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Voorwoord 

Op de Algemene Leden Vergadering van de NVAMG d.d. 18 juni 2014 zijn de aangepaste 

herregistratie-eisen vastgesteld die per 1 juli 2014 van kracht zijn. Deze kunt u terugvinden 

op de website van de RAMG en de ledenwebsite van de NVAMG. Tijdens deze ALV is ook 

besproken dat voor de herregistratie RAMG gebruik gemaakt gaat worden van een 

persoonlijk digitaal dossier PE-online waarin u kunt inloggen via de RAMG-website. In deze 

handleiding kunt u vinden hoe u met dit systeem aan de slag kunt gaan. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bram Jessurun 

Voorzitter SBA 
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RAMG: Herregistratie via digitaal dossier 

Procedure aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord 

 

1.  U gaat naar de website van RAMG: www.registeramg.nl 

 

2.  U klikt op: ‘Inloggen persoonlijk dossier’ 

 U ziet het volgende scherm: 

 

3. U klikt op ‘Om uw gegevens voor de eerste keer op te vragen of als u deze bent kwijtgeraakt, 

 klik dan hier’ 
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4.  Middels uw e-mailadres dat bekend is bij de RAMG kunt u uw unieke gebruikersnaam en 

 wachtwoord opvragen. 

 U krijgt de inloggegevens op dit e-mailadres via een PE-online no-reply bericht. 

5.  Met behulp van uw gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u via de RAMG-website  

 wederom op de pagina “Digitaal dossier” inloggen in uw persoonlijk digitaal dossier  door te 

 klikken op:  

 Inloggen persoonlijk dossier Klik hier om in te loggen voor uw persoonlijk dossier 

6.  Op de RAMG-website vindt op de pagina “Herregistratie” een uitgebreide  handleiding hoe u 

 het digitaal dossier gebruikt voor uw herregistratie. 

 

  

https://www.pe-online.org/login/?css=180&langid=33
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Handleiding digitaal dossier RAMG 

Herregistratie arts Musculoskeletale Geneeskunde 

 

Ga naar http://registeramg.nl/         Digitaal dossier     Inloggen persoonlijk dossier 

 

 

http://registeramg.nl/
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Op deze pagina ziet u de volgende eisen waaraan u moet voldoen voor de herregistratie: 
1) Werkzaamheden 
2)  Intercollegiale toetsing 
3) Nascholing Musculoskeletale Geneeskunde 
4)  Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

 
Ad 1) Toevoegen werkzaamheden 

 

1) Hier kunt u uw werkzaamheden aantonen door het toevoegen van een formulier eigen 

 verklaring of derde verklaring werkzaamheden (formulier komt u vanzelf tegen in het digitaal 

 dossier of vindt u op de RAMG-website). 

 Voor het toevoegen van het formulier volgt u de volgende procedure:  

 Klik op ‘Toevoegen werkzaamheden – eigen verklaring (idem voor ‘Toevoegen 

 werkzaamheden – derde verklaring’) 

U komt in het volgende venster: 
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1)  U kiest via de kalender een datum waarin de werkzaamheden zijn voltooid of de datum 

 waarop u de verklaring toevoegt. 

2) Klik op ‘Volgende’ 

U komt in het volgende venster: 

 

1)  Klik op ‘Klik hier voor het formulier’.  

 U kunt dit formulier downloaden, invullen en ondertekenen. 

 Door het ingevulde formulier te scannen kunt u het opslaan in uw computer. 

2) Klik op ‘Bladeren’ om het formulier vanuit uw computer te uploaden. 

3) U kunt het formulier opslaan via de knop ‘Opslaan concept’. 

 LET OP: Het formulier wordt dan nog niet in uw dossier geregistreerd. 

4) Klik op ‘Versturen’ om de werkzaamheden te registeren in uw dossier. 

 (zie volgende printscreen). 
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U vindt het verstuurde document terug in uw dossier. 

LET OP:  U dient het document altijd op te slaan of te versturen. 

 

Ad 2) Toevoegen Intercollegiale toetsing: 

 

* September 2014:   

    De eis ‘Intercollegiale toetsing’ voor de herregistratie is op dit moment binnen  
    NVOMG nog niet geheel uitgewerkt. 
    Dit item hoeft u nu nog niet in te vullen. Verdere instructies worden u t.z.t. toegezonden. 
 

 

Ad 3) Toevoegen vakinhoudelijke en niet-vakinhoudelijke nascholing 
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1) Datum activiteit voltooid: Via de kalender vult u de datum van de nascholing in. 

* Opmerking: 

 De nascholing dient geaccrediteerd te zijn. 
 De geaccrediteerde nascholingen vindt u op de RAMG-websitepagina  
             ‘Geaccrediteerde scholingen’ 
 Indien het een nog niet geaccrediteerde nascholing betreft, dient u eerst  
             accreditatie aan te vragen.  
 (zie RAMG-website ‘Aanvragen accreditatie nascholingen’) 
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1) Met deze knop selecteert u de nascholing. Het aantal accreditatiepunten staat hierbij 

 aangegeven. 

2) Hier vult u het aantal accreditatiepunten in. 

3) Klik op ‘Bladeren’ om het bewijs van deelname vanuit uw computer te uploaden. 

4) U kunt het bewijs van deelname opslaan via de knop ‘Opslaan concept’ 

 LET OP: Het bewijs van deelname wordt dan nog niet in uw dossier geregistreerd. 

5) Klik op ‘Versturen’ om het bewijs van deelname te registreren in uw dossier. 

 (zie volgende printscreen). 

Na het versturen worden de punten bijgeteld in uw dossier. 

 

Ad 4)  Toevoegen overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

 

1) Voor het toevoegen van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten geldt  

 dezelfde procedure als omschreven in ad 3. 
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Indienen dossier 

 

Dossier indienen wordt getoond 4 maanden vóór het aflopen van uw huidige registratie.  
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Vul de gegevens in zoals deze voor de facturering gebruikt worden. Deze gegevens komen ook op de 

factuur te staan. 

 

        

Klik op ‘Ja’ als u verder wilt gaan met het indienen van het dossier. 


