
Overige deskundigheid bevorderende activiteiten:  
  

A: Voordracht tijdens geaccrediteerde bijeenkomst  

     - Voordracht 3 punten  

  

B: Bijdrage aan maken van:  

     - E-learning  

   - Poster - lemma  

   - Niet accreditabel (primaire doel is niet deskundigheidsbevordering van de maker)  

  

C: Vervolgopleiding:  

     - Opleidingsvisit.  

     - Instellingsvisit.  

     - Regionale visit.  

     - Scholing van visitator is accreditabel  

     - Uitvoering van visitatie is niet accreditabel (primaire doel is niet deskundigheidsbevordering van visitator)  

  

D: Evaluatie van functioneren in groepsverband (externe kwaliteitsevaluatie)  

     - Scholing van evaluator is accreditabel  

     - Uitvoering van evaluatie is niet accreditabel (primaire doel is niet deskundigheidsbevordering van evaluator)  

  

E: Evaluatie van individueel functioneren (bv. IFH, IFMS, EIF)  

     - Scholing van assessor is accreditabel  

   - Uitvoering van assessment is niet accreditabel (primaire doel is niet deskundigheidsbevordering van assessor)  

  

F: Audit van geaccrediteerde nascholing  

    - Scholing van auditor is accreditabel  

    - Uitvoering van audit is niet accreditabel (primaire doel is niet deskundigheidsbevordering van auditor)  

  

G: Werkgerelateerde intervisie en supervisie  

     - Ondergaan is accreditabel  

   - Vaste groep  

   - Erkende begeleider  

     - Jaarplan  

     - 1 punt/uur  

     - Maximaal 24 punten/5 jaar  

  
H: Basisopleiding:  

     - Begeleider van stagiair  

   - Begeleider van co-assistent  

   - Gastdocent  

     - Scholing van begeleider is accreditabel  

   - Begeleiden is niet accreditabel (wordt gezien als onderdeel van het artsenvak)  

   - Gastdocent: 1 punten/uur, maximaal 10 punten/jaar  

  

I: Vervolgopleiding  

    - Begeleider van AIOS die stage volgt  

    - Opleider van AIOS  

    - Plaatsvervangend opleider van AIOS  

    - Scholing van begeleider of (plaatsverv.) opleider is accreditabel  

    - Begeleiden en opleiden zijn niet accreditabel (worden gezien als onderdeel van het artsenvak)  

    - Gastdocent: 1 punten/ uur, maximaal 10 punten/jaar  

  

J: Promotor of co-promotor  

  - Niet accreditabel (accreditatiepunten via gepubliceerde artikelen)  

  

K: Eigen promotie  

   - 40 punten op promotiedatum  

  

  

  



L: Werkbezoek kliniek (peer-to-peer) 

- Leer-werk-bezoek  

- Gestructureerde onderwijssituatie  

- Van tevoren afgesproken onderwijssituatie  

- 6 punten/dag voor bezoeker, 3 punten voor ontvanger/organisator, maximaal 12 punten/5 jaar voor ontvanger 

  

M: Fellowship  

- Accreditabel mits chirurgisch inhoudelijk  

- Een inhoudelijk opleidingsplan en eindverslag van het geleerde dient aanwezig te zijn 

- Binnen NL + Internationaal 

- Inclusief eindverslag (wat is geleerd) 

- Maximaal 40 punten/jaar  

  

N: Deelname aan examen  

- Zelfstudie afgesloten met examen  

- Maximaal 6 uur forfaitair  

  

O: Geïndividualiseerde nascholing (bv. forfaitaire urentoekenning aan een opleiding)  

- Op basis van POP/IOP of persoonlijk leerplan  

- Betreft ook communicatiecursussen (= één van de CanMeds kwaliteiten) 

- Hieronder valt ook bv. MBA 

- Moet van geaccrediteerde en/of erkende aanbieder zijn 

- Maximaal 40 punten/ jaar, maximaal 80 punten/ herregistratie over 5 jaar 

  

P: Deelname aan richtlijncommissie  

- Richtlijn wordt vastgesteld door wetenschappelijke vereniging van erkend geneeskundig specialisme of 

artsenprofiel  

- Maximaal 10 punten per richtlijn  

- Maximaal 5 punten voor herzien richtlijn 

 

Q: Publicaties 

     - Aan de auteur(s) worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur: 10 punten, tweede auteur: 5 punten, 

       derde en verdere auteurs: 2 punten. 

     - Het artikel is automatisch geaccrediteerd indien deze in een peer-reviewed tijdschriften staat. 

 

 

 


