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Utrecht, 13-2-2020

KNMG
Mercatorlaan 1200
Postbus 20053 3502 LB Utrecht

De heer Dr. O.T. Zöphel
Holthues Hoff 10
D-48683 AHAUS
DUITSLAND

088 44 04 310
Referentie herregistratie@fed.knmg.nl
1900484/A-00142928

Onderwerp
Besluit herregistratie

Geachte heer Zöphel,

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft uw aanvraag tot herregistratie als plastisch chirurg 
beoordeeld. De RGS heeft besloten uw inschrijving in het register van plastisch chirurgen voor de duur van vijf jaar te 
hernieuwen.

Uw aanvraag
De RGS heeft op 18-12-2019 uw aanvraag tot herregistratie als plastisch chirurg  in behandeling genomen. U bent per 16-2-2005 
ingeschreven in het register van plastisch chirurgen. Uw registratie is geldig tot 16-2-2020.

Besluit
De RGS heeft vastgesteld dat u volledig hebt voldaan aan de herregistratie-eisen en  heeft besloten uw inschrijving in het 
register van plastisch chirurgen voor de duur van vijf jaar te hernieuwen tot 16-2-2025.

 Toetsingskader
- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Regeling specialismen en profielen geneeskunst (Regeling);
- Besluit herregistratie specialisten;
- Kaderbesluit profielen;
- Kaderbesluit CHVG/CSG/CCMS;
- Voor uw specialisme specifiek besluit;
- Beleidsregels herregistratie RGS;
- Beleidsregels RGS.
U kunt de regelgeving van College Geneeskundige Specialismen (CGS) en RGS raadplegen op www.knmg.nl onder 
Opleiding, (Her)registratie & Carrière: CGS > Regelgeving of RGS > Wat doet de RGS?.

Bewijs van inschrijving en geregistreerde gegevens
Het bewijs van inschrijving treft u hierbij aan. Ik raad u aan dit bewijs van inschrijving zorgvuldig te bewaren. U treft bij deze 
brief ook een overzicht aan van de geregistreerde gegevens.

Telefonisch contact
Heeft u vragen over het besluit of is iets niet duidelijk? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het bureau van de 
RGS. Wellicht is er sprake van een vergissing die op eenvoudige wijze kan worden opgelost.

http://www.knmg.nl/
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u uiterlijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een 
bezwaarschrift indienen. Via de knop “Besluit inzien” op het dashboard van MijnRGS kunt u naar de bezwaarprocedure. 
Een andere mogelijkheid is het bezwaar per post te sturen naar: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, Afdeling 
Herregistratie, Postbus 20053, 3502 LB Utrecht. 
In het bezwaarschrift vermeldt u: 
- uw naam en adres;
- de datum van het besluit;
- een omschrijving van het besluit; 
- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. 
Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, sturen wij het naar de onafhankelijke adviescommissie. Zij nodigen u 
eventueel uit voor een hoorzitting en brengen daarna advies uit over uw bezwaar. Na het advies nemen wij een besluit op 
uw bezwaar. 

Herregistratie
De inschrijving in het register geschiedt voor een periode van maximaal vijf jaar. Uw inschrijving wordt na vijf jaar automatisch 
beëindigd, tenzij u tijdig vóór afloop van de registratietermijn een verzoek tot herregistratie indient en dit verzoek wordt 
gehonoreerd. De RGS  beslist  dan desgevraagd of de inschrijving kan worden hernieuwd (herregistratie). De eisen voor 
herregistratie zijn te raadplegen op www.knmg.nl.

Tenminste drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving in het register stelt de RGS u op de hoogte van 
het verstrijken van de termijn. U ontvangt dan op het bij ons bekende mailadres een melding. U kunt dan via MijnRGS 
herregistratie aanvragen. Het is van belang dat u in MijnRGS het juiste mailadres vermeldt. 

Hoogachtend,
Namens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten,

Mw. C. Petersen,
Coördinator Opleiding en Registratie

Bijlagen:
- bewijs van inschrijving
- overzicht geregistreerde gegevens
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Overzicht geregistreerde gegevens

Behorend bij:
het besluit tot inschrijving met bijbehorend het bewijs van inschrijving van 13-2-2020,
afgegeven door de RGS

Naam Zöphel, Oliver
Geboortedatum 13-9-1965

Registratiegegevens:
Registratienummer 1900484
Specialisme plastische chirurgie
Titel plastisch chirurg
Datum eerste registratie 16-2-2005
Expiratiedatum 16-2-2025
Bijzonderheden
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Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

Bewijs van inschrijving in een specialistenregister

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst verklaart hierbij dat

Oliver  Zöphel 

geboren op 13-9-1965 te Ahaus 
is ingeschreven in een specialistenregister.

Het betreft het specialisme plastische chirurgie
waaraan de titel plastisch chirurg is verbonden.

Datum van eerste registratie in dit specialisme: 16-2-2005

Vigerende termijn van registratie: van 16-2-2005 tot 16-2-2025

De inschrijving heeft plaatsgevonden op grond van artikel 14 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
alsmede artikel 32 Regeling specialismen en profielen geneeskunst en in overeenstemming met Richtlijn 
2005/36/EG van 7 september 2005 en de eisen vastgesteld voor het specialisme plastische chirurgie door het College 
Geneeskundige Specialismen.

Utrecht, 13-2-2020

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, 

namens deze,

J.H. Blaauw, voorzitter

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
Mercatorlaan 1200
Postbus 20053
3502 LB  Utrecht
herregistratie@fed.knmg.nl

mailto:herregistratie@fed.knmg.nl
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This is to certify that the bearer of the accompanying certificate 

(date of issue: 13-2-2020) of specialist registration:

Oliver  Zöphel

(date of birth: 13-9-1965)

has fulfilled the requirements established for the specialty: 

plastische chirurgie

and is enrolled in the specialist register 

Date of first registration: 16-2-2005

For the period from 16-2-2005 until 16-2-2025

and therefore is authorized to use the specialist title of:

plastisch chirurg

The certificate of specialist registration and this statement are issued by the competent 

authority for this specialty in the Netherlands, the Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS), in accordance with the national legislation of the Netherlands and 

with article 25 of Directive 2005/36/EC of 7 September 2005.

Utrecht, the Netherlands, 13-2-2020

J.H. Blaauw, Chairman

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

P.O. Box 20053, 3502 LB Utrecht, The Netherlands

T + 31 30 2823906

E herregistratie@fed.knmg.nl

Annex V (5.1.3) of Directive 2005/36/EC

mailto:herregistratie@fed.knmg.nl

