
Toekenning van Credit Points in functie van het type van de activiteit  

 
Type  Benaming van de cursussen  Omschrijving en inhoud  
1  Workshops  Praktische opleiding (vaardigheden) en/of  

  theoretische opleiding (kennis) en/of vergaderingen  
  in kleine groepen en/of opleidingsprogramma over  
  specifieke onderwerpen  

2  Regionale seminaries  Seminaries voor continue opleiding ingericht door  
  universiteiten en/of regionale verenigingen  

3  Nationale vergaderingen  Congres en/of symposium en/of geneeskundige  

  dagen georganiseerd door de universiteiten en/of  

  vergaderingen van de wetenschappelijke  

  verenigingen  
4  Internationale vergaderingen  Congres en/of symposium en/of forum van  

  internationaal niveau  
5  Ziekenhuisstaffs  Staffvergaderingen ingericht in ziekenhuis en  

  klinieken  
6  Ethiek en Economie  Vergaderingen met economische en/of ethische  

  inhoud  
7  Wetenschappelijke en  Hoofdstuk in wetenschappelijk werk en/of  

 didactische werken  publicatie in een tijdschrift met editorial board  
 (publicatie)   

8  Wetenschappelijke en  Mondeling voorstellen van cursus, lezing tijdens  

 didactische werken (verbaal)  geaccrediteerde activiteiten.  
  Posters - Abstracts tijdens geaccrediteerde  
  activiteiten  

9  Moderator en/of Inrichter   
10  Afstandsprogramma' s   
11  Varia   

1. Elke navormingsuur krijgt maximaal 1 credit point (CP), in functie van de wetenschappelijke aard van het door het paritair 
comité geëvalueerd programma.  

2. Het aantal punten toegezegd aan een programma is functie van zijn wetenschappelijke waarde en niet van de plaats van het 
gebeuren (bijvoorbeeld: symposium in het buitenland).  

3. Zodra een programma door een paritair comité geëvalueerd wordt, geldt éénzelfde aantal voor elke dokter welke 
specialiteit hij ook heeft.  

4. Accreditering betreft enkel navormingsopleidingen.  

Types 1-2,.3-4 (Praktische opleiding - regionale symposia - nationale symposia - internationale symposia) 
Maximum I CP/uur in functie van de wetenschappelijke waarde van het door het paritair comité geëvalueerd programma  

Type 5 (Ziekenhuistaffs) 
Maximum 0.5 CP/uur  

De Stuurgroep heeft op de vergadering van 4 januari 1995 beslist dat aan de vergaderingen van de 
ziekenhuisstaff, waar uitsluitend aan gevalbespreking wordt gedaan, geen CP kunnen worden toegekend. Er 
kunnen wel CP worden bekomen indien in de voorafgaande aanvraag daartoe is vermeld op welke datum de staff 
plaats heeft, welk specifiek onderwerp, door welke spreker zal worden behandeld. Deze bijeenkomsten zijn 
eventueel toegankelijk voor buitenstaanders.  

Type 6 (Ethiek en Economie) Maximum I CP/uur minimum 3 CP/jaar  

Type 7 (Wetenschappelijke publicaties in een tijdschrift beschikkend over een leescomité) 
- lste auteur: maximum 6 CP/publicatie  
- 2de en 3de auteur: maximum 2 CP/publicatie 



Type 8 (Sprekers bij geaccrediteerde programma's)  

Een deelnemer-spreker aan een geaccrediteerde activiteit krijgt het aantal CP's verbonden aan het programma x 2 beperkt tot 

een maximum van 2 CP's. Voorbeeld : in een programma waaraan 3 CP's werden toegekend is de deelnemer-spreker aan het 

woord gedurende een half uur en is aanwezig gedurende de volledige duur van de activiteit. In dit geval heeft hij recht op 3 

CP's van de activiteit verhoogd met 2 CP's (het dubbel van de activiteit maar beperkt tot een maximum van 2 CP's. Dus in het 

totaal heeft hij recht op 5 CP's.  

Wat de LOK vergaderingen betreft kunnen zich 2 situaties voordoen:  

- een spreker wordt uitgenodigd op een LOK waar hij geen lid van is : hij heeft recht op het type 8 aantal CP's  

- een spreker die een uiteenzetting geeft binnen zijn eigen LOK heeft geen recht op bijkomende CP's. Hij heeft alleen  

recht op de CP's verbonden aan de LOK vergadering.  

Type 9 (Moderator)    1 CP/uur  
2 CP/halve dag 
3 CP/hele dag  

De cumul van de bijkomende CP's voor spreker en moderator op eenzelfde activiteit is niet toegelaten.  

Type 10 (Afstandsprogramma's)  

Maximum 1 CP/uur in functie van de wetenschappelijke waarde van het door het paritair comité geëvalueerd 
programma.  
 


