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Implementatie definitieve harmonisatierichtlijn voor puntentoekenning
Inleiding
In november 2009 heeft het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen en
beroepsverenigingen, met inachtneming van enkele kleine wijzigingen, de onderstaande
harmonisatierichtlijn voor de toekenning van accreditatiepunten aan deskundigheidsbevordering
vastgesteld. Als libertair paternalistische maatregel a, b zal de onderstaande definitieve
harmonisatierichtlijn eind april 2010 als ‘default setting’ (standaardsetting) in
GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) worden geprogrammeerd. Uiteraard
is het geen bezwaar als uw vereniging al voor deze datum volgens de harmonisatierichtlijn
gaat werken. Libertair aan deze maatregel is dat het iedere vereniging vrij staat om (bijvoorkeur
alleen op onderdelen) van de harmonisatierichtlijn af te wijken. De vereniging moet dan wel de
kleine drempel nemen om hiertoe een verzoek bij secretaris van het Accreditatie Overleg in te
dienen. De kosten van de benodigde aanpassingen in GAIA zijn onderdeel van de collectieve GAIAbegroting, maar zijn t.o.v. de collectieve GAIA-begroting verwaarloosbaar. Zoveel mogelijk wordt
voor de financiering van deze kosten eerst de subsidie van VWS voor het doorvoeren van
verbeteringen in GAIA aangesproken. Paternalistisch (sturend van bovenaf) aan de implementatie
van de harmonisatierichtlijn is dat de verenigingen door de ‘default setting’ (standaardsetting)
drang in de richting van een gemeenschappelijk accreditatiebeleid ondervinden.
Definitieve harmonisatierichtlijn voor puntentoekenning (versie 10 maart 2010)
1. Deelname aan binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
1.1. Binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt (internationale norm EACCME);
– maximaal 6 punten per dag (internationale norm EACCME; overweging dat
gemiddelde deelnemer niet meer dan 6 uur per dag effectief leert);
– maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst (internationale
norm EACCME; overweging dat gemiddelde deelnemer niet meer dan 4 dagen per
week intensief c.q. 6 uur per dag leert; overweging dat een gevarieerd
nascholingsportfolio de voorkeur verdient);
– een accreditatie is een jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van de eerste
bijeenkomst;
– de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de
accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.
a

Sunstein C and Thaler R. Libertarian paternalism is not an oxymoron. The University of Chicago Law
Review. Vol.70, No.4, Fall 2003, (p.1159-1202).
b
Camerer C, Issacharoff S, Loewenstein G, O’Donoghue T, and Rabin M. Regulations for conservatives:
behavioral economics and the case for ‘asymmetric paternalism’. University of Pennsylvania Law Review,
Vol.151, 2003, (p.1211-1254).
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1.2. Refereerbijeenkomst
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– maximaal 3 punten per bijeenkomst;
– de aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor het invoeren van de
accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.
1.3. Ledenvergadering wetenschappelijke vereniging
– uitsluitend het wetenschappelijk deel kan worden geaccrediteerd (scholing moet
bijdragen aan bekwaamheid als praktiserend specialist);
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– maximaal 6 punten per dag;
– de wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het invoeren van de
accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA (wetenschappelijke vereniging is
aanbieder).
2. Buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– maximaal 6 punten per dag;
– maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst;
– opties voor het toekennen van accreditatie aan buitenlandse bijeenkomsten:
 optie 1: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met landen, waarvan
zij de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
door buitenlandse zusterorganisaties, accepteert;
 optie 2: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse
organisaties, waarvan zij de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse
nascholingsbijeenkomsten, accepteert;
 optie 3: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse
geaccrediteerde bijeenkomsten;
 optie 4: de accreditatiecommissie accrediteert de buitenlandse bijeenkomst vooraf
of achteraf op basis van een inhoudelijke beoordeling;
– de vier genoemde opties kunnen naast elkaar bestaan;
– vooraf accrediteren van buitenlandse bijeenkomsten (opties 1, 2 , 3 en 4) verdient de
voorkeur boven achteraf accrediteren (optie 4);
– in geval van de opties 1 t/m 3 is de arts verantwoordelijk voor het verkrijgen van een
bewijs van deelname (certificaat) op basis waarvan aan de hand van de lijst(en) van de
wetenschappelijke vereniging kan worden vastgesteld dat de arts heeft deelgenomen
aan een geaccrediteerde bijeenkomst. Uit dit bewijs van deelname dient tevens te
blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft;
– in geval van optie 4 is de arts verantwoordelijk voor het indienen van een
onderbouwde accreditatieaanvraag bij de wetenschappelijke vereniging.
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3. Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten
3.1. E-learning
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75
minuten (optimalisatie leereffect);
– een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules (voor een langere
activiteit moet een nieuwe accreditatieaanvraag worden ingediend) (behapbaarheid
van omvang voor deelnemer en accreditatiecommissie);
– de accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen
visiteren (voor deelname aan het programma gelden voor leden van de
accreditatiecommissie dezelfde financiële voorwaarden als voor niet-leden);
– een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning
van de accreditatie (beoordeling is intensiever en kent daardoor hogere ‘kosten’ dan
de beoordeling van andere scholingsactiviteiten);
– de aanbieder van de e-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de
accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA.
3.2. Auteurschap
– de publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat in het artikel tenminste is
opgebouwd uit de volgende onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/
beschouwing;
– het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat
voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed);
– aan de auteur(s) worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur: 10 punten,
tweede auteur: 5 punten, derde en verdere auteurs: 2 punten;
– de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan
van de tijdschriftpagina's met het betreffende artikel, waaruit blijkt wanneer en in
welk tijdschrift het artikel (mede) door de arts is gepubliceerd. Tevens dient uit de
gescande tijdschriftpagina’s te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht
heeft.
3.3. Voordracht
– de voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een
bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een
specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC;
– Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een symposium of
congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt
(veelal een PowerPoint-presentatie). Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding
beloond. Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet. Een
voordracht tijdens een workshop afhankelijk van de inhoud.
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– voordrachten worden uitsluitend geaccrediteerd als deze worden gehouden tijdens
een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een
specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC;
– per voordracht ontvangt de arts forfaitair 3 punten;
– als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen
hiervoor in totaal toch niet meer dan 3 accreditatiepunten worden behaald (ook niet
als de bijeenkomst zich over meerdere dagen uitstrekt);
– voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kunnen slechts eenmaal
punten worden verkregen;
– als een arts zowel deelnemer aan als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de
accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker;
– de arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan
van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (lokatie) en wanneer
(datum) de voordracht gehouden is;
– de arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een
geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een Nederlandse bijeenkomst is het in dit verband
voldoende om het GAIA id-nummer (identificatienummer) van de scholing in GAIA te
vermelden;
3.4. Eigen promotie
– een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen
discussie ontstaat over de vakinhoudelijk relevantie;
– 40 uur na afronding van de promotie ongeacht het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook
musicologie)
– De 40 uur worden toegekend op de datum van de promotie.
3.5. Deelname aan richtlijncommissie
– Deelname aan een commissie die een richtlijn ontwikkeld wordt beloond met
accreditatiepunten. Als richtlijn geldt forfaitair 10 punten.
4. Herregistratie op basis van daadwerkelijk gevolgde activiteiten
– Iedere arts voert ten behoeve van zijn herregistratie uitsluitend accreditatiepunten op
van activiteiten die hij daadwerkelijk heeft bijgewoond of uitgevoerd (alleen
daadwerkelijk bijgewoonde of uitgevoerde activiteiten dragen bij aan de
bekwaamheid als praktiserend arts).
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Opmerking [LG2]:
Voor richtlijnen die na 1 januari 2015
zijn/worden afgerond geldt 20 punten.
De NVvP wijkt hierin af van de
harmonisatierichtlijn.
Dit geldt ook voor overige
kwaliteitsstandaarden, zoals generieke
modules en zorgstandaarden.

