Nederlandse Osteopathie Federatie
Onafhankelijk kwaliteitsregister van aangesloten osteopaten
Welkom

Richtlijn voor puntentoekenning en accreditatie
Inleiding
De NOF heeft het accreditatie reglement aangepast aan de norm opgelegd door de verzekeraars voor 2017.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen A- punten (= vakinhoudelijke verdieping via geaccrediteerde
nascholing) en B-punten (= vakinhoudelijke verdieping anders dan behaald via geaccrediteerde nascholing).
1. Deelname aan binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
1.1. Binnenlandse nascholingsbijeenkomsten
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt (internationale norm EACCME);
– Maximaal 8 punten per dag (internationale norm EACCME);
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het melden van de nascholingen en het bijhouden van de
accreditatiepunten.
1.2. Refereerbijeenkomst
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten worden toegekend indien het een regionale bijeenkomst betreft
van voldoende wetenschappelijk niveau.
– Maximaal 3 B-punten per bijeenkomst;
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het melden van de B- punten bij de NOF.
1.3 Ledenvergadering, wetenschappelijke vereniging
– Deelname aan een ALV van de beroepsorganisatie kan niet worden geaccrediteerd.
– Wel kunnen daarvoor B-punten worden toegekend.
– Maximaal 2 punten per vergadering;
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het melden en bijhouden van de accreditatiepunten.
1.4 Algemene bijscholing NOF
– De algemene symposia georganiseerd door de NOF worden geaccrediteerd;
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt
– Maximaal 8 punten per dag voor het Symposium
– De punten van NOF-geregistreerden worden bijgehouden aan de hand van de presentielijst.
2. Deelname aan buitenlandse nascholingsbijeenkomsten
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt;
– Maximaal 8 punten per dag;
– Indien de nascholing is geaccrediteerd door de American Osteopathic Association (AOA) of de
Osteopathic Cranial Academy (OCA), is deze voor osteopaten geaccrediteerd.
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat). Uit dit
bewijs van deelname dient tevens te blijken op hoeveel accreditatiepunten de osteopaat recht heeft;
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het melden en bijhouden van zijn of haar accreditatiepunten.
3. Herhaling nascholing
Bij het opnieuw volgen van een geaccrediteerde identieke vakinhoudelijke nascholingscursus wordt per jaar 20%
meer puntentoekenning verleend: 1 jr. 20% 2 jr. 40% enz. Na 5 jr. 100%.
Bij een reanimatie- of EHBO-cursusherhaling na 2jr. 100%.
U ontvangt het genoemde percentage van de geaccrediteerde punten.
4. Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten
4.1. Auteurschap
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten kunnen worden toegekend indien de publicatie is voorgelegd aan
de commissie na- en bijscholing én voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

–
–
–
–

De publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat het artikel tenminste is opgebouwd uit de volgende
onderdelen: inleiding, methode, resultaten, conclusies/ beschouwing;
Voor het artikel kunnen automatisch B-punten worden toegekend indien het is gepubliceerd in een
tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed), NvtG;
Aan de auteur(s) worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur: 10 punten, tweede auteur: 5 punten,
derde en verdere auteurs: 2 punten;
De osteopaat is verantwoordelijk voor het sturen, c.q. mailen van een elektronische scan van de
tijdschriftpagina's met het betreffende artikel, waaruit blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel
(mede) door de osteopaat is gepubliceerd. Tevens dient uit de gescande tijdschriftpagina’s te blijken op
hoeveel accreditatiepunten de osteopaat recht heeft.

4.2. Voordracht
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten kunnen worden toegekend indien de voordracht is voorgelegd aan
de commissie na- en bijscholing én voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
– Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie tijdens een wetenschappelijk 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.
– Per voordracht ontvangt de osteopaat forfaitair 5 punten;
– Als dezelfde osteopaat tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen hiervoor in totaal
toch niet meer dan 5 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 osteopaat zowel deelnemer aan, als spreker op een bijeenkomst is, tellen zowel de
accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker;
– De osteopaat is verantwoordelijk voor het sturen, c.q. mailen van een elektronische scan van het
programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (locatie) en wanneer (datum) de voordracht gehouden
is;
– De osteopaat dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een geaccrediteerde
bijeenkomst.
4.3. Eigen promotie
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten kunnen worden toegekend indien de promotie is voorgelegd aan
de commissie na- en bijscholing én voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
– Een promotie betreft de competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen discussie ontstaat over de
vakinhoudelijk relevantie;
– 40 uur na afronding van de promotie
– De 40 uur worden toegekend op de datum van de promotie.
4.4. Deelname aan richtlijncommissie
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten kunnen worden toegekend indien de deelname is voorgelegd aan
de commissie na- en bijscholing én voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
– Deelname aan een commissie die een richtlijn ontwikkelt wordt beloond met accreditatiepunten. Als
richtlijn geldt forfaitair 10 punten.
4.5. Deelname aan het bestuur van de NOF of activiteiten in opdracht van het bestuur
– Geen accreditatie mogelijk. B-punten kunnen worden toegekend indien de deelname is voorgelegd aan
de commissie na- en bijscholing én voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
– Deelname aan het bestuur of een commissie wordt beloond met accreditatiepunten. Als richtlijn geldt
voor bestuursleden forfaitair 10 punten per jaar en voor commissieleden maximaal 10 punten afhankelijk
van de werkzaamheden.
5. Herregistratie op basis van daadwerkelijk gevolgde activiteiten
– Iedere osteopaat voert ten behoeve van zijn/haar herregistratie uitsluitend accreditatiepunten op van
activiteiten die hij/zij daadwerkelijk heeft bijgewoond of uitgevoerd. (Alleen daadwerkelijk bijgewoonde of
uitgevoerde activiteiten dragen bij aan de bekwaamheid als praktiserend osteopaat).

