Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie geldig vanaf 1-7-2014
(update van VSG6053)
1.

ACHTERGROND
Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit
specialisme geregistreerd, waarna zij zich moeten laten herregistreren (Wet Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg 1993 en de Regeling Opleiding en Registratie van Specialisten
1998).
Herregistratie houdt in verlenging van de inschrijving in het betreffende specialistenregister
voor een periode van maximaal vijf jaar.
Iedere arts is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de herregistratie-eisen en de daarbij
behorende certificaten en overige bewijsstukken.
Zodra u uw opleiding sportgeneeskunde hebt afgerond kunt u bij de RGS worden geregistreerd
als geneeskundig specialist Sportgeneeskunde, vallend onder het kaderbesluit van het CCMS, en
zult u activiteiten in het kader van uw herregistratie moeten ondernemen. Hieronder treft u een
overzicht aan van de voorwaarden die aan herregistratie worden gesteld.

2.

HERREGISTRATIE-EISEN PER 01-07-2014 VOLGENS HET CCMS-KADERBESLUIT
Herregistratie vindt plaats indien de medisch specialist in de periode van vijf jaar voorafgaand
aan de expiratie van de vigerende registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:
a) hij heeft zijn medisch specialisme in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend.
 Daarmee wordt bedoeld gemiddeld over 5 jaar ten minste 16 uur per week in het
betreffende specialisme werkzaam te zijn geweest door patiëntgebonden zorg te
verlenen. Daaronder wordt verstaan klinische werkzaamheid, poliklinische
werkzaamheid, consultatieve activiteiten, patiëntgebonden opleidingsactiviteiten en
patiëntbesprekingen.
b) hij heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende
activiteiten op het terrein van het betreffende medisch specialisme;
 Daarmee wordt bedoeld gemiddeld over vijf jaar ten minste 40 uur per jaar aan
geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten.
 Deskundigheidsbevorderende activiteiten bestaan uit geaccrediteerde bij- en nascholing,
gericht op het behouden en verwerven van de door het CCMS vastgestelde
competenties, zoals opgenomen in het CCMS kaderbesluit en het betreffende specifieke
besluit (zie artikel B.2.2.).
c) hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke
medisch specialistenvereniging volgens de systematiek van die wetenschappelijke
vereniging.
Naast deze herregistratie-eisen is er een regeling getroffen voor gelijkgestelde werkzaamheden
en voor herintreding (zie ook het CCMS kaderbesluit artikel D.23).
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3.

SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE SPORTGENEESKUNDE

*)

Deelname aan binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
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.

**) Deelname aan buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
Buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
 maximaal 6 punten per dag;
 maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst (max. 4 dagen en max. 6
punten per dag).
Opties voor het toekennen van accreditatie aan buitenlandse bijeenkomsten:
 optie 1: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse organisaties
opgesteld door de VSG, waarvan zij de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse
nascholingsbijeenkomsten, accepteert;
 optie 2: de accreditatiecommissie accrediteert de buitenlandse bijeenkomst (niet
georganiseerd danwel geaccrediteerd door een buitenlandse organisatie op de lijst) vooraf of
achteraf op basis van een inhoudelijke beoordeling;
 vooraf accrediteren van buitenlandse bijeenkomsten verdient de voorkeur boven achteraf
accrediteren;
 de arts is verantwoordelijk voor het indienen van een onderbouwde accreditatieaanvraag bij
de wetenschappelijke vereniging;
 de arts is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat) op
basis waarvan (aan de hand van de lijst buitenlandse organisaties) 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;
 aanvullend voor optie 2 is de verantwoordelijkheid van de arts voor het aanleveren van de
naam van de (sportgeneeskundige) organisatie die tot accreditatie is over gegaan. De
accreditatie commissie sportgeneeskunde zal op basis van deze aangeleverde informatie de
buitenlandse accrediterende organisatie wegen. Vervolgens wordt de scholing inhoudelijk
beoordeeld alvorens tot accreditatie wordt over gegaan.
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***) Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten
Toekennen van accreditatie-uren voor E-learning1
Vanaf 1 januari 2012 dienen alle accreditatieaanvragen voor e-learning via GAIA te worden
ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Het ABFE
accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. Accreditatie van het format door het ABFE
is geldig voor alle specialismen en profielen. De criteria voor accreditatie van het format kunt u
in onderstaande link vinden.
Criteria voor accreditatie van format van e-learning ABFE
Pas nadat de aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de
aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de accreditatie
commissie van de wetenschappelijke vereniging (in geval van algemene/ niet-vakinhoudelijke
nascholing bij het ABAN = Accreditatie Bureau Algemene Nascholing).
Twee belangrijke criteria zijn:
 accreditatiepunten worden pas toegekend nadat de cursist het programma volledig heeft
doorlopen
 accreditatiepunten worden pas toegekend nadat de cursist een voldoende heeft gehaald voor
de afsluitende toets.
Toekennen van accreditatie-uren voor 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.
Toekennen van accreditatie-uren voor redacteurschap
 Werkzaamheden als lid van de redactiecommissie van een wetenschappelijk tijdschrift
worden beloond met accreditatiepunten, forfaitair 4 uur per jaar.
Toekennen van accreditatie-uren voor 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 RGS.
 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.

1

Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) Criteria voor de accreditatie van het format van e-learning
(aug. 2013)
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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 RGS.
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.

Toekennen van accreditatie-uren voor universitaire promotie
 Een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen discussie
ontstaat over de vakinhoudelijk relevantie.
 Aan de arts worden 40 accreditatie-uren toegekend na afronding van de promotie ongeacht
het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook musicologie).
 De 40 accreditatie-uren worden toegekend op de datum van de promotie.
Toekennen van accreditatie-uren voor deelname aan richtlijncommissie
 Deelname aan een commissie die een richtlijn ontwikkeld wordt beloond met
accreditatiepunten.
 Aan de deelnemende arts worden na autorisatie van de richtlijn forfaitair 10 accreditatieuren toegekend.
Werkzaamheden als opleider
Beloning voor het begeleiden van:
 aios sportgeneeskunde: RGS-erkende (hoofd)opleiders en waarnemend (hoofd)opleiders
worden beloond met 8 uur per jaar, ongeacht het aantal aios.
 geneeskundige stagiaires en co-assistenten: het begeleiden wordt beloond met 2 uur voor
één volle week. Voor een stage van twee of meer weken en/of twee of meer stagiaires kan
maximaal 4 uur per jaar worden gerekend.
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