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A. Algemene bepalingen 
 
Art 1  Instelling inschrijving OncoNet 
1.1 In OncoNet kunnen die fysiotherapeuten zich inschrijven, die voldoen aan de in dit document 

gestelde inschrijvingsnormen en basisnormen. 
1.2  De inschrijfnormen en basisnormen zijn openbaar. 
 
Art 2 Inschrijvingsnormen en scholingen 
2.1 Een fysiotherapeut kan zich inschrijven in OncoNet indien hij/zij   
 één van de scholingen op de lijst ‘ Scholingen die toegang geven tot OncoNet’  
  heeft afgerond en voldoet aan de basisnormen gesteld in dit reglement. 
2.2 Zie art. 12 voor meer informatie over Scholingen die toegang geven tot Onconet. 
 
B.  Stichting OncoNet  
 
Art 3 Taken Stichting OncoNet 
3.1 Het bestuur van Stichting OncoNet heeft binnen  OncoNet de volgende taken: 
a. Het opstellen van een’ Handboek voor scholingsaanbieders’ met daarin de criteria om aan de  

lijst uit art. 2.1 toegevoegd te kunnen worden.  
b. Het behandelen van bezwaren ten aanzien van inschrijving en herinschrijving. 
c. Het opstellen van de lijst ‘Scholingen die toegang geven tot OncoNet’ in  samenspraak 
met het bestuur NVFL  
d. Het organiseren van een jaarlijkse nascholing voor in OncoNet ingeschreven 
fysiotherapeuten 
e. Bepalen welke andere scholingsactiviteiten eveneens gelden als nascholing voor
 OncoNet.  
 
Art 4 Werkwijze Stichting OncoNet  
4.1 Stichting OncoNet stelt de criteria vast voor scholingen die toegang geven tot OncoNet:  
a. Deze eisen zijn openbaar en staan in het ‘Handboek voor scholingsaanbieders’. 
b. Wijziging van deze criteria  wordt gepubliceerd op de website van de NVFL /OncoNet. Er 

wordt een overgangsregeling in acht genomen. 
4.2 Bij bezwaren ten aanzien van inschrijvingen en herinschrijvingen handelt Stichting OncoNet 

conform art. 13 
4.3 Stichting OncoNet heeft het recht deskundigen te raadplegen.   
4.4 Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet Stichting OncoNet aan NVFL 

verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. 
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C. Basisnormen 
 
Art 5 Basisnormen inschrijving 
5.1  Degene die zich wil inschrijven in OncoNet dient te voldoen aan de volgende basisnormen:   
a. Hij/zij is geregistreerd in het op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (wet BIG) ingestelde register. 
b. Hij/zij is thans geregistreerd in een kwaliteitsregister  
 
Art 6 Basisnormen herinschrijving 
6.1 Degene die zich wil laten herschrijven in OncoNet dient te voldoen aan de volgende 

basisnormen: 
a. Hij/zij is geregistreerd in het op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (wet BIG) ingestelde register. 
b. Hij/zij heeft in de afgelopen periode van drie jaar (36 maanden) tenminste twee door 

Stichting Onconet ontwikkelde of aangewezen bijscholingen gevolgd en bijbehorende toets 
behaald.  

c. Gedurende de afgelopen inschrijfperiode van drie jaar (36 maanden) is hij/zij minimaal 
gedurende 24 maanden als algemeen dan wel verbijzonderd fysiotherapeut werkzaam 
geweest. 

 
Art 7 Termijn inschrijving en herinschrijving 
7.1  De (her)inschrijvingsperioden kennen een vaste duur van één jaar. 
7.2 De inschrijving wordt getoetst op de wijze zoals beschreven in art. 10 
7.3 De herinschrijving wordt getoetst op de wijze zoals beschreven in art. 11. 
7.4 Tegen de beslissing van het uitvoeringsorgaan om de (her)inschrijving niet te verlenen, kan 

de betrokkene binnen drie maanden na dagtekening van het bericht over de beslissing in 
beroep gaan bij Stichting OncoNet. Art. 13 is van toepassing. 

7.5 Degene die krachtens art.11 uit OncoNet wordt geschreven, kan zich gedurende één 
volledige inschrijvingsperiode niet opnieuw aanmelden voor inschrijving in OncoNet, dan wel 
indien hij kan aantonen dat hij over bijzondere theoretische kennis en praktische 
bekwaamheden beschikt zodat conform art. 14 dispensatie kan worden verleend. 

7.6 Op verzoek van de ingeschrevene kan tussentijdse uitschrijving uit Onconet plaatsvinden.  
7.7  Op grond van een uitspraak van de Commissie van Toezicht of de Commissie van Beroep van 

het KNGF dan wel de Raad voor de Rechtspraak KNGF, inhoudende een oordeel over 
schending van de Gedragsregels kan tussentijdse uitschrijving plaatsvinden voor de gehele of 
een gedeeltelijke termijn.   
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D. Uitvoering 
 
Art 8 Uitvoeringsorgaan  
8.1 Op grond van dit reglement wordt een uitvoeringsorgaan ingesteld 
8.2 Het uitvoeringsorgaan heeft de taak om individuele aanvragen voor inschrijving in OncoNet 

te onderzoeken en daarover te beslissen, zoals vastgelegd in art 10. 
8.3 De aanvraag wordt getoetst aan de in art 2.1 gestelde inschrijvingsnormen en in art 5 

gestelde basisnormen  
8.4  Het uitvoeringsorgaan heeft tevens de taak om de herinschrijving  te verzorgen, zoals 

vastgelegd in art 11. 
8.5 De administratieve procedure alsmede de eisen die worden gesteld aan (her)inschrijving zijn 

openbaar. 
 
Art 9 Instelling van het uitvoeringsorgaan  
9.1 Het hoofdkantoor van het KNGF fungeert als uitvoeringsorgaan in het kader van deze 

regeling. 
9.2 De directie draagt de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de 

taken die het uitvoeringsorgaan op basis van dit reglement zijn opgedragen. De directie legt 
hierover verantwoording af aan Stichting OncoNet en de NVFL 

 
Art 10 Werkwijze van het uitvoeringsorgaan bij inschrijving 
10.1 Een verzoek om in te schrijven in OncoNet dient schriftelijk te worden ingediend bij het 

hoofdkantoor van het KNGF en dient vergezeld te gaan van de volgende stukken: 
a. een kopie van de registratie in het BIG-register; 
b. een verklaring waarin men aangeeft op welke wijze in een klachtenregeling is 

voorzien; 
c. certificaten van de vereiste scholing(en) zie lijst ‘Scholingen die toegang geven tot 

OncoNet’ 
en met de inschrijving verklaart de fysiotherapeut tevens:  
d. dat men werkzaamheden verricht binnen het domein oncologie 
e Beschikt de instelling en/of praktijk over adequate trainings- en testmogelijkheden 

voor oncologische patiënten 
f Er een in OncoNet ingeschreven fysiotherapeut bij de training aanwezig is.  

10.2 Indien men al ingeschreven staat in het KRF NL dient men alleen te voldoen aan het in art. 
10.1 onder punt c, d, e en f gestelde 

10.3 Het uitvoeringsorgaan heeft het recht om voor de beoordeling van de aanvraag tot 
inschrijving nadere inlichtingen en bewijsstukken op te vragen bij de aanvrager. 

10.4 Wanneer het verzoek om inschrijving is gehonoreerd, draagt het uitvoeringsorgaan zorg voor 
inschrijving van de aanvrager in OncoNet.   

10.5 Wanneer het verzoek om inschrijving niet is gehonoreerd, wordt de aanvrager hiervan 
schriftelijk onder opgave van redenen geïnformeerd. De aanvrager kan binnen drie maanden 
na dagtekening van de weigering in beroep gaan bij Stichting OncoNet 

10.6 Binnen één maand na afloop van het kalenderjaar rapporteert het uitvoeringsorgaan 
schriftelijk aan Stichting OncoNet en de NVFL omtrent haar werkzaamheden in het afgelopen 
jaar en de inschrijvingen in OncoNet en de mutaties daarin.   
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Art 11 Werkwijze uitvoeringsorgaan bij herinschrijving 
11.1  Jaarlijks controleert het uitvoeringsorgaan of fysiotherapeuten in OncoNet voldaan hebben 

aan het gestelde in art. 6.1.c. Deze controle vindt plaats op de peildatum (sluitingsdatum 
bijscholingstoets), op basis van de daaraan voorafgaande periode van drie jaar. Hierbij zijn er 
twee mogelijkheden 
a.  Voldaan (in de afgelopen drie jaar zijn tenminste twee bijscholingstoetsen met goed 

gevolg afgelegd); automatische herinschrijving in OncoNet volgt 
b.  Niet voldaan; uitschrijving  uit OncoNet volgt 

11.2 Degene op wie art. 11.1 b van toepassing is ontvangen tenminste één maand voor 
sluitingsdatum van de jaarlijkse toets bericht dat uitschrijving uit OncoNet volgt indien zij 
deze niet met goed gevolg afleggen.  

11.3 Binnen twee maanden na afloop van de herinschrijvingsperiode rapporteert het 
uitvoeringsorgaan schriftelijk aan Stichting OncoNet en de NVFL omtrent de herinschrijvingen 
in OncoNet en de mutaties. 

 
Art 12 Scholingen die toegang gegeven tot OncoNet 
12.1 De in art. 2.1 genoemde lijst wordt opgesteld door de besturen van Stichting OncoNet en de 
 NVFL 
12.2 Wijzigingen in deze lijst kunnen alleen doorgevoerd worden met goedkeuring van de 
 besturen van Stichting OncoNet en de NVFL. 
12.3 Een scholingsaanbieder kan een verzoek voor opname op de lijst met ‘Scholingen die toegang 

geven tot Onconet’ doen, mits er wordt voldaan aan de gestelde criteria in het handboek uit 
art. 4.1a  

12.4 Scholingsaanbieders dienen hiervoor schriftelijk een aanvraag, vergezeld van inhoudelijk 
programma en studiebelasting, in bij Stichting OncoNet.  

12.5 De beslissing op de aanvraag wordt binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag 
schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager met een duidelijke onderbouwing. Afstemming 
met het bestuur NVFL dient plaats te vinden. 

12.6 Indien Stichting OncoNet besluit om een scholing niet te erkennen, dan wel besluit een 
scholing van de lijst te verwijderen, dan kan de aanvrager, respectievelijk de 
scholingsaanbieder, na noodzakelijke aanpassingen een heroverwegingsverzoek indienen bij 
Stichting OncoNet.  

12.7 Scholingsaanbieders hebben niet de mogelijkheid om in beroep te gaan.  
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E. Beroep 
 
Art 13 Beroepsprocedure en werkwijze  
13.1 Bij Stichting OncoNet kan beroep worden aangetekend tegen een besluit van het 

uitvoeringsorgaan inzake weigering tot inschrijving of herinschrijving in OncoNet.  
13.2 Het beroep dient te worden aangetekend binnen twee maanden na dagtekening van het 

besluit van het uitvoeringsorgaan.   
13.3 Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij 

Stichting OncoNet. Stichting OncoNet zendt een afschrift van het beroepschrift aan het 
uitvoeringsorgaan en het bestuur NVFL. 

13.4 Stichting OncoNet kan degene die beroep heeft aangetekend  vragen om aanvullende 
informatie. 

13.5 Stichting OncoNet neemt een beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het 
beroepschrift. Binnen deze termijn dient zij het uitvoeringsorgaan te hebben gehoord. De 
beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan degene die beroep heeft aangetekend.   

13.6 Stichting OncoNet kan het besluit van het uitvoeringsorgaan: 
a. bevestigen; 
b. (tijdelijk) wijzigen in die zin dat de indiener van het beroep alsnog wordt 

ingeschreven in OncoNet; 
c. niet ontvankelijk verklaren en de zaak terugverwijzen naar het uitvoeringsorgaan. 

13.7 De beslissing van Stichting OncoNet is bindend  
 
Overige bepalingen 
 
Art 14 Dispensatie 
14.1 Stichting OncoNet kan een fysiotherapeut die niet voldoet aan de op grond van art. 3 van dit 

reglement gestelde eisen en niet in staat is geweest op reguliere manier aan deze eisen te 
voldoen, op aanvraag, in OncoNet inschrijven indien hij/zij bijzondere theoretische kennis en 
praktische vaardigheden bezit die overeenkomen met de gestelde eisen. 

14.2 De beslissing dient met redenen omkleed binnen twee maanden na ontvangst van de  
aanvraag ter kennis van de aanvrager te worden gebracht. 

14.3 Een kopie van de beslissing wordt gedeeld met het bestuur NVFL   
14.4 Dit artikel geldt eveneens voor de herinschrijvingsprocedure. 
 
Art 15 Gevolgen van inschrijven in OncoNet 
15.1  Inschrijving in OncoNet verplicht de fysiotherapeut te voldoen aan de eisen zoals genoemd in 

art 5. en 6.  
15.2 De inschrijving in OncoNet alsmede de aan de inschrijving verbonden eisen kunnen door de 

fysiotherapeut aan derden kenbaar worden gemaakt.   
15.3 Door het verzoek tot inschrijving in te dienen, verklaart de fysiotherapeut zich tevens 

akkoord met: 
 a. Overdracht van de geregistreerde gegevens aan de NVFL en Stichting OncoNet. 
 b. Gebruik van de geregistreerde gegevens voor vermelding op zorgzoekers 
 c. Dat het uitvoeringsorgaan mijn gegevens opneemt in haar database voor administratieve  

   doeleinden. 
 
Art 16 Kosten inschrijven 

De kosten van de inschrijving en herinschrijving worden door het uitvoeringsorgaan in 
rekening gebracht bij de aanvrager.  
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F. Slotbepalingen 
 
Art 17 Onvoorzien  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelen het uitvoeringsorgaan en Stichting 
OncoNet in de geest van dit reglement.  
  

Art 18 Wijziging van het reglement  
Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door akkoord van de besturen van de NVFL en 
Stichting OncoNet op de voorgestelde wijziging.   
 

Art 19 Inwerkingtreding 
Het bestuur NVFL en Stichting OncoNet stellen OncoNet per 1 juni 2020 open voor 
geregistreerde oncologiefysiotherapeuten en (algemeen) fysiotherapeuten met specifieke 
scholing binnen het domein Oncologie gericht op fysieke fitheid.  

 
 
 


