
 

 
 

Aanvragen UZI pas door aios 
 

 

Om een UZI-pas aan te vragen moet je abonnee zijn van het UZI-register. Iedere BIG-geregistreerde 
hulpverlener (beroepsbeoefenaar volgens artikel 3 van de Wet BIG) kan abonnee worden van het UZI-register 
en een UZI-pas aanvragen. Dus ook de artsen in opleiding. Je dient eerst abonnee te worden voordat je een 
UZI-pas kunt aanvragen. Het abonnee worden en het aanvragen van de pas moet je zelf doen, de SBOH kan 
dit helaas niet voor je regelen. 

 
 Benodigdheden: BIG-nummer, DigiD 
 Abonnee worden duurt ca. 3 weken. Pas daarna kan daadwerkelijk de UZI-pas worden aangevraagd, 

hetgeen nog ongeveer 1 week duurt. 
Zie instructie hieronder. 

 

Abonnee worden van het UZI-register 
Ga naar: https://www.uziregister.nl/uzi-pas 
Kies: “Hoe wordt u abonnee” 
Kies: “De abonneewijzer maakt registreren gemakkelijker” 
Kies: “Ik werk alleen en wil mijzelf als zorgaanbieder registreren” 
Kies: “U oefent een beroep uit dat valt onder de Wet Beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG)” 
Of ga direct naar: https://formulieren.uziregister.nl/uzi/abonneeregistratie-zorgverlener/stap1  

 

Vul het formulier in en doorloop de verdere stappen voor de aanvraag. 
Klik op printen en onderteken en stuur het formulier op. 
Het UZI-register neemt de aanvraag in behandeling en zodra de registratie gekoppeld is, ontvangt de aios 
een bevestiging. Dit kan ca. 3 weken duren. Pas daarna kan de UZI-pas worden aangevraagd. 

 

UZI-pas aanvragen* 
Ga naar de Kieswijzer: https://www.uziregister.nl/uzi-pas 
Kies: “Vraag een UZI-pas aan” 
Kies: “Direct aanvragen” 
Of ga direct naar: https://www.uziregister.nl/uzi-pas/vraag-een-uzi-pas-aan/direct-aanvragen 

 

Log in met je DigiD en doorloop de procedure. 
 

* Let op: voor een specialist in opleiding kan alleen een zorgverlenerspas voor de beroepstitel ‘arts’ worden 
aangevraagd. Kies hiervoor de optie ‘geen specialisme’. 

 
* Let op: vul bij het factuuradres het woonadres in en niet het praktijkadres. 

 
Aios kunnen de kosten declareren bij de SBOH. Deze kosten zullen niet ten laste worden gebracht van het 
persoonlijk budget. 
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