met een eventuele toelichting in het dossier geregistreerd.
Indien een therapeut, die is uitgeschreven met een bepaalde reden, binnen de
bewaartermijn van 7 jaar, wordt aangemeld voor het RBCZ-register, zal het
secretariaat de beroepsorganisatie informeren dat deze therapeut niet kan
worden geregistreerd, met vermelding van reden.
Indien één van bovengenoemde, speciale redenen van toepassing is neemt de
beroepsorganisatie contact op met de therapeut en zo nodig met de
voorgaande beroepsorganisatie om de reden voor uitschrijving te
onderzoeken.
De beroepsvereniging stelt naar aanleiding van het hierboven genoemde
onderzoek samen met de beroepsbeoefenaar een plan van aanpak op, zodat de
beroepsbeoefenaar alsnog aan de criteria kan voldoen.
Bij de navolgende bepaalde redenen is het her-registreren afhankelijk van de
termijn gesteld door het Tuchtcollege en/of het gerechtshof:
• Geschorst door het Tuchtcollege
• Op basis veroordeling door justitie
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