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Accreditatiepunten 
Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als 

Spoedeisende Hulp-arts KNMG te kunnen voldoen, is minimaal 200 accreditatiepunten (= 

200 uren) nascholing per 5 jaar te behalen. Deze nascholing moet zijn voorzien van een 

kwaliteitskenmerk (geaccrediteerd zijn) om voor de herregistratie te kunnen dienen. Aan 

geaccrediteerde nascholing worden door de Accreditatie Commissie van de NVSHA 

accreditatiepunten toegekend. 

Er zijn twee manieren om accreditatiepunten te verzamelen: 

1. Via de nascholingsagenda. Hierin vindt u binnenlandse nascholingsbijeenkomsten 

evenals algemene en niet SEH-specifieke nascholing via het ABAN. Ook e-learning 

wordt (via het ABFE) aangeboden in de nascholingsagenda. De accreditatiepunten 

behaald met deze nascholing wordt automatisch door de aanbieder van de 

nascholing in het nascholingsdossier (GAIA) van de SEH-arts geplaatst. 

 

2. Via ‘individuele nascholing’ (zie GAIA). Dit is nascholing die de SEH-arts zelf aan 

zijn of haar dossier moet toevoegen. Hierbij dient bewijs van deelname (bijv. een 

certificaat) toegevoegd/ingescand te worden met daarop de datum van de 

nascholing, de naam van de organisatie en desgevraagd ook het aantal 

accreditatie punten dat is toegekend. Tevens dient, indien van toepassing, een 

programma met tijden te worden toegevoegd. Ook buitenlandse nascholing valt 

onder ‘individuele nascholing’. 

 

Algemene regels 
• Eén klokuur is 1 accreditatiepunt (internationale norm EACCME). 

• Maximaal 6 punten per dag (internationale norm EACCME). 

• 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). 

• Bij voorkeur mogen per 5 jaar maximaal 70 punten (van de 200) behaald worden op 

het gebied van niet SEH-specifieke en algemene nascholing via ABAN (Accreditatie 

Bureau Algemene Nascholing). 

• Competentiegericht nascholen: het is de bedoeling dat artsen zich op vele vlakken 

(competenties) na scholen. We vinden dit de verantwoordelijkheid van de arts zelf. In 

de toekomst zal de RGS hiernaar gaan kijken bij de herregistratie. Daarnaast kan dit 

aspect bij kwaliteitsvisitaties gebruikt worden door de visitatiecommissie om aan te 

geven dat de scholing van de artsen veelzijdig of juist erg eenzijdig is geweest. 

 

Waar kunt u wat vinden in GAIA 
1. Binnenlandse nascholing via de nascholingsagenda in uw persoonlijk (GAIA) 

dossier. 

2. Individuele nascholing en buitenlandse nascholing: In het Hoofdscherm van uw 

persoonlijk (GAIA) dossier kiest u voor de link ‘toevoegen’. Daarna kiest u voor de 

link ‘buitenlandscholingen’ of ‘overige individuele deskundigheidsbevordering’. U 

vult de datum van de nascholing in en selecteert in de lijst de betreffende 

activiteit die verricht is. Bij buitenlandse nascholing kunt u kiezen uit de titel 

‘Buitenlandscholing met als bewijs titel van geaccrediteerde buitenlandse 

nascholing’ (dit is op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing) of de 

titel ‘Buitenlandscholing’ (hier gaat het om een individuele aanvraag voor 
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buitenlandse nascholing). Welke buitenlandse nascholing op voorhand 

geaccrediteerd is kunt u vinden in de lijst op de NVSHA-website. 

 

1. Algemene en niet medisch inhoudelijke nascholing 
1.1 Medisch inhoudelijke nascholing is te vinden in de nascholingsagenda in uw GAIA. 

Indien de nascholing te vinden is in de nascholingsagenda is de aanbieder van de 

nascholing verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de 

deelnemers in GAIA. 

1.2 Er is ook algemene nascholing die geaccrediteerd wordt door het ABAN 

(Accreditatie Bureau Algemene Nascholing). U kunt dit overzicht tonen in onze 

nascholingsagenda door bovenaan de pagina een ‘schuifje’ om te zetten bij “Alg. 

scholing.”. 

U treft daar ook verschillende medisch inhoudelijke cursussen aan zoals de ATLS cursus 

en de (H)MIMMS. Dit heeft te maken met het feit dat deze nascholingen door veel 

verschillende wetenschappelijke verenigingen worden aangeboden. Het is daarom 

verstandig ook te zoeken bij het ABAN als u een bekende nascholing niet vindt.  

Heeft u een van deze cursussen gevolgd dan worden de accreditatiepunten automatisch 

door de cursusaanbieder in GAIA toegevoegd, mits u zich hebt aangemeld bij GAIA en 

mits u uw BIG-nummer hebt opgegeven bij de cursusaanbieder. Als dit niet gebeurd is, 

moet u zelf contact opnemen met de KNMG-artseninfolijn. Of eventueel kunt u contact 

opnemen met de cursusaanbieder. 

 

 

2. Buitenlandse nascholing en individuele nascholing 

Er zijn twee manieren waarop buitenlandse nascholing geaccrediteerd kan worden: 

 

2.1 Op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing 

• Hiervan is een lijst gemaakt welke regelmatig wordt bijgewerkt. Deze lijst is te vinden 

op de NVSHA-website. 

• Het aantal accreditatiepunten is te vinden op het certificaat dat u na het afronden van 

de nascholing in ontvangst kunt nemen, kunt downloaden of toegestuurd krijgt door 

de aanbieder van de nascholing. 

• Het maximum aantal te behalen accreditatiepunten voor meerdaagse nascholing is 

24, ongeacht de duur van de nascholing en ongeacht wat er op het certificaat staat. 

Maximaal 6 punten per dag. 

• Wanneer u de nascholing aan uw dossier toevoegt dient u een certificaat toe te 

voegen. Alleen met dit bewijs van deelname tellen de punten mee op het moment 

van herregistratie. 

• De punten komen in uw dossier als ‘niet gevalideerde’ punten, omdat deze door uzelf 

zijn toegevoegd. De punten tellen wel mee bij herregistratie. 

• Indien de nascholing niet in de lijst voorkomt dan kunnen SEH-artsen een ‘individuele 

aanvraag voor de buitenlandse nascholing’ indienen hiervoor kies je het kopje 

“buitenlandscholing”. 

 

2.2. Individuele aanvraag buitenlandse nascholing  

• Een individuele aanvraag is een aanvraag van een individu, welke ter beoordeling 

aangeboden wordt aan de accreditatiecommissie van de NVSHA. 

https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
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• Dit is een extra mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor een buitenlandse 

nascholing, inclusief podcasts en e-learnings die niet in de lijst van op voorhand 

geaccrediteerde buitenlandse nascholing voorkomt. 

• Buitenlandse nascholing die door een zustervereniging is geaccrediteerd wordt in 

principe ook door de accreditatiecommissie geaccrediteerd. Overige nascholing is ter 

beoordeling aan de accreditatiecommissie of deze voor accreditatie in aanmerking 

komt. Mbt Amerikaanse nascholing worden cursussen met ACEP category 1 credits 

sowieso ook geaccrediteerd door de accreditatiecommissie. Cursussen met AMA 

category 1 credits is ter beoordeling aan de accreditatiecommissie of deze voor 

accreditatie in aanmerking komen. 

• De aanvraag voor accreditatiepunten gebeurt altijd achteraf waarbij als bewijs het 

certificaat ge-upload moet worden met daarop het aantal door de zustervereniging 

toegekende accreditatiepunten. 

• Wanneer de accreditatie commissie de nascholing heeft beoordeeld, ontvangt u 

hiervan bericht per mail van uw GAIA. 

• Het maximum aantal te behalen accreditatiepunten voor meerdaagse nascholing is 24 

punten, ongeacht de duur van de nascholing en ongeacht wat er op het certificaat 

staat. Maximaal 6 punten per dag. 

• De punten worden vervolgens automatisch als gevalideerde punten aan het GAIA 

dossier toegevoegd. 

• Wanneer accreditatie toegekend is, dan verschijnt de nascholing in lijst van op 

voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholing en kunnen andere deelnemers 

deze nascholing ook aan hun GAIA-dossier toevoegen. 

• De aanvraag mag tot 12 maanden na de datum van de gevolgde nascholing 

ingediend worden zodat het beoordeeld wordt door de accreditatiecommissie van de 

NVSHA. 

• De accreditatiecommissie van de NVSHA beslist of er punten aan de nascholing 

toegekend wordt en hoeveel. 

• Er is dus een risico dat aan de nascholing geen accreditatiepunten toegekend wordt. 

Dit risico is voor de deelnemer en niet voor de accreditatiecommissie. 

 

Individuele nascholing 
Onder individuele nascholing worden individuele activiteiten verstaan, die leiden tot 

competentiebevordering. Door de accreditatiecommissie is hiervan een lijst opgesteld (zie 

hieronder). 

Individuele nascholing die door de SEH-arts aan het eigen dossier toegevoegd kan 

worden: 

Artikel in een door de NVSHA erkend (inter)nationaal tijdschrift 10/5/2 punten 

Boek (mits behorend tot de hoofdauteurs) 40 punten 

Co-editor 10 punten 

Co-promotor 10 punten 

Editor in chief 20 punten 

Hoofdstuk in een boek (mits hoofdstuk op eigen naam) 20 punten 

Poster op een door de NVSHA geaccrediteerd (inter)nationaal 

congres 

5 punten 

Proefschrift 40 punten 

CBO Richtlijn ontwikkeling 10 punten 

Voordracht op landelijke onderwijsdag NVSHA 3 punten 

Voordracht op een door de NVSHA geaccrediteerd 

(inter)nationaal congres 

5 punten 

 

https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
https://www.nvsha.nl/opleiding-en-nascholing/nascholing-seh-artsen/geaccrediteerde-buitenlandse-nascholing/
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Auteurschap 

• De publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat 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 SEH-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 SEH-arts 

recht heeft. 

• Het beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften wordt niet 

geaccrediteerd. 

 

Co-promotor 

De SEH-arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan 

van het promotie onderwerp, de datum van de promotie van de promovendus en co-

promotoren. 

 

Poster 

De SEH-arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan 

van de posterpresentatie, de datum en locatie van presentatie. 

 

Proefschrift 

• Een eigen promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’. 

• 40 punten kunnen toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier na afronding van 

de promotie, ongeacht het onderwerp. 

• De 40 punten worden toegekend op de datum van de promotie. 

• De SEH-arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van het promotie 

onderwerp en de datum van de promotie. 

 

CBO Richtlijn ontwikkelen 

Het ontwikkelen van een richtlijn wordt beloond met 10 accreditatiepunten, mits de naam 

van de betreffende SEH-arts voorkomt in de lijst van ontwikkelaars van deze richtlijn. 

 

Voordracht 

• Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een cursus, 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 NVSHA. Hiervoor ontvangt de SEH-arts 

5 accreditatiepunten. 

• Een uitzondering hierop is een voordracht op een landelijke onderwijsdag van de 

NVSHA (niet geaccrediteerd). Hiervoor ontvangt de SEH-arts 3 punten. 
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• Als dezelfde SEH-arts tijdens een bijeenkomst meerdere verschillende voordrachten 

geeft, kunnen hiervoor maximaal 10 accreditatiepunten worden behaald (bijvoorbeeld 

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 SEH-arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische 

scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar en wanneer de 

voordracht gehouden is, en tevens welke lesonderdelen door de SEH-arts zijn 

uitgevoerd. 

 

Master opleiding 

• Master opleidingen (zoals bijvoorbeeld de master tot klinisch epidemioloog) mogen 

ook ter beoordeling voor accreditatiepunten worden voorgelegd aan de 

accreditatiecommissie binnen een jaar na afronding van de opleiding. De 

accreditatiecommissie van de NVSHA beslist of er punten toegekend worden en 

hoeveel. 

 

 

3. E-learning  
In het geval van een Nederlandse E-learning gaat het toevoegen van nascholingspunten 

aan uw GAIA meestal automatisch. Dus als u een e-learning hebt afgerond dan 

verschijnen de punten automatisch in uw GAIA dossier. Een buitenlandse e-learning kunt 

u aanvragen via de buitenlandse nascholing. Voor meer informatie kunt u kijken op: 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/regelgeving-en-faq/e-

learning.htm  

 

3.1 Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) 

Vanaf 1 januari 2012 worden alle accreditatieaanvragen voor e-learning via GAIA 

ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Het ABFE 

accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. Accreditatie van het format door 

het ABFE is geldig voor alle specialismen en profielen, dit ter bevordering van de kwaliteit 

van de e-learning. 

Pas nadat de aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de 

aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de 

wetenschappelijke vereniging (in geval van algemene/ niet-vakinhoudelijke nascholing bij 

het ABAN). 

 

3.2 Criteria 

• De cursist mag steeds eenmaal deelnemen aan de toets ronde om accreditatiepunten 

te vergaren. 

• Eén klokuur is 1 accreditatiepunt. De optimale duur van een onderdeel bedraagt 1 

uur. 

• Met behulp van interactieve onderdelen worden cursisten gecontroleerd op actieve 

deelname aan het programma. 

• Ieder onderdeel bevat een afsluitende toets. Deze toets is bestemd voor het meten 

van korte termijn leereffecten en is te gebruiken voor vergelijkingen binnen de eigen 

beroepsgroep (benchmarking). 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/regelgeving-en-faq/e-learning.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/regelgeving-en-faq/e-learning.htm
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• Alleen indien de SEH-arts het programma volledig heeft doorlopen en de afsluitende 

toets van een onderdeel met goed gevolg wordt afgelegd, kan hij/zij voor dit 

onderdeel accreditatiepunten ontvangen. 

• Een cursist krijgt een bewijs van deelname en daarmee accreditatiepunten van de 

organisator, wanneer deze tenminste 70% van de gestelde vragen goed en tijdig 

heeft beantwoord. 
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4. U hebt het Fellowship Management of Modulaire Nascholing  

  SEH-artsen (EM-masterclasses) van de NVSHA gedaan 
Ook het Fellowship Management en de Modulaire Nascholing SEH-artsen (EM-

masterclasses) van de NVSHA wordt geaccrediteerd. Voor zowel het fellowship als de 

Modulaire Nascholing SEH-artsen krijgt u 40 punten. Om nascholing in meerdere 

competenties te bevorderen is landelijk gekozen een limiet te stellen aan het aantal 

punten per nascholing ook al duurt deze meerdere dagen. Die limiet is 24 punten. Wij 

hebben ervoor gekozen om niet 24 maar 40 punten toe te kennen aan deze 

nascholingen, omdat we vinden dat er langdurig en op verschillende competenties 

geïnvesteerd en geleerd wordt. Het blijft overigens belangrijk u zo breed mogelijk na te 

scholen, dat wil zeggen op zo veel mogelijk verschillende competenties. 


