Basistekst bekend maken BIG-nummer
Deze basistekst is een hulpmiddel en kan gebruikt worden voor het maken van teksten/berichten over dit
onderwerp. De tekst kan aangepast worden aan de doelgroep en/of het middel of aangevuld worden met extra
informatie van specifieke afzenders.

Door een wijziging in de wet BIG moeten de BIG-nummers van BIG-geregistreerde zorgverleners
per 1 april 2019 actief bekend worden gemaakt. Het BIG-nummer is een uniek gegeven waardoor
het voor patiënten makkelijker wordt te controleren of een zorgverlener ook daadwerkelijk
bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen.
Wat betekent dit?
Een zorgverlener of werkgever moet ervoor zorgen dat vanaf 1 april, of zo snel als mogelijk, iedereen
het BIG-nummer, of de BIG-nummers van medewerkers, makkelijk en snel kan vinden. Zorgverleners
die zich niet actief naar buiten presenteren of worden gepresenteerd, zijn niet verplicht dit per 1
april wel te gaan doen. Wel moeten zij ervoor zorgen dat zij het nummer beschikbaar hebben zodat
zij deze kunnen verstrekken als er naar gevraagd wordt.

Waar moet het nummer bekend gemaakt worden?
Het BIG-nummer moet worden vermeld op plekken waar de naam en het beroep van een BIGgeregistreerde bekend worden gemaakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande
plekken:
1.
2.
3.
4.

websites en andere digitale media
briefpapier en e-mailondertekening
facturen
in wachtkamers

Denk bijvoorbeeld aan websites van de huisarts- of tandartspraktijken en ziekenhuizen, waarop
beroepsbeoefenaren worden vermeld. In wachtkamers kan gedacht worden aan de wachtkamer van
de huisartspraktijk of aan een wachtkamer in een ziekenhuis als daar een bordje hangt waarop de
beroepsbeoefenaar vermeld wordt. Bij e-mail ondertekening gaat het om e-mails die een BIGgeregistreerde vanuit zijn beroep stuurt.
Zo snel mogelijk
Per 1 april 2019 of zo snel mogelijk daarna moeten BIG-geregistreerden en hun werkgevers voldoen
aan de verplichting. Het vermelden van het BIG-nummer op kleine websites, in de (automatische) email ondertekening en op social media kan eenvoudig en direct. Het aanpassen van facturen en grote
websites kan meer tijd in beslag nemen. Wanneer BIG-geregistreerden en/of hun werkgevers nog
niet kunnen voldoen per 1 april, moeten zij een plan hebben om op de kortst mogelijke termijn wel
te voldoen aan de verplichting. Voor bedrukt briefpapier geldt dat bestaande voorraden briefpapier
eerst mogen worden opgebruikt.
Toezicht en handhaving
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hier toezicht op houden en kan een bestuurlijke
boete opleggen wanneer de nieuwe verplichting niet wordt nageleefd.
Waarom deze verplichting?
Via het BIG-register kan een zorgconsument controleren of zijn of haar zorgverlener bevoegd is om
een bepaald beroep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de veiligheid en

transparantie van de Nederlandse gezondheidzorg. Het komt echter regelmatig voor dat een
individuele zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden in het register. Dit komt bijvoorbeeld
voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep of
bij het gebruik van de achternaam van de partner of een roepnaam. Het BIG-registratienummer
levert direct het juiste zoekresultaat op.
Voordeel voor BIG-geregisteerde
Het BIG-nummer is een uniek gegeven dat alleen betrekking heeft op de BIG-registratie van de
zorgverlener. Een geboortedatum maakt het zoeken in het register ook makkelijker, maar dit is vaak
niet bekend bij zorgconsumenten. Dit is in het kader van de privacy van de zorgverlener ook niet
wenselijk. Het zoeken op het BIG-nummer voorkomt dat de een zorgverlener mogelijk verward wordt
met een zorgverlener met een overeenkomstige naam en beroep.

