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ALGEMENE INLEIDING
In het kaderbesluit van het CCMS1 is vastgesteld aan welke richtlijnen de medisch specialist
moet voldoen voor herregistratie. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
herregistreert een medisch specialist in een specialistenregister, als 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/zij heeft zijn medisch specialisme in voldoende mate en regelmatig uitgeoefend;
b. Hij/zij heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde
deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het betreffende medisch
specialisme;
c. hij/zij heeft deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende
wetenschappelijke medisch specialistenvereniging, volgens de systematiek van die
wetenschappelijke vereniging.
Dit document gaat over bovengenoemd punt b: “de accreditatie van
deskundigheidsbevorderende activiteiten”.
Sinds 1 januari 2006 is aantoonbare deskundigheidsbevordering ook voor medisch
specialisten een eis voor herregistratie. Deskundigheidsbevorderende activiteiten worden
uitgedrukt in accreditatiepunten. De wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging van
een specialisme is de instantie die de accreditatie verleent, en is verantwoordelijk voor de
uitvoering en of beoordeling van de accreditatie van nascholing voor artsen van het
betreffende specialisme. De vereniging kan deze uitvoering en of beoordeling (deels)
delegeren aan een of meer andere daartoe bevoegde organisaties (bijvoorbeeld het
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en het Accreditatie Bureau Format Elearning (ABFE)). De regelgeving voor accreditatie van nascholingen voor een bepaald
specialisme wordt vastgesteld door de wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging
van het betreffende specialisme. Iedere wetenschappelijke vereniging heeft hiervoor een
eigen accreditatiecommissie (AC).
Alle ACs van de 33 wetenschappelijke verenigingen van erkende specialismen en KNMGerkende profielen vergaderen sinds 2007 regelmatig in het landelijk AO (Accreditatie
Overleg) van de KNMG om een gezamenlijk landelijk beleid af te spreken. In november 2009
is een harmonisatievoorstel geaccordeerd door de verschillende wetenschappelijke
verenigingen. Daarnaast wordt ook in Europees overleg in de EACCME2 (European
Accreditation Council For Continuing Medical Education) gewerkt aan harmonisering.
De KNMG heeft met het Ministerie van VWS afgesproken3 dat inzichtelijk wordt gemaakt op
welke competenties nascholing wordt aangeboden en gevolgd. Daarbij wordt van dezelfde
CanMeds competenties gebruik gemaakt als die gelden voor de opleiding van artsen.
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Medisch handelen
Communicatie
Samenwerking
Kennis en wetenschap
Maatschappelijk handelen en preventie
Organisatie en financiering
Professionaliteit en kwaliteit

Aan alle aanbieders van nascholingsactiviteiten zal worden gevraagd per nascholing
minimaal 1 en maximaal 3 competenties aan te geven.
De KNMG heeft een internet applicatie ontwikkeld voor het registreren van nascholing GAIA
(Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).
Het ABAN is per 1 januari 2011 het centrale loket voor het aanvragen van algemene
nascholing voor niet medisch inhoudelijke scholing. Het betreft daarbij nascholing gericht op
niet-vakinhoudelijke nascholing zoals gezondheidsrecht, medische ethiek,
communicatievaardigheden, managementvaardigheden e.d. Het betreft daarbij in het
bijzonder de competenties 2, 3, 5, 6 en 7.
De AC van een wetenschappelijke vereniging beoordeelt alleen vakinhoudelijke nascholing.
Dit betreft in het bijzonder competentie 1, 4 en 7. De basis hiervoor zijn de afspraken die in
de harmonisatierichtlijn van de AO zijn vastgesteld. Iedere wetenschappelijke vereniging kan
echter zijn eigen normen vaststellen.
De AC is niet verantwoordelijk voor de consequenties van het niet halen van het aantal
punten. De medisch specialist heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Een verklaring voor de vele afkortingen in dit document staat aan het eind.
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NOV REGLEMENT ACCREDITATIE VOOR HERREGISTRATIE INDIVIDUELE ORTHOPEDISCH
CHIRURGEN
Algemeen
1. In 5 jaar dienen ten minste 200 geaccrediteerde punten aan
deskundigheidsbevorderende activiteiten te worden behaald, waarvan minimaal 75% op
het eigen vakgebied (nascholing van ABAN wordt tot het eigen vakgebied gerekend).
2. Voor geaccrediteerde nascholing geldt dat 1 uur nascholing overeenkomt met 1 punt.
3. Per jaar kunnen maximaal 80 punten worden behaald.
4. Maximaal 25% van de uren/punten kan worden verkregen door geaccrediteerde
bijscholing buiten eigen vakgebied (verruiming herregistratie besluit CGS per 20124).
5. Een medisch specialist kan maximaal 8 punten per dag en 24 punten per activiteit halen
(KNMG norm).
6. Maximaal 10 punten per jaar kunnen worden behaald met e-learning.
7. Betreffende de niet in GAIA agenda gevolgde activiteiten geldt dat deze
nascholingsactiviteiten alsnog in het persoonlijk dossier in GAIA moeten worden
geadministreerd. Validatie vindt uitsluitend plaats door de AC van de NOV als alle
relevante stukken in het GAIA dossier zijn opgenomen.
Niet in GAIA geadministreerde activiteiten worden op verzoek van de RGS beoordeeld.
8. NOV leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun persoonlijk dossier en
de consequenties van het niet goed bijhouden.
9. De consequenties van het niet halen van het aantal punten zijn na te lezen op de KNMG
site4.
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Accreditatie en de NOV:
Het GAIA dossier bevat voor leden van de NOV een zeer groot aanbod aan
gepreaccrediteerde nationale bij- en nascholingen of wetenschappelijke door derde partijen
georganiseerde congressen. Alle nationale opleiding verplichte cursussen zijn
gepreaccrediteerde cursussen.
Daarnaast heeft de NOV in het GAIA dossier een grote lijst met gepreaccrediteerde
internationale congressen staan. Dit zijn vaak UEMS-EACCME5 gepreaccrediteerde
(European Accreditation Council for CME van de UEMS) congressen. Alle congressen
geaccrediteerd door de UEMS-EACCME richtlijnen volgens de regels van de ESAB (en ‘CME
punten’ hebben toegekend gekregen vermeld op het certificaat) worden door de NOV
erkend voor het totaal aantal CME uren (tot een maximum van 8 punten per dag en 24
punten per activiteit en na overleggen van certificaat en programma). De UEMS-EACCME
heeft officiële overeenkomsten over wederzijdse erkenning met de ‘American Medical
Association’ (AMA) voor nascholingen, congressen en e-learning en met het ‘Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada’ voor alléén nascholingen en congressen. De NOV erkent
ook deze geaccrediteerde bij- en nascholingen.
Niet gepreaccrediteerde door derde partij georganiseerde bij- en nascholingen worden door
de AC van de NOV beoordeeld volgens de eisen gesteld in de algemene voorwaarden van de
KNMG6.
Hierbij worden onder andere eisen gesteld aan de (voorzitter van de) programmacommissie.
De algemene voorwaarden van nascholing kent hierbij de volgende eisen aan een
programmacommissie toe.
1) De voorzitter van de programmacommissie (de voor de inhoud en programmering van de
didactische activiteiten verantwoordelijke groep / het verantwoordelijke comité) dient
onafhankelijk te zijn, d.w.z. dat hij/zij geen voor deze bijeenkomst relevante relatie heeft
met één van de organiserende bedrijven of sponsors.
2) De voorzitter van de programmacommissie is eindverantwoordelijk voor de:
a) inhoudelijke (wetenschappelijke) kwaliteit van het programma;
b) objectiviteit van het programma;
c) didactische kwaliteit van het programma;
d) relevantie van het programma voor de doelgroep.
Door de (farmaceutische) industrie aangeboden producttraining, cursussen, bij- en of
nascholingen:
De maatschappij, patiënten, IGZ, en NOV, vragen om transparante naleving van de
regelgeving bij door de industrie georganiseerde producttraining, bij- en nascholingen.
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Bij producttraining, bij- en nascholingen georganiseerd of gesponsord door één enkele
firma, sponsor of farmaceutisch bedrijf (‘single industry-funded’ nascholing), is de overgang
tussen producttraining, productpresentaties en inhoudelijke nascholing niet goed mogelijk.
Deze ‘single industry-funded’ nascholingen voor orthopedisch chirurgen bestaan meestal uit
theoretische kennisoverdracht en het oefenen van nieuwe operatietechnieken op kadavers.
Om deze laatste reden is de organisatie van dergelijke nascholingen vaak heel duur.
Enerzijds moet worden voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofd gunstbetoon van de
industrie aan de orthopedisch chirurg en van ongewenste beïnvloeding van de
ziekenhuiszorg (wat betreft de indicatiestelling voor een operatie, keuze van de behandeling,
keuze van hulpmiddelen). Anderzijds moet worden voorkomen dat deze vorm van
nascholing financieel niet meer toegankelijk is voor Nederlandse orthopedisch chirurgen.
In overleg met het Accreditatie Overleg (AO) heeft de AC van de NOV m.b.t. dit dilemma het
volgende beleid afgesproken:
1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de beoordeling van gunstbetoon en
anderzijds de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van het programma
van de nascholing.
2. De regels over wat m.b.t. gunstbetoon wel en niet is toegestaan, worden opgesteld
door de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (Stichting CGR) en worden
beschreven in de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) (Zie: www.cgr.nl) en de
Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) (Zie: http://knmg.artsennet.nl).
3. Er is sprake van ongeoorloofd gunstbetoon als een onkostenvergoeding en/of
beloning die de arts ontvangt (dit kan in geld en in natura) niet in verhouding staat
tot de prestatie die de arts hiervoor levert (er is dan geen sprake van
onkostenvergoeding of van beloning, maar van een cadeau en daarmee van
potentiële beïnvloeding van de arts).
4. De beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gunstbetoon is de
verantwoordelijkheid van de aanbieder van de nascholing en van de deelnemer aan
de scholing. Om de aanbieder te helpen bij de beoordeling en om (onopzettelijke)
overtredingen te voorkomen, heeft de Stichting CGR in samenwerking met Xaurum
(leverancier van GAIA) een elektronisch self-assessment formulier in GAIA
ontwikkeld, dat de aanbieder bij iedere accreditatieaanvraag opnieuw invult. De
aanbieder wordt verplicht een preventieve toetst op de toelaatbaarheid van het
gunstbetoon te laten uitvoeren door de CGR bij twijfel of het gunstbetoon al dan niet
is toegestaan. Als de aanbieder hier geen gevolg aan geeft, mag de
wetenschappelijke verenigingen niet accrediteren; ook niet als het wetenschappelijke
programma van hoge kwaliteit is.
5. De beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van het programma is de
verantwoordelijkheid van de AC van de wetenschappelijke vereniging. Beoordeeld
worden de (1) wetenschappelijke kwaliteit (conform de medische richtlijnen of stand
van de wetenschap), (2a) objectiviteit (wordt aan de arts een techniek geleerd, in
plaats van een hulpmiddel gepromoot of aangeprezen) en (2b) evenwichtigheid (als
er meerdere gelijkwaardige hulpmiddelen zijn voor een operatie moeten deze
gelijkwaardig geoefend en besproken worden en in ieder geval gelijkwaardig
genoemd worden), (3) didactische kwaliteit en (4) organisatorische kwaliteit. Bij
6

‘single industry-funded’ nascholingen verdiend vooral het tweede aspect
‘objectiviteit en evenwichtigheid’ veel aandacht.
6. Accreditatie kan alleen vooraf en niet achteraf worden aangevraagd. Dit met het oog
op de preventieve toets van de CGR en de mogelijkheid van de AC om het
programma te beïnvloeden of om accreditatie af te wijzen.
7. Als de AC twijfelt over de kwaliteit van het programma, dient de AC het uitgewerkte
programma op te vragen bij de aanbieder en is de beoordeling van een samenvatting
van het programma onvoldoende.
Bovenstaande uitgangspunten van de NOV en het AO maken het toekennen van accreditatie
aan ‘single industry-funded’ nascholingen dus niet onmogelijk, maar er worden wel strenge
eisen aan gesteld. Hiermee wijken de NOV en het nationale AO af van de Europese
regelgeving. De EACCME7 van de UEMS wijst de accreditatie van ‘single industry-funded’
nascholingen volledig af conform artikel 29 van het ‘Europese’ accreditatiereglement dat op
1 januari 2013 is ingegaan:
“29) The EACCME® will only consider for accreditation LEEs [‘Live Educational Events’ =
‘nascholingen’] that fulfil specific requirements related to their funding. Accordingly, events
provided by the pharmaceutical and medical equipment industries will not be considered for
accreditation.”
De NOV harmoniseert haar reglement en volgt vanaf 12 mei 2017 het ‘Europese’
accreditatiereglement dat op 1 januari 2013 is ingegaan.
Uitgangspunt is dat de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen, (Nederlandse)
Stichting CGR, Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en Nederlandse overheid (VWS
en IGz) hebben gekozen voor de eis van objectieve en evenwichtige nascholing en niet voor
de eis van onafhankelijke nascholing.
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BEREKENING ACCREDITATIEUREN BIJ- EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN
Algemeen
De algemene voorwaarde voor accreditatie en beoordelingskader
Accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten staan op de KNMG site 8.
Samengevat: Alleen uren met kennisoverdracht worden beschouwd als nascholingsuren.
Hieronder vallen voordrachten, paneldiscussies en kadaversessies. Hieronder vallen niet de
activiteiten zoals ledenvergaderingen, lunches en koffie pauzes en promotionele
programmaonderdelen of parallel sessies.
Maximalisering
Het AO van alle wetenschappelijke verenigingen heeft in navolging van de KNMG de
volgende richtlijn geadviseerd: Maximaal 24 punten voor meerdaagse congressen en
maximaal 8 punten per dag. De EACCME stelt 6 punten per dag. Het AO laat iedere
wetenschappelijke vereniging vrij in de maximalisering voor EACCME geaccrediteerde
congressen. De AC van de NOV houdt daarom voor geaccrediteerde EACCME congressen het
op het certificaat vermelde aantal punten aan met een maximum van 8 punten per dag en
een maximum van 24 punten per activiteit, en voor niet-EACCME geaccrediteerde
internationale nascholingen en congressen een maximum van 8 punten per dag met een
maximum van 24 punten per activiteit.
Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied
De meeste geneeskundig specialisten kunnen in een pilotperiode vanaf 1 mei 2013 t/m 30
april 2014 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van
de herregistratie op het eigen vakgebied (zie: www.knmg.nl). Recentelijke is in het AO deze
pilot periode verlengd tot 1 mei 2016. De reden voor deze pilot is dat de praktijk erom
vraagt. Zo kan het voorkomen dat een chirurg een nascholing wil volgen bij de orthopeden,
een psychiater bij de neurologen, een reumatoloog bij de verzekeringsartsen, een huisarts
bij de KNO-artsen, een klinisch geriater bij de huisartsen, enzovoort. Artsen mogen in de
pilotperiode maximaal 50 accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten
tellen dan ook mee voor de herregistratie. Voor alle deelnemende specialismen is deze
mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in het
persoonlijk GAIA-dossier van de arts. De NOV heeft besloten ook aan deze pilot mee te
doen.
Aan de keuze voor het volgen van nascholing op andere vakgebieden worden geen
restricties gesteld, maar er wordt vertrouwd op de professionaliteit van de arts. Als een arts
geaccrediteerde nascholing volgt op het vakgebied van een specialisme dat niet aan de pilot
deelneemt, tellen deze accreditatiepunten (tot het maximum van 50) wel mee voor de
herregistratie. Het ligt in de verwachting dat het AO van de KNMG beslist deze pilot definitief
goed te keuren.
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Berekening deskundigheidsbevorderende accreditatie punten NOV
Via de door de KNMG ontwikkelde internet applicatie GAIA, kunnen NOV leden eenvoudig
hun deskundigheidsbevorderende accreditatie punten in hun eigen GAIA-dossier registreren.
In deze NOV applicatie van GAIA staat een hele lijst met nationale- en internationale
gepreaccrediteerde congressen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Door
de NOV worden de volgende deskundigheidsbevorderende activiteiten geaccrediteerd:
I. Congressen
a. Nationale congressen en NOV congressen
b. Internationale congressen
c. Werkgroepen / ROGO bijeenkomsten
d. Congressen door onafhankelijke onderwijsinstelling georganiseerd
e. Congressen door de industrie georganiseerd
II. Voordrachten
III. E-learning
IV. Wetenschappelijk werk
V. Deelname aan kwaliteitsactiviteiten NOV
a. Visitatiecommissie
b. Richtlijnen
VI. Opleiders en bestuurders
VII. Fellowships
I. Congressen
a. Nationale congressen
In GAIA staan een zeer groot aantal gepreaccrediteerde nationale congressen
waaronder alle NOV congressen. GAIA geaccrediteerde congressen worden berekend
conform het aantal toegekende uren rekening houdend met de maximalisering regel.
Niet gepreaccrediteerde congressen kunnen bij uitzondering door individuele NOV
leden aan de AC worden aangeboden ter beoordeling voor accreditatie conform het
reglement. Voor niet gepreaccrediteerde bij- en nascholingen gelden dezelfde eisen
als aan geaccrediteerde bij- en nascholingen
b. Internationale congressen
Voor internationale UEMS-EACCME geaccrediteerde congressen kunnen de
geaccrediteerde uren (European Accreditation Council for CME van de UEMS, en
equivalente AMA uren (American Medical Association), worden overgenomen. Deze
bijeenkomsten staan zoveel mogelijk reeds in de GAIA lijst van de NOV. Het
maximum aantal punten per dag/ bijeenkomst is echter van kracht. Echter de AC van
de NOV hanteert hierbij het maximale accreditatiepunten conform de nationale
regeling (maximaal 8 uur/dag en 24 uur/activiteit)
De AC van de NOV beoordeelt bij uitzondering niet-UEMS-EACCME geaccrediteerde
internationale congressen die niet in de GAIA lijst voor komen conform de nationale
algemene regeling voor accreditatie (KNMG en NOV) en conform de laatste update (1
januari 2013) van de ‘The Accreditation of Live Educational Events by the EACCME’
(zie www.uems.net).
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c. Refereerbijeenkomsten en werkgroepen:
ROGO bijeenkomsten, opleidingsavonden en werkgroep bijeenkomsten conform
aantal uren onderwijs.
d. Congressen door onafhankelijke onderwijsinstelling georganiseerd
Alleen bij- en nascholingen die georganiseerd worden door een onafhankelijke
nationale- en of internationale onderwijsinstelling komen in aanmerking voor GAIA
accreditatie. GAIA geaccrediteerde congressen worden berekend conform het aantal
toegekende uren rekening houdend met de maximalisering regel. Niet
gepreaccrediteerde congressen kunnen bij uitzondering door individuele NOV leden
aan de AC worden aangeboden ter beoordeling voor accreditatie conform het
reglement. Voor niet gepreaccrediteerde bij- en nascholingen gelden dezelfde eisen
als aan geaccrediteerde bij- en nascholingen
e. Congressen door één industrie georganiseerd (single industry-funded)
Cursussen, bij- en of nascholingen die en producttraining door één industrie,
farmaceutisch bedrijf of sponsor georganiseerd, komen alleen in aanmerking voor
accreditatie indien voorafgaand aan de activiteit door de organiserende aanbieder
accreditatie is aangevraagd. Achteraf worden geen aanvragen van ‘single industryfunded’ bij- en nascholingen door de AC beoordeeld. Dit met het oog op de
preventieve toets van de CGR (Zie hiervoor).
II. Voordrachten (competentie 4: kennis en wetenschap)
Uitsluitend op geaccrediteerde bijeenkomsten alleen door presentator (niet mede
auteurs)
 (maximaal 1 per bijeenkomst): 3 uur
Voor eenzelfde (of inhoudelijk vergelijkbare) voordracht kan slechts éénmaal punten
worden verkregen.
Voordrachten voor patiënten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, physician
assistants en huisartsen behoren bij de normale beroepsuitoefening en komen niet in
aanmerking voor accreditatie tenzij deze bijeenkomst geaccrediteerd is.
De arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan
van het programma (met tijdsaanduiding) met zijn/haar voordracht vermeld.
III Electronic learning
Alleen door de AC goedgekeurde E-learning activiteiten kunnen voor accreditatie in
aanmerking komen. Een nieuw systeem wordt door de KNMG ontwikkeld waarbij de
KNMG verantwoordelijk is voor didactische beoordeling en de AC van de
wetenschappelijke vereniging voor de inhoud.
De AC moet een nascholing op elk moment kosteloos kunnen visiteren (voor
deelname aan het programma gelden voor leden van de AC dezelfde financiële
voorwaarden als voor niet-leden). Een accreditatie van de nascholing is twee jaar
geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie.
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De aanbieder van de gepreaccrediteerde E-learning is verantwoordelijk voor het
invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in GAIA;
De gepreaccrediteerde E-learning activiteiten kunt u vinden in de GAIA agenda (zie
www.orthopeden.org/accreditatie/GAIA agenda).
Maximaal 10 uren per jaar kunnen worden behaald met E-learning.
IV. Wetenschappelijk werk (competentie 4: kennis en wetenschap)
Auteurschap PUBMED geregistreerd of hoofdstuk leerboek.
Hoofdredacteur /editor ISBN geregistreerde uitgave
Redactielid ISBN geregistreerde uitgave
Eigen promotie (punten op dag van promotie)

1e aut. 10 uren,
2e aut. 5, overige 2
8 uur / jaar
6 uur / jaar
40 uur

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.
V. Deelname aan kwaliteitsactiviteiten NOV
a. Visitatie ( competentie 3, 5 en 6)
Opleidingsvisitatie (ad hoc commissie)
Kwaliteitsvisitatie (ad hoc commissie)

8 uur / jaar
8 uur / jaar

b. Deelname richtlijncommissie (competentie 4: kennis en wetenschap)
Deelname aan een richtlijn commissie
8 uur / richtlijn
VI. Opleiding/ Voorlichting/ Management / Organisatie (competentie 3. 5 en 6)
Opleiders/Plaatsvervangend opleiders
Bestuur NOV
NOV commissiesleden
NOV werkgroepbesturen
Bestuursfuncties van NVA, NERASS

10 uur / jaar
10 uur / jaar
8 uur / jaar
8 uur / jaar
4 uur / jaar

VII. Fellowships
Fellowships mits te voren bij AC aangevraagd, bij de door NOV erkende
nationale- of internationale instellingen.
Duur van het fellowship minimaal 6 maanden
20 uur / jaar
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OVERIGEN:
Visiting surgeon
Nee. Ondanks dat visiting surgeon programma’s over het algemeen zeer leerzaam kunnen
zijn, kan helaas geen objectieve en transparante beoordeling door de AC worden verkregen,
en kunnen daarom hiervoor geen accreditatiepunten worden toegekend.
Faculty
Faculty op (inter)nationale congressen: Hierbij gelden de regels voor het verkrijgen van
accreditatie punten voor het congres zelf.
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TAKEN EN WERKWIJZE ACCREDITATIECOMMISSIE (AC) NOV
Accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals beoordeling van congressen
dienen van tevoren te worden aangevraagd en te worden beoordeeld door de AC (zie
onder). De AC moet een activiteit op elk moment kosteloos kunnen visiteren.
Accreditatie van niet gepreaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen
bij uitzondering door individuele leden achteraf tot 1 jaar na datum ter beoordeling aan de
AC van de NOV worden voorgelegd ter beoordeling. De AC beoordeelt alleen vakinhoudelijke
nascholing (zie eerder). Niet vakinhoudelijke nascholing wordt door de ABAN beoordeeld.
Let op, het ABAN neemt achteraf nooit accreditatieaanvragen in behandeling.
GAIA voor NOV leden
De individuele orthopedisch chirurg dient een activiteit binnen een jaar na afloop van de
activiteit in te voeren in het GAIA systeem. Relevante bewijsstukken waaronder certificaat
en programma zijn vereist. Deze beoordeling voor individuele NOV leden is gratis.
GAIA voor niet NOV leden
De individuele orthopedisch chirurg dient een activiteit binnen een jaar na afloop van de
activiteit in te voeren in het GAIA systeem. Relevante bewijsstukken certificaat en
programma zijn vereist. Voor de beoordeling worden door de NOV kosten in rekening
gebracht. Per activiteit € 75,-.
Beoordelingscriteria Accreditatiecommissie (AC) NOV:
1. De AC beoordeelt op verzoek door de onafhankelijke partij georganiseerde nationaleof internationale bij- of nascholingen of congressen conform de KNMG richtlijn, NOV
richtlijn en EACCM richtlijn.
2. Een door een onafhankelijke partij georganiseerd congres dient, indien de bij- en
nascholing voor GAIA accreditatie in aanmerking wil komen, van tevoren te worden
aangevraagd conform de richtlijnen.
3. De AC beoordeelt bij uitzondering voor individuele leden of niet leden achteraf niet
gepreaccrediteerde nationale- of internationale bij- of nascholingen of congressen
die niet op de GAIA lijst voorkomen conform de NOV richtlijn.
4. Europese accreditatie (UEMS-EACCME accreditation) wordt erkend volgens de regels
van de ESAB. Dit geldt ook voor erkenningen voor nascholingen, congressen en elearning door de American Medical Association (AMA), en voor nascholingen van het
‘Royal College of Physicians and Surgeons of Canada’
5. Accreditatie van een door één firma of industrie georganiseerde bij- of nascholing
(single industry-funded), kan alleen vooraf en niet achteraf worden aangevraagd.
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Beroepsprocedure voor organisaties en individuele orthopeden
Tegen een genomen beslissing van de Accreditatiecommissie (AC) kan een aanvrager
schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging. Dit beroep betreft het verschil van mening over besluitvorming door de AC
omtrent toekenning of afwijzing van een aanvraag tot accreditatie van een voorgestelde bijen/of nascholingsactiviteit. Daarnaast een verschil van mening over het aantal bij- en
nascholingspunten. Het beroep dient zo gefundeerd mogelijk te zijn. Het NOV bestuur vraagt
een afvaardiging uit de Commissie voor het Wetenschappelijk Werk en de
Opleidingscommissie onder voorzitterschap van de voorzitter van de Commissie Kwaliteit
een oordeel te vellen dat bindend is.
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AANVRAAGPROCEDURES
Organisaties
Nationaal en internationaal.
1. Nederlandse organisaties kunnen uitsluitend accreditatie aanvragen via GAIA en uiterlijk
twee maanden van te voren.
2. ‘Single industry-funded’ nascholingen kunnen uitsluitend accreditatie aanvragen via GAIA
waarbij door de aanbieder het CGR elektronisch self-assessment formulier ingevuld dient
te worden. De aanvraag dient uiterlijk twee maanden van te voren te worden ingediend.
3. Bij een aanvraag dient een verklaring van de voorzitter van de programmacommissie (de
voor de inhoud en programmering van de didactische activiteiten verantwoordelijke
groep/ het verantwoordelijk comité) te zijn met de volgende inhoud.
a. Dat de voorzitter geen voor deze bijeenkomst relevante relatie heeft met een
mogelijke sponsor (dus geen onderzoeks- of onderwijsfondsen, of betaald als
consulent of adviseur)
b. Dat de programmacommissie eindverantwoordelijk is voor de inhoudelijke
(wetenschappelijke) kwaliteit van het programma, de objectiviteit van het
programma, de didactische kwaliteit van het programma en de relevantie van
het programma voor de doelgroep.
c. De aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling binnen is.
4. Kosten
a. Non profit organisaties € 150,- ex BTW
b. Profit organisaties € 300,- ex BTW.
c. Fast track procedure (<2 maanden voor aanvraag van event) + € 50,- ex BTW
5. De congresorganisatie administreert de deelname van de orthopedisch chirurg.
6. De congresorganisatie houdt een presentielijst bij van alle deelnemers en verwerkt deze
binnen twee weken na de activiteit in GAIA.
Individuele orthopeden
1. De gepreaccrediteerde congressen worden voor de individuele orthopeden zo veel
mogelijk in de NOV congresagenda geplaatst.
2. De orthopedisch chirurg kan bij uitzondering, indien een activiteit die niet via een
organisatie/werkgroep is aangevraagd, zelf achteraf activiteiten aan zijn persoonlijk
dossier toevoegen. Na uploaden van het programma (met tijden en sprekers) en het
bewijs van deelname wordt de activiteit op inhoud beoordeeld door de AC en zo
mogelijk gevalideerd. Een aanvraag voor beoordeling dient binnen1 jaar na de
bijeenkomst te worden ingediend.
NB 1: De AC kan achteraf een verleende accreditatie intrekken als blijkt dat niet aan de
voorwaarden is voldaan.
NB 2: Deze voorwaarden gelden voor zowel de deelnemers, de organisatie en de sprekers.
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LIJST VAN GEPREACCREDITEERDE BIJ EN NASCHOLINGSACTIVITEITEN
Nationaal:
NOV vergaderingen, CCOC cursussen
NOV Werkgroepactiviteiten, Refereeravonden opleidingscluster en ROGO bijeenkomsten
Alle voor AIOS verplichte cursussen.
Congressen georganiseerd door: NVA, NVT, VOCA, NERASS, ISPO, DSS
Alle orthopedische cursussen georganiseerd door Boerhaave Commissie, PAOG, Hoytema,
Wenckebach en KNMG.
ATLS, FCCS en AO
Internationaal:
AAOS, AMSTS, AO, BACA, BOA, Current Concepts, DGOT, DKOU, EBJIS, EFAS, EFORT, EMSOS,
EPOS, ERASS, ESSKA, European Hip Society, EORS, European Reumatology, Eurospine, FESSH,
ICSES, ISAKOS, ISAR, ISOLS, ISPO, NOF, SAS, SECEC, SICOT, Spineweek, SRS, The Hip Society,
De Knee Society, World Biomaterials Congress.
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Begripsbepaling
ABAN: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing. Centraal loket voor accreditatie algemene
nascholing. Algemene nascholing betreft de niet-vakinhoudelijke nascholing:
gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden,
managementvaardigheden, een cursus over de DBC-systematiek e.d. Vanaf 1 januari
2011 kunnen accreditatieaanvragen voor algemene nascholing alleen worden
ingediend bij het ABAN. Een aanvraag indienen bij het ABAN verloopt via GAIA. De
accreditatie aanvragen voor vakinhoudelijke nascholing kunnen niet worden
ingediend bij het ABAN. Deze kunt u alleen indienen bij de betreffende
wetenschappelijke verenigingen.
ABFE: Accreditatie Bureau Format E-learning. Het ABFE accrediteert het format van de elearning voor artsen. Vanaf 1 januari 2012 dienen alle accreditatieaanvragen voor elearning via GAIA te worden ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau
Format E-learning (ABFE). Het ABFE accrediteert uitsluitend het format van de elearning. Accreditatie van het format door het ABFE is geldig voor alle specialismen
en profielen. De criteria voor accreditatie van het format worden beschreven op de
site van de KNMG.
AC: Accreditatie Commissie
AO: Accreditatie Overleg. Structureel overleg tussen verenigingen over de accreditatie van
deskundigheidsbevordering in het kader van de herregistratie.
CGR: De CGR houdt toezicht op reclame voor geneesmiddelen gericht op
beroepsbeoefenaren zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen met
voorschrijfbevoegdheid en physician assistants.
CGS: College Geneeskundige Specialismen. Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de
erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en
profielartsen. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen en
brancheorganisaties, voornamelijk artsen, hebben zitting in het CGS.
GAIA: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA is een gezamenlijk systeem
voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en
beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen,
artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen. Voor nascholing
die via GAIA verloopt, is het accrediteren van bij- en nascholing en het vastleggen van
de behaalde accreditatiepunten per persoon volledig geautomatiseerd.
RGS: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. KNMG orgaan dat verantwoordelijk is
voor de uitvoeringsregels van de (her)registratie. De RGS voert regels uit van het
College Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig
specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist
en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.
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Internationale begrippen:
ESAB: European Specialty Accreditation Board. Europese AC (zie www.uems.net)
UEMS: European Union of Medical Specialists (zie www.uems.net)
CME: Continuing Medical Education
ECMEC: European CME Credit. Europees accreditatie punt. Is gelijk aan GAIA accreditatie
punt
EACCME: The European Accreditation Council for CME van de UEMS
AMA: American Medical Association
ACCME: Accreditation Council for Continuing Medical Education (USA)
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