16 opinie

Naar een veiliger
BIG-register
Het televisieprogramma Altijd Wat Monitor van de NCRV toonde in
september aan dat het BIG-register niet adequaat functioneert. Het deed
dat aan de hand van het voorbeeld van de Albanees Spyro Veizi, die
als tandarts werd ingeschreven hoewel hij in het Verenigd Koninkrijk
geschorst was. Onderzoeker Paul Herfs schetst in dit artikel hoe dergelijke
misstanden kunnen worden voorkomen.
Tekst: Paul Herfs, in 2009 gepromoveerd op 'Buitenlandse artsen in Nederland' en onderzoeker aan het European
Research Centre on Migration and Ethnic Relations, Universiteit Utrecht; Illustratie: Gideon Borman, Culemborg.
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Vanaf 18 januari 2016 moet dit verleden tijd zijn. Dan

houden, wetende dat het Verenigd Koninkrijk afgelopen
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gemeld dat ook Bundesland Nordrhein-Westfalen EERartsen toetst op voldoende kennis van de Duitse taal.
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aan buitenlandse studenten die toelating vragen tot een

dat in 2016 in werking zou moeten treden, biedt dit af-

Nederlandstalige opleiding aan een hogeschool of uni-

doende bescherming.

versiteit.
Volgens Schippers mag deze eis echter niet worden gesteld aan EER-onderdanen met EER-tandartsdiploma’s.
De vraag is of zij aan dit argument moet blijven vastNEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 13 februari 2015
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