Afspraken met betrekking tot accreditatie
voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)

Basisprincipes
1.

De NVT heeft destijds besloten niet te participeren in het GAIA/ABAN-systeem en beslist in
haar hoedanigheid van Wetenschappelijke Vereniging zelfstandig of een activiteit in
aanmerking komt voor accreditatie.

2.

De basis voor accreditatie wordt gevormd door het belang van een activiteit in het kader van
(wetenschappelijke) ontwikkeling of nascholing, niet alleen voor een individuele cardiothoracaal chirurg, maar ook voor de Nederlandse beroepsgroep als geheel.

3.

Ieder lid van de vereniging is zelf verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van
zijn/haar accreditatiepunten. Verder is hij/zij ook zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen
en bewaren van de documenten die de grondslag van de punten bevestigen (certificaten van
deelname, artikelen enz.).

4.

De NVT publiceert op haar website een lijst van de door de NVT geaccrediteerde
activiteiten: zie overzicht geaccrediteerde bijeenkomsten.

5.

Activiteiten die niet in bovengenoemde lijsten voorkomen en waar individuele leden
accreditatie voor willen aanvragen moeten vooraf gemeld worden bij de subcommissie
Accreditatie van de NVT met bijvoeging van het officiële programma. (Met andere woorden:
na afloop van een (nascholings)bijeenkomst worden er géén accreditatiepunten meer
toegekend).

6.

Indien de subcommissie Accreditatie besluit om een activiteit niet te accrediteren wordt
hierover overlegd met het bestuur van de NVT, alvorens dit besluit definitief wordt. Het
besluit om een activiteit niet te accrediteren wordt genomen op basis van het oordeel van de
subcommissie Accreditatie over het wetenschappelijke programma en het belang hiervan
voor het uitoefenen van de cardio-thoracale chirurgie in Nederland. De aanvrager van de
accreditatie krijgt, via het secretariaat van de NVT, bericht over het uitblijven van
accreditatie, maar hierover wordt in principe geen verdere correspondentie gevoerd. Niet
geaccrediteerde activiteiten worden niet opgenomen in de op de NVT-website gepubliceerde
lijst.

Indien de NVT een activiteit accrediteert worden daarbij onderstaande criteria gehanteerd:
Binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
1 accreditatiepunt per volledig klokuur (internationale norm),
meerdaagse bijeenkomsten krijgen maximaal 24 accreditatiepunten,
de wetenschappelijke voorjaars- en najaarsvergaderingen van de NVT krijgen 8
accreditatiepunten,
lokale refereermomenten, klinische besprekingen, casusbesprekingen, etc. worden niet
geaccrediteerd,
bij binnenlandse nascholingsbijeenkomsten van andere wetenschappelijke verenigingen
wordt afhankelijk van het programma een aantal uren door de NVT geaccrediteerd.

Buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
1 accreditatiepunt per volledig klokuur (internationale norm),
meerdaagse bijeenkomsten krijgen maximaal 24 accreditatiepunten,
special courses, buiten het congres om, maar wel aansluitend daaraan worden
geaccrediteerd volgens het principe 1 accreditatiepunt per volledig klokuur,
het feit dat een congres of nascholingsbijeenkomst door een buitenlandse instantie
geaccrediteerd is, betekent niet automatisch dat de NVT deze activiteit ook accrediteert

Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten
Auteurschap
de publicatie betreft een volledig artikel (abstracts, editorials of letters to the editor worden
niet geaccrediteerd),
het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is, is opgenomen in PubMed,
de 1ste auteur krijgt 10 punten, de 2de of laatste auteur 5 punten en overige auteurs: 2
punten.
Voordracht
alleen voordrachten op door de NVT geaccrediteerde bijeenkomsten komen voor accreditatie
in aanmerking,
een voordracht op zich (of inhoudelijk vergelijkbaar) kan slechts eenmaal geaccrediteerd
worden (dus driemaal de zelfde presentatie op verschillende congressen krijgt slechts
eenmaal accreditatiepunten), zulks ter beoordeling door de subcommissie Accreditatie,
een voordracht krijgt 3 accreditatiepunten,
meerdere verschillende voordrachten door dezelfde spreker op hetzelfde congres (ook als er
sprake is van meerdere dagen) resulteren toch in slechts 3 accreditatiepunten,
een spreker, die een voordracht geeft, ontvangt zowel de accreditatiepunten voor de
voordracht als die voor het bijwonen van het congres.
Cursussen
In overleg tussen de aanvrager van accreditatie en de subcommissie Accreditatie kunnen
specifieke cursussen voor accreditatie in aanmerking komen, mits zij voldoen aan de onder
punt 2 genoemde uitgangspunten.
M.b.t. de BROK-cursus - Basiscursus regelgeving en organisatie voor klinisch onderzoekers
geld de accreditatie zoals aangegeven op het certificaat.
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