
UAF: Vijfpuntenplan voor  
gevluchte zorgprofessionals
 
Zo snel mogelijk aan de slag in én voor Nederland!

Knelpunten en oplossingsrichtingen voor  
gevluchte zorgprofessionals bij BIG-registratie1

1   Financiële drempels 
Buitenlandse zorgprofessionals, waaronder vluchtelingen maken geen aanspraak op studiefinanciering.  
Zij kunnen de assessmentprocedure (vereist voor BIG-registratie) dus lastig financieren. In diverse gemeenten 
kunnen zij bovendien niet studeren met behoud van uitkering, waardoor zij ook moeilijk kunnen voorzien in  
hun levensonderhoud. Samen met de studiekosten (voorbereiding, toetsen, onbetaald stagelopen) vormt dit  
een financiële belemmering om in Nederland aan de slag te gaan. 

Mogelijke oplossingsrichting:
• Financieringsmogelijkheden (lening of gift) voor buitenlandse zorgprofessionals voor hun 

studiekosten en levensonderhoud. Te denken valt bijv. aan het openstellen van de studiefinanciering 
of het Leven Lang Leren Krediet of het model zoals voor zij-instromers in het onderwijs.

2    Verschillen in uitvoering bij gemeenten  
en klantmanagers

Gemeenten maken verschillende beleidskeuzes. Zo kan een statushouder in de ene gemeente wel studeren met 
behoud van uitkering, doordat de gemeente een uitzondering maakt op de P-wet, en in de andere gemeente niet. 
Hierdoor krijgt de ene gevluchte zorgprofessional wel de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het medisch 
assessment, maar de ander niet. Terwijl iedereen recht heeft op gelijke kansen.

Mogelijke oplossingsrichting:
• Alle gemeenten en klantmanagers zorgen ervoor dat gevluchte zorgprofessionals met behoud van 

uitkering kunnen deelnemen aan de assessmentprocedure. Bijvoorbeeld middels een handreiking, 
leidraad of beleidsregel. 

3   Lange wachttijden 
In elke fase van het traject tot BIG-registratie van gevluchte zorgprofessionals kunnen wachttijden ontstaan.  
Een voorbeeld hiervan is de wachttijd voor coschappen, die kan oplopen tot ruim twee jaar voor gevluchte artsen. 
Natuurlijk zijn er ook voor Nederlandse studenten wachttijden. Maar gevluchte zorgprofessionals hoeven vaak  
nog maar een korte periode een aanvullend traject aan de universiteit te volgen. Dit is een gemiste kans voor 
bijvoorbeeld krapteberoepen, omdat gevluchte zorgprofessionals vanwege hun genoten opleiding en werkervaring 
in het land van herkomst relatief snel inzetbaar zijn.

Mogelijke oplossingsrichting:
• Beperk wachttijden tijdens de assessmentprocedure tot een minimum door creatieve oplossingen  

te bedenken.

4   Onbetaalde aanpassingsstages
Gespecialiseerde artsen die naar Nederland vluchten kunnen bij de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS) een erkenningsverzoek indienen. Op basis van dit verzoek bepaalt de RGS hoe lang iemand  
een aanpassingsstage moet doorlopen om in Nederland erkend te worden in zijn of haar specialisme. Deze 
aanpassingsstage neemt vaak meerdere jaren in beslag. De zorgprofessional is zelf verantwoordelijk voor het 
vinden van een stage. Daarnaast is deze stage onbetaald waardoor het – nagenoeg – onmogelijk wordt om weer  
in het oude specialisme aan de slag te kunnen. 

 Mogelijke oplossingsrichting: 
• Gevluchte gespecialiseerde artsen kunnen terecht bij een centrale organisatie voor het vinden  

van een aanpassingsstage zodat hun kennis en kunde zo snel mogelijk ingezet worden in Nederland. 
Daarnaast krijgen zij, net zoals Nederlandse AIO’s, betaald tijdens de stage.

5    Route naar apotheker in Nederland weinig 
succesvol

Om als gevluchte apotheker in Nederland aan de slag te kunnen, dient na de medisch assessmentprocedure altijd 
de Nederlandse master Farmacie (incl. pre-master) behaald te worden. Een traject van vier jaar. De praktijk wijst  
uit dat dit nauwelijks leidt tot succesvolle instroming als apotheker in Nederland, terwijl gevluchte professionals  
wel veel tijd, moeite, geld en energie stoppen in hun traject. 

 Mogelijke oplossingsrichting:
• Pas de verplichte medische assessmentprocedure voor gevluchte apothekers aan en biedt hun 

alternatieven aan, zodat zij daadwerkelijk succesvol hun BIG-registratie kunnen behalen en in 
Nederland aan de slag kunnen. Stel apothekers bijvoorbeeld in staat om, nadat zij een verblijfstatus 
hebben verkregen, een op maat samengesteld universitair (bij-)scholingstraject te volgen en 
relevante werkervaring op te doen.

• Bekijk samen met gevluchte apothekers welke (medische) mogelijkheden haalbaar zijn op basis van 
de ervaring en praktijk. 

1Dit vijfpuntenplan is gebaseerd op het onderzoek van het UAF ‘Van A naar BIG tot Zorgprofessional’ (oktober 2021).
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