Versie 17 augustus 2021

Regels NVT voor accreditatie van nascholingsactiviteiten t.b.v. herregistratie
Eén van de voorwaarden voor de 5 jaarlijkse herregistratie als medisch specialist is het deelnemen
aan gemiddeld tenminste 40 uur per jaar geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.
De regels ten aanzien van nascholingsactiviteiten zijn voor alle medische specialisten grotendeels
gelijk, op enkele details na.
Hieronder vindt u de regels zoals die gelden voor de thoraxchirurgie:
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.
1.2. Refereerbijeenkomst
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– maximaal 2 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
– De voor- en najaarsvergadering van de NVT wordt geaccrediteerd met 8 punten.
– 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:
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optie 1: de accreditatiecommissie stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse
geaccrediteerde bijeenkomsten;
§ optie 2: de accreditatiecommissie accrediteert de buitenlandse bijeenkomst
achteraf op basis van een inhoudelijke beoordeling.
– in geval van de opties 1 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 2 is de arts verantwoordelijk voor het indienen van een
onderbouwde accreditatieaanvraag via GAIA bij de wetenschappelijke vereniging.
§

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
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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.
– 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 het bestuur en commissies van of namens de wetenschappelijke
vereniging
- Accreditatie kan worden aangevraagd voor deelname aan het bestuur en deelname
aan vergaderingen van de volgende commissies: Consilium, Commissie Kwaliteit,
Commissie Kwaliteitsvisitaties, Commissie Congenitale Cardio-thoracale chirurgie,
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-

Commissie Scholing en Nascholing, Commissie Longchirurgie, Commissie
Patiëntveiligheid, Commissie Beroepsbelangen, Commissie In- en Uitstroom,
Commissie Wetenschap en Innovatie, Registratiecommissie Cardiochirurgie NHR.
Accreditatie kan worden aangevraagd voor deelname aan werkgroepen waarvoor het
lid namens de NVT gemandateerd of vertegenwoordiger is.
Deelname aan het bestuur en commissies valt onder de CANMeds competenties
Samenwerking, Organisatie, Maatschappelijk handelen, professionaliteit.
Per vergader uur geld 1 accreditatiepunt met een maximum van 3 punten per
vergadering.
De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het invoeren van de
accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA (wetenschappelijke vereniging is
aanbieder). Voor deelname aan werkgroepen waarvoor het lid namens de NVT
gemandateerd of vertegenwoordiger is dient bewijs van deelname, inclusief
tijdsindicatie, te worden overlegd.

3.6. Clinical Churgical ship
- 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
- maximaal 6 punten per dag;
- De arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan zijn GAIA-dossier d.m.v. een
elektronische scan van het programma en een deelnamecertificaat van de nascholing,
waaruit blijkt waar (lokatie) en wanneer (datum) deelgenomen is aan de Clinical
Churgical ship;
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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