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Samenvatting herregistratie MSK-artsen 
 
 

  
 

1. HERREGISTRATIE-EISEN   

 Gemiddeld tenminste 16 uur per week voor het specialisme relevante werkzaamheden; én  
 

 gemiddeld tenminste 40 uur per jaar deskundigheidsbevordering waarvan: 

 minimaal 8 – maximaal 12 uur per jaar intercollegiale toetsing (ICT) in het eigen 
specialisme;  

 minimaal 20 uur relevante geaccrediteerde bij- en nascholing 
 minimaal ‘algemeen vakinhoudelijk’, geaccrediteerd voor het eigen specialisme 

(m.b.t. de competenties ‘Medisch Handelen’ en ‘Kennis en Wetenschap binnen 
het standaard domein van de MSK-arts’) 
Van deze uren mag 25% nascholing zijn buiten het eigen vakgebied indien deze 
nascholing is geaccrediteerd door een ander geneeskundig specialisme 

 8-12 uur overige (individuele) deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODB  
  
3. TOELICHTING 
 
 Intercollegiale toetsing (ICT) 
 Intercollegiale toetsing is het cyclische proces waarin de professional stapsgewijs leert om de 

processen van hulpverlening, zorgverlening en dienstverlening kritisch te onderzoeken en 
telkens structureel en planmatig verbetering aan te brengen en weer te evalueren. Op deze 
wijze kunnen de professionals telkens verbeteringen aanbrengen in hun dienstverleningen. 

 
 Deelname  buitenlandse nascholingsbijeenkomsten: 

In het accreditatiereglement  is een lijst van zusterorganisaties opgenomen waarvan de 
accreditatie bij voorbaat is vastgesteld. Voor congressen die niet op deze lijst voorkomen kan 
achteraf accreditatie worden aangevraagd. 
 
  Accreditatie-uren toe op basis van de volgende systematiek: 
- Volgens de internationale norm is 1 klokuur 1 accreditatiepunt (internationale norm 

EACCME); 
- Per dag worden maximaal 6 accreditatie-uren toegekend (overweging dat gemiddelde 

deelnemer niet meer dan 6 uur per dag effectief leert); 
- Nascholingen georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de NVAMG hoeven niet 

beoordeeld te worden door de accreditatiecommissie 
- Per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst worden maximaal 24 accreditatie-uren 

toegekend (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); 

- Het aantal accreditatie-uren wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd en daarna wordt 
het totaal aantal accreditatie-uren afgerond: 

o Minder dan 30 minuten = 0 accreditatie-uren 
o Gelijk aan of meer dan 30 minuten = 1 accreditatie-uur 

-  Intercollegiale toetsing minimaal 8 en maximaal 12 uur per jaar 
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(individuele) deskundigheidsbevorderende activiteiten (voor toelichting zie hoofdstuk 7 van 
accreditatiereglement) 

 
-  Auteurschappen: eerste auteur 10 uur, tweede auteur 5 uur, derde en verdere auteurs 2 uur 
- Redacteurschap: 4 uur per jaar 
- Voordrachten: 3 uur per bijeenkomst 
- Eigen universitaire promotie: 40 uur 
- Deelname richtlijncommissie: 10 uur per jaar 
- Deelname bestuur en commissie  (niet inhoudelijk); 4 uur per jaar 
- RGS erkende opleider MSK-geneeskunde: 8 uur per jaar 
- Begeleiding geneeskundige stagiaires en co-assistenten: 1 uur per volle week, maximaal 4 

uur per jaar 
 

  
Intervisie 
Intervisie wordt geaccrediteerd indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
1) Een geregistreerde arts nodigt een andere geregistreerde arts uit een dag(deel) te komen 

meekijken in zijn praktijk. 
2) Het hoofddoel is leren van elkaar aan de hand van patiënten tijdens een spreekuur. 
3) Met een dag wordt een hele werkdag van minimaal 6 contact-uren bedoeld. Ook een halve 

dag (minimaal 3 contacturen) kan voor erkenning in aanmerking komen. 
4) Maximaal een dag per jaar wordt op deze wijze voor beide artsen erkend. 
5) Om de spreiding en daarmee het nut van de uitwisseling te bevorderen wordt bij 

betreffende 2 artsen per 5 jaar maar 2 gezamenlijke dagen, in elke praktijk 1 dag (= 6 uur), 
als nascholing erkend. Overigens kunnen in de andere jaren wel intervisiedagen met 
andere collegae geaccrediteerd worden. Dus telkens maximaal 2 intervisiedagen per 5 jaar 
per koppel. 

6) Betreffende artsen mogen niet reeds in hetzelfde gebouw of een ander vast 
samenwerkingsverband werken. 

7) De intervisie dient als hoofddoel nascholing te hebben en mag niet in een ander kader, 
bijvoorbeeld voor sollicitatiedoeleinden, plaatsvinden. 

 
 


