Nascholing MMM
Basis eisen mbt nascholingspunten voor MMMers
- Over een periode van 5 jaar dienen 200 nascholings punten te worden verzameld.
- De nascholings punten dienen te worden bijgehouden op de PE-online website
- Vanwege ontbreken van een BIG nummer bij MMMers zal er niet via GAIA een directe
toekenning van gevolgde nascholing in de individuele dossiers van de MMMers kunnen
plaatsvinden. Er zal getracht worden om activiteiten welke vanuit VNMM zelf worden
georganiseerd zoveel mogelijk door het secretariaat van de NVMM aan de dossiers toe te
voegen.
- De MMMer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de punten op de PE-online site
- ook bewijs van daadwerkelijk bijwonen en het dagprogramma moet door de MMMer zelf op
de site worden geplaatst)
- Het overschot aan punten (meer dan 200) komt na de 5-jaars beoordeling te vervallen en
kan niet meegenomen worden naar de volgende 5-jaars periode
- Als 200 punten bereikt worden, behoefd het meerdere geen controle/upload meer.
- Bij discussie over al dan niet toekenning van punten voor een activiteit beslist de Cie
nascholing van de NVMM.
- Bij tekort aantal punten beslist concilie MMM over al dan niet verlengen van MMM-schap
Toekenning van punten:
Hieronder volgt een lijst van activiteiten waarvoor nascholingspunten kunnen worden
verkregen. Belangrijk is dat een activiteit aantoonbaar moet bijdragen aan de vakgerichte
kennis en ontwikkeling van de MMM-er. Alle door NVMM geaccrediteerde activiteiten voldoen
hier in principe aan. Echter voor de door andere verenigingen geaccrediteerde activiteiten
hoeft dit niet per definitie het geval te zijn (zo kan een door NVP geacrediteerde meeting over
HPV tumoren voor een deel over tumor-cel differentiatie gaan. Daardoor zullen dan mogelijk
niet alle punten van de NVP worden toegekend. Oordeel van de Cie nascholing op basis van
dagprogramma is dan beslissend.
Voor deze beoordeling dient bij het toevoegen van een activiteit van een “niet vooraf
geaccrediteerde vergadering of bijscholing” het programma (pdf) te worden bijgevoegd.
Richtlijn voor punten toekennig van standaard activiteiten

-

-

Nascholingsbijeenkomsten binnenland
1 klokuur ‘daadwerkelijke teaching’ is 1 accreditatiepunt.
(programma noodzakelijk om te kunnen beoordelen)
Maximaal 6 punten per dag, 3 punten per dagdeel.
(programma is beslissend voor aantal)
Maximaal 24 punten per meerdaagse bijeenkomst.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren van de bijeenkomst.
(mogelijk kunnen NVMM bijeenkomsten door secr. NVMM ingevoerd)
Workshop bij een congres apart aanbieden door MMM-er (extra punten)

-

Nascholingsbijeenkomsten buitenland
1 klokuur ‘daadwerkelijke teaching’ is 1 accreditatiepunt.
Maximaal 6 punten per dag, 3 punten per dagdeel.
Maximaal 24 punten per meerdaagse bijeenkomst.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren van de bijeenkomst.
Workshop bij een congres apart aanbieden door MMM-er.
Niet-vakinhoudelijke nascholing binnenland
Dit betreft nascholing buiten het eigen specialisme. Hiervoor loopt een pilot tot in
ieder geval 1 mei 2016. Over de pilotperiode mogen MMMers accreditatie-uren bij
een geneeskundig specialisme buiten het eigen vakgebied halen (maximaal 50 per
herregistratieperiode). Dit geldt uitsluitend voor binnenlandse scholing die is
geregistreerd door een ander BIG-geregistreerd specialisme. De MMMer zal deze

punten zelf aan het dossier moeten toevoegen onder vermelding van “nascholing op

het vakgebied van een ander specialisme”. De overige criteria van de NVMM zijn
hierop van toepassing.
-

Refereerbijeenkomsten
1 klokuur is een accreditatiepunt.
Maximaal 3 punten per bijeenkomst.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren met overleggen van programma.

-

Ledenvergadering Wetenschappelijke Vereniging
Uitsluitend het wetenschappelijk gedeelte kan worden geaccrediteerd.
1 klokuur is 1 accreditatiepunt.
Maximaal 6 punten per dag, 3 punten per dagdeel.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren van de bijeenkomst.

-

E-learning
1 klokuur is 1 accreditatiepunt.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren.

-

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 (onderdelen wel, maar specif. headings niet noodzakelijk).
Voor overige publicaties (bijv. reviews, short communications, case reports etc.) is het
op basis van de wetenschappelijke inhoud of de nascholingspunten toegekend
worden.
Het artikel wordt uitsluitend geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift
dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US national Library of Medicine (PubMed).
Aan de auteurs worden forfaitair punten toegekend: eerste auteur 10 punten, tweede
auteur 5 punten en verdere auteurs 2 punten.
De MMMer is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-online van een
electronische scan van de tijdschriftenpagina’s met het betreffende artikel, waaruit
blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel (mede) is gepubliceerd. Tevens dient uit
de gescande tijschriftpagina’s te blijken op hoeveel accreditatiepunten de MMMer
recht heeft. Het moment van publicatie is bepalend of het artikel binnen de
registratieperiode valt.

-

Voordracht
De voordracht wordt geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een
bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een
specialisme.
Per voordracht (orale presentatie of “presenting author” van een poster) ontvangt de
MMMer 3 punten. Bij het aanbieden van een poster in het dossier dient een bewijs
van deelname aan het betreffende congres, een PDF van de poster en één kopie van
(de abstract/pagina in) het abstractboek te worden toegevoegd. Anders kan geen
honorering plaatsvinden.
Als dezelfde MMMer tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten geeft, kunnen
voor presentaties 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.
ECHTER: Als een MMMer zowel deelnemer als spreker op een bijeenkomst is, tellen
zowel de accreditatiepunten als deelnemer, als de accreditatiepunten als spreker.
De MMMer is verantwoordelijk voor het toevoegen aan PE-online van een
electronische scan van het programma van de nascholing, waaruit blijkt waar (lokatie)
en wanneer (datum) de voordracht gehouden is.
De MMMer dient aan te tonen dat de voordracht heeft plaatsgevonden tijdens een
geaccrediteerde bijeenkomst (identificatienummer).

-

Deelname aan richtlijnencommissie
Deelname aan een richtlijnencommissie levert forfaitair 10 punten op.

Maximaal één keer per 5 jaar voor dezelfde richtlijnencommissie.
Deelname aan een permanente Richtlijnontwikkeling levert voor het bestuur 5 punten
per jaar op.
MMM-er is verantwoordelijk voor het invoeren van de richtlijnencommissie

