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Eisen voor initiële Certificering Arts Betaald Voetbal 

Hieronder worden de criteria van de SCAS voor certificering als Arts Betaald Voetbal 

beschreven, zoals die zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Arts Betaald 

Voetbal. 

 

Eisen voor initiële certificering 

1. De aanvrager moet in het bezit zijn van een arts diploma. 

Diploma uploaden 

2. De aanvrager moet ingeschreven zijn in het BIG-register.  

       BIGnr. Invullen:…………….. .  

3. Klachtenregeling 

De aanvrager moet aangesloten zijn bij een klachtenregeling die bereid is 

sportgeneeskunde gerelateerde klachten te behandelen (zie brochure 

klachtenregeling van de VSG). Van het opvolgen van overige wetgeving (WGBO = Wet 

op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WMK = Wet op de medische 

keuringen) mag worden uitgegaan. 

Bewijs van aansluiting klachtenregeling uploaden 

4.  Gedragscode 

De aanvrager dient te handelen conform de KNMG gedragsregels (link) voor artsen.  

Verklaart gedragscode te onderschrijven : Aankruisen verplicht  

5. De aanvrager dient een recent ondertekende verklaring  te overhandigen waarin 

vermeld staat dat de Arts Betaald Voetbal als zodanig is benoemd door de BVO of de 

KNVB.  

Verklaring kunt u hier downloaden. Graag invullen,  ondertekenen en uploaden 

6. De aanvrager dient voldoende kennis te bezitten van de taakvelden beroepsgroep 

Arts Betaald Voetbal  

De aanvrager verklaart op de hoogte te zijn van de  taakvelden Arts Betaald Voetbal 

en voldoende kennis van deze taakvelden te bezitten. 

Link met taakvelden Arts Betaald Voetbal . Verplicht aankruisen. 

7. De aanvrager dient de 2-daagse basis cursus sportgeneeskunde met goed gevolg te 

hebben afgelegd.  

Certificaat uploaden  

8. Werkervaring 

 De aanvrager dient minimaal 2 jaar werkervaring te hebben als arts.  

Bewijs van werkervaring uploaden.  

Als bewijs kunt u  een door u ondertekende eigen verklaring uploaden. 

 

Geldigheid: 

De certificering Arts Betaald Voetbal geldt voor de duur van 5 jaar.  
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