
NB: deze verklaring moet worden opgesteld op het briefpapier van de instantie die haar 

afgeeft. 
 
 

 

Standaardtekst Derdeverklaring werkzaamheden Musculoskeletale geneeskundige 

met consultatieve praktijk 
(ingevolge artikel 13 Reglement Registratiecommissie RAMG en als bedoeld 

in artikel 15 van de Beleidsregel RC Uitvoeringsregels herregistratie) 
 

 
 

Ondergetekende verklaart op basis van betreffende omzetgegevens dat 

 
<voorletters> <voorvoegsels> <achternaam>, geboren <geboortedatum> 

 

 

• vanaf ……………… tot ……………… (datum)1 gemiddeld ………. uur per week patiënt- 

gebonden werkzaamheden op het gebied van de Musculoskeletale geneeskunde heeft 

verricht.2
 

Het totaal aantal uren voor de genoemde periode wordt geschat op ………….. uur.3
 

• deze werkzaamheden niet wegens ziekte, zwangerschap, sabbatical of anderszins langer dan 

een jaar onderbroken heeft.4
 

 
Ondergetekende kan deze verklaring afgeven uit hoofde van ……………………… (identificatie 

van de relatie met de Musculoskeletale geneeskundige).5
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 

 
……………………………….. (plaats) 

……………………………….. (datum) 
 

 
 

……………………………….. (handtekening) 
 

 
 

……………………………….. (voorletters en naam ondertekenaar) 
 

 
 
 

1  Deze datum kan zijn de dagtekening van de verklaring indien de werkzaamheden tot dat moment voortduren, of zoveel eerder als de werkzaamheden zijn beëin- 

digd. 

2  Consulten blijkens betreffende rekeningen niet specifiek Musculoskeletale geneeskunde mogen niet meegeteld worden. Alleen omzet uit Musculoskeletale 

geneeskunde is geldig. 

3  Het overleggen van een kopie van de arbeidsovereenkomst volstaat niet. In de eerste 2 jaar na het behalen van het diploma behoeft de urennorm niet behaald te 

worden. 

4  Wanneer de Musculoskeletale  geneeskundige zijn/haar werkzaamheden langer dan een jaar wegens ziekte, zwangerschap of sabbatical heeft onderbroken, dan 

kunt u dit in een separaat schrijven met nadere toelichting aan deze verklaring toevoegen. 

5  De persoon c.q. instantie die deze verklaring afgeeft, is afhankelijk van de omgeving waar de Musculoskeletale geneeskundige zijn werkzaamheden (heeft) verricht: 

a. Voor de vrijgevestigd Musculoskeletale geneeskundige, niet werkzaam binnen een instelling, geldt dat een accountant of belastingconsulent de verklaring 

afgeeft.  

b. Voor de vrijgevestigd Musculoskeletale geneeskundige, werkzaam binnen een instelling geldt dat de Raad van bestuur/directie van de instelling de verklaring 

afgeeft; 

c. Voor de OrthoManueel geneeskundige in loondienst geldt dat de werkgever de verklaring afgeeft; 

d. Voor de niet-gevestigde (waarnemend) Musculoskeletale geneeskundige geldt dat de Musculoskeletale geneeskundige voor wie of de instelling waar is 

waargenomen of is gewerkt de verklaring afgeeft. 
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