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Beoordelingskader Accreditatie NVKG per 01-01-2020 
 
In het kader van de herregistratie tot BIG-specialist dienen 200 uren deskundigheidsbevordering over 
een periode van 5 jaren te worden behaald. Hierbij geldt, dat, met het daadwerkelijk aantal 
scholingsuren als uitgangspunt, de uren worden omgerekend naar punten volgens het systeem: 1 uur 
= 1 accreditatiepunt. Voor klinisch geriaters geldt dat zij in 5 jaar een breed spectrum aan scholing 
moeten volgen. 
 
De moderne arts ontwikkelt zich in de zogenaamde kerncompetenties van het vak (7 CanMeds 
competenties), te weten: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, 
maatschappelijk handelen en preventie, organisatie en financiering, professionaliteit en kwaliteit. De 
Commissie Kwaliteitszaken (CKZ) van de NVKG beoordeelt vakinhoudelijke scholingen in binnen- en 
buitenland en algemene scholing in het buitenland. Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing 
(ABAN) beoordeelt algemene scholing in het binnenland (i.c.m. de CKZ indien de scholing alleen 
gericht is op klinisch geriaters). Accreditatiepunten toegekend door het ABAN worden ook door de 
CKZ erkend, deze scholing wordt tot het eigen vakgebied gerekend. 

- Minimaal 50 % van de deskundigheidsbevordering betreft het volgen van vakinhoudelijke 
scholing op het gebied van het eigen BIG-specialisme (accreditatiepunten van de NIV, NVN 
en NVvP worden door de NVKG erkend en 1:1 overgenomen mits deze scholing niet door de 
NVKG is geaccrediteerd); 

- Maximaal 25 % van de deskundigheidsbevordering betreft het volgen van vakinhoudelijke 
scholing buiten het eigen vakgebied (geaccrediteerd door betreffende beroepsvereniging 
geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)); 

- Minimaal 10 % van de deskundigheidsbevordering betreft het volgen van niet-vakinhoudelijke 
c.q. algemene scholing (geaccrediteerd door ABAN in binnenland en door CKZ in buitenland); 

- Maximaal 25 % van de deskundigheidsbevordering betreft het volgen of aanbieden van E-
learning (hiervoor geldt dat dit het advies is van de NVKG) 

De medisch specialist heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgde scholing, deze dient 
breed en voldoende divers te zijn zoals hierboven beschreven is. Scholing betreft bijscholing 
(verwerven nieuwe competenties) en nascholing (opfrissen van reeds aanwezige competenties). 
De accreditatiecommissie (onderdeel van de Commissie Kwaliteitszaken beoordeelt 
scholingsaanvragen die bij de NVKG worden ingediend. Ieder onderdeel van de scholing wordt op 
relevantie en kwaliteit voor de klinisch geriater/klinische geriatrie getoetst. Hierdoor is het mogelijk dat 
voor een zelfde scholing een ander specialisme meer of minder punten toekent. 
 

 
Bijeenkomsten 
Congres/cursus/training/symposium/refereerbijeenkomst:  
klokuren didactische tijd. 1 klokuur onderwijs = 1 accreditatiepunt. Het aantal accreditatiepunten/uren 
wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal 
accreditatiepunten/uren afgerond. Minder dan 30 min = 0 punten, gelijk aan of meer dan 30 minuten = 
1 accreditatiepunt. 
Maximaal 24 uren per cursus (4 dagen x 6 uren). Maximaal 6 uren per dag. 
Uitsluitend educatieve programmaonderdelen tellen mee (niet: gesponsorde voordracht (over bepaald 
medicijn / product) of spreker bedrijf): 

- kennisoverdracht 
- kennisuitwisseling 
- individuele en groepsoefeningen 
- vaardigheidsoefeningen onder supervisie 

 
Buitenlandse scholing:  
Accreditatie van door de NVKG goedgekeurde titels van buitenlandse scholingen, waarvan een lijst in 
GAIA staat, worden 1:1 overgenomen (Continuing Medical Education credits of Continuing 
Professional Development credits ofwel CME- of CPD-credits). Deelnemers moeten zelf hun CME- of 
CPD-credits opvragen (certificaat) bij de organiserende instantie en deze zelf registreren in het 
persoonlijk dossier in GAIA. 

Voor scholingen die niet in de NVKG-lijst voorkomen kan de individuele klinisch geriater via GAIA 
goedkeuring vragen aan de NVKG als deze scholingen het eigen vakgebied (waaronder ook scholing 
geaccrediteerd door (een zustervereniging van de) de NIV, NVvP of NVN valt) of algemene scholing 
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betreffen. De accreditatiecommissie zal dan bepalen of deze scholing voor accreditatie in aanmerking 
komt. Betreffende vakinhoudelijke scholing buiten het eigen vakgebied kan de individuele klinisch 
geriater via GAIA zelf punten bijschrijven indien de scholing door een zustervereniging van een 
vereniging aangesloten bij de RGS is goedgekeurd.  

• 1 klokuur is 1 accreditatiepunt  

• maximaal 6 punten per dag  

• maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse cursus (conform binnenlandse 
scholingsbijeenkomsten). 

• aanbieder van scholing kan maximaal 3 competenties invoeren, deelnemer maximaal 5 daar 
deze het beter kan inschatten; iedere competentie minimaal 20%  

• De arts is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname waaruit tevens 
dient te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft (verplicht uploaden in GAIA). 

 
E-learning:  
Hieronder vallen ook webcast (live webcast = scholingsbijeenkomst met of zonder lijfelijk aanwezige 
deelnemers die tegelijkertijd gevolgd kan worden op afstand (via internet)); on demand webcast = 
opname van scholingsbijeenkomst die achteraf gevolgd kan worden via internet) en blended learning 
(= combinatie van e-learning en contactonderwijs).  
De kleinste didactische eenheid voor e-learning is 30 minuten (inclusief toets). Voor definities en 
inhoudelijke voorwaarden voor e-learning zie de regelgeving ABFE.  
Advies vanuit de NVKG: maximaal 25 % van totaal aantal uren (=maximaal 50 uren in 5 jaar). 
Bij e-learnings is het pad voor accreditatie aanvragen tweeledig:  

• format wordt beoordeeld door ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning)  

• medische inhoud wordt beoordeeld door de WV-en Dit betekent 2 facturen, maar bij 
accreditatietoekenning is de termijn daarom 2 jaar (i.p.v. gebruikelijke 1 jaar). 
 
Kwaliteitsvisitatie/Opleidingsvisitatie: 
5 punten per bijgewoonde visitatie, maximaal 10 punten per jaar. 
 
Verenigingsgebonden activiteiten/bestuursactiviteiten: 
Lidmaatschap van commissie van minimaal 1 jaar en minimaal 3 bijgewoonde vergaderingen jaarlijks, 
maximaal 10 punten per jaar onafhankelijk van aantal commissies (1 punt per uur, maximaal 2 uur per 
vergadering, vergaderingen korter dan 1 uur kunnen niet worden ingevoerd). 
 
Jaarvergadering van de betreffende wetenschappelijke vereniging:  
klokuren didactische tijd wetenschappelijk deel van de vergadering. 
 
Verenigingsgebonden scholing: 
Algemene scholing georganiseerd door de NVKG, puur gericht op geriaters, waarvoor ABAN geen 
accreditatie verleent. Hiervoor dient via GAIA goedkeuring aangevraagd te worden bij de NVKG. 
Maximaal 6 punten per dag en maximaal 24 punten per aangesloten meerdaagse scholing. 
 
Auteurschap:  
publicatie in een peer-reviewed tijdschrift, 1e auteur 10 punten, 2e auteur 5 punten, overige auteurs 2 
punten. Geen toetsing door accreditatiecommissie (maar door redactiecommissie tijdschrift). Bewijs is 
kopie van artikel uit tijdschrift. Maximaal 10 uren per jaar. 
 
Proefschrift:  
40 punten in jaar van promotie. 
 
Master of Health Business Administration - MBA 
80 punten maximaal, 40 per jaar. 
Verzoek kan worden ingediend bij het bureau van de NVKG inclusief diploma. 
 
Deelname aan vakinhoudelijke richtlijncommissie  
(multidisciplinair/CBO/NHG of monodisciplinair NVKG): 
1 punt/uur voor bijgewoonde vergaderingen, maximaal 2 punten per vergadering. Maximaal 10 punten 
in jaar van verschijnen richtlijn. 
 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/regelgeving-en-faq/e-learning.htm
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Voordrachten: 
- de 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 m.b.t. voordrachten in het binnenland. Voor voordrachten in het 
buitenland geldt dat deze uitsluitend worden geaccrediteerd als deze worden gehouden 
tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door een zusterorganisatie in het buitenland. 

- 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. 

- Per voordracht ontvangt de arts 3 punten. 
- Als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor 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 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 scholing, waaruit blijkt waar en wanneer de voordracht gehouden is. 

- De arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een 
geaccrediteerde bijeenkomst (middels GAIA-ID nummer voor een voordracht in het 
binnenland, en door de naam van de accrediterende zusterorganisatie in te voeren voor een 
voordracht in het buitenland). 

 
 
Algemene voorwaarden accreditatie (na)scholingsbijeenkomsten 
Een accreditatie aanvraag dient 6 weken voor aanvangsdatum te worden ingediend, deze periode 
biedt de mogelijkheid om de aanvraag te beoordelen en af te handelen voor de aanvangsdatum. 
Indien een aanvraag korter dan 14 dagen voor de uitvoering van het desbetreffende programma wordt 
aangevraagd, wordt deze niet meer in behandeling genomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
aanvragen accreditatie van refereerbijeenkomsten. De accreditatie moet worden aangevraagd binnen 
6 maanden na het plaatsvinden van de refereerbijeenkomst. Scholingen kunnen 1 jaar lang worden 
herhaald op dezelfde aanvraag (e-learning blijft 2 jaar geldig). Na 1 jaar dient een nieuwe aanvraag te 
worden ingediend. 
 
Bij verkregen accreditatie is de aanbieder van scholing verantwoordelijk voor de uitgifte van 
accreditatiepunten aan de cursisten evenals voor de registratie van deze punten in de persoonlijke 
dossiers in GAIA. 
 
Pas na betaling van de factuur wordt de aanvraag in behandeling genomen. Scholingsactiviteiten die 
vanuit werkgroepen, commissies of geledingen van de NVKG georganiseerd worden zonder 
toegangsprijs of sponsoring worden niet gefactureerd (refereerbijeenkomsten). Een accreditatie 
aanvraag kan alleen worden ingediend via het GAIA.  
De CKZ kan afwijken van dit reglement indien daar zwaarwegende argumenten voor zijn.  
 
De volledige algemene voorwaarden voor aanbieders van scholingen en voor individuele 
geriaters i.v.m. goedkeuring buitenlandse scholing vindt u als separaat document op de 
website van de NVKG. 
 
Wat wordt niet geaccrediteerd als scholing door de NVKG:  

1. Patiënt gerelateerde bijeenkomsten die niet primair gericht zijn op scholing 
(oncologiebesprekingen, multidisciplinair overleg, grote visites) 

2. Onderwijs aan AIOS binnen opleidingskliniek 
3. Het lezen van vakliteratuur 
4. Management/stafvergaderingen eigen ziekenhuis 
5. Coaching / intervisie / supervisie (accreditatie voor intervisie kan worden aangevraagd via 

ABAN – zie https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm) 
 
Simone Jong, Margreet Aalten - contactpersonen accreditatie 
Namens de CKZ 
Januari 2020 
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