Overzicht toekenning accreditatiepunten voor herregistratie Versie 5, augustus 2020
lokaal oncologie datamanagers, centraal oncologie datamanagers en oncologie monitoren
Deelgebied 1
Geaccrediteerde scholingen (fysiek/ online)
Soort scholingsactiviteit
NVvOD-Scholingsdag
Overige NVvOD-scholingen
Congres, symposium,
cursus, workshop:
I. Dagdeel of ‘mini-symposium
van > 2 effectieve uren
II. Eén tot anderhalve dag
waarbij > 5-<10 effectieve uren
III. Anderhalve dag of meer dagen
waarbij > 10 effectieve uren

Accreditatiepunten*
(Per bijeenkomst)
Zie programma
Zie programma

I. 2
II. 5
III. 10

GCP-cursus en BROK
- Dagdeel >2 uren
2
- Dag >5 uren
5
Scholing op minimaal HBO-niveau,
1 punt per uur,
relevant voor datamanagers, niet
maximaal 2 punten
studie specifiek
Per scholing.
- Bij-/nascholingen voor (para)medici
of verpleegkundigen

Colleges geneeskunde,
o.a. Oncologie, hematologie

1 punt per uur,
Max. 2 punten per
college
10

Toelichting en/of voorbeelden
- scholingsdag
basisscholing, overige scholingen
Bijvoorbeeld:
- EGAM (EORTC)
- Ned. Hematologie congres
- symposium of bijeenkomst van
onderzoeksgroep, zoals: HOVONprotocollendag, DCCG, NABON-BOOG
- EORTC Group meetings
- statistiek cursus
- vakinhoudelijke afscheidssymposia
Lijst met voor herregistratie erkende
GCP-trainingen wordt gepubliceerd
op de NVvOD website.
- Nascholing voor verpleegkundigen,
radiotherapeutisch laboranten, etc.
- Refereeravond, bijeenkomst
tumorwerkgroep
- Klinische les, bijv.: informatie over
nieuwe behandelingen.
- Intern georganiseerd, of extern
- Max 4 punten binnen de termijn
voor herregistratie.
Max 4 punten binnen de termijn
voor herregistratie.

Opleiding voor researchGehele opleiding, eenmalig binnen
coördinator/research-medewerker
de herregistratieperiode
*Effectief uur: een uur waarin voor de datamanager relevante scholing werd bijgewoond, waarbij
afronding op hele uren naar beneden.
*Indien een scholing door de NVvOD is geaccrediteerd, dan geldt het aantal punten zoals vermeld op
het certificaat.
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Overzicht niet geaccrediteerde scholingsactiviteiten (voor herregistratie)
Soort scholingsactiviteit
Patiëntensymposium
Initiatie en pre-initiatie bezoek
Monitoring, audit, inspectie
Investigator’s meeting
Datamanagement training (ook voor
bijvoorbeeld E-CRF), studie specifiek
Intern overleg:
- overleg trialconsulenten,
- datamanagers overleg
- werkgroep intern, intervisie
- werkbespreking/-overleg,
- voortgangsbespreking onderzoek
-afdeling gebonden/ interne
refereerbijeenkomst
Patiëntbesprekingen, zoals:
- grote visite,
- MDO
Individuele stages
Computer cursus
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Accreditatiepunten
0
0
0
0
0

Toelichting

0

bijwonen wordt beschouwd als werk
gerelateerd

0

Werkgerelateerd

0
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Deelgebied 2
Overzicht accreditatie activiteiten (Fysiek en online) individuele deskundigheidsbevordering (voor
herregistratie)
Soort activiteit

Accreditatiepunten
Per activiteit
Voordracht/ workshop/ presentatie
1 punt per uur,
Opzetten of geven;
Max. 6 punten per
posterpresentatie ontwerpen:
activiteit
• aan beroepsgroep
• aan derden
Organisatie van een scholing:
1 punt per uur,
scholingsdag, cursus, werkgroep,
Max. 6 punten per
congres, symposium,
activiteit
onderzoekerbijeenkomst, lezing en
andere bijeenkomsten
Deelname aan beroepsinhoudelijke
6
of formeel ingestelde commissies,
organen en werkgroepen
Publicatie in een medisch
6
vaktijdschrift of in een ander
tijdschrift met een impactfactor
Training m.b.t. persoonlijke
1 punt per uur,
ontwikkeling
Max
direct relevant voor de
4 punten per training
beroepsuitoefening
bijv: communicatie /
persoonlijkheidstraining/
timemanagement)

Toelichting
Inclusief voorbereiding.
Een voordracht aan collega’s intern
wordt niet geaccrediteerd.
Het organiseren van een intern of
intercollegiaal overleg wordt niet
geaccrediteerd, zie hierna
Per lidmaatschapsjaar
Per publicatie als (co)auteur
Maximaal 8 punten binnen de termijn
voor herregistratie
- punten NVvOD (geaccrediteerde)
scholing: zie certificaat
- Training gericht op medewerkers
werkzaam in de gezondheidszorg of
binnen de klinische research
(bijvoorbeeld voor CRA’s)
Twijfel je of een training als relevant
gezien wordt en punten oplevert, neem
dan contact op met de
registratiecommissie van de NVvOD

Deelgebied 2: Maximaal 30 punten binnen de periode voor herregistratie

Overzicht niet geaccrediteerde activiteiten voor individuele deskundigheidsbevordering (voor
herregistratie)
Soort activiteit
Organiseren van een werkgroep,
werkoverleg, intercollegiaal overleg
of intervisie binnen de eigen
organisatie
-Inwerken nieuwe collega
-Trainen van collega’s
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Accreditatiepunten
Per activiteit
0

0

Toelichting
Werkgerelateerd

Werkgerelateerd
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