Auteurschap
 de publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat in 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 en
laatste auteur: 5 punten, derde en verdere auteurs: 2 punten;
 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.
Eigen promotie
 een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen
discussie ontstaat over de vakinhoudelijk relevantie;
 40 uur na afronding van de promotie ongeacht het onderwerp (dus bijvoorbeeld ook
musicologie)
 De 40 uur worden toegekend op de datum van de promotie.
Deelname aan richtlijncommissie
 Deelname aan een commissie die een richtlijn ontwikkeld wordt beloond met
accreditatiepunten. Als richtlijn geldt forfaitair 10 punten.
Voordracht
 de voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een
bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een
specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC;
 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. 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 wetenschappelijke vereniging van een
specialisme met een registratie bij de HVRC, MSRC of SGRC;
 per voordracht ontvangt de arts forfaitair 3 punten;
– als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor
in 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 aan 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 nascholing, waaruit blijkt waar (locatie) en wanneer (datum) de
voordracht gehouden is;
– de arts dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een
geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een Nederlandse bijeenkomst is het in dit verband

voldoende om het GAIA id-nummer (identificatienummer) van de scholing in GAIA te
vermelden;

