Criteria Specialistenregister Hand-ergotherapeut
bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)- Ergotherapie
Deze criteria zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
HandTherapie (NVHT) en gebaseerd op de criteria voor de CHT-NL.
Criteria

Criteria initiële registratie
In totaal dienen er op het gebied van ‘bij- en nascholing’
en ‘Bijdrage aan de ontwikkeling van de hand-therapie’
gezamenlijk minimaal 300 punten behaald te worden,
waarvan:
• minimaal 240 punten zijn behaald uit het volgen van
bij- en nascholing;
• minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten die
bijdrage aan de hand-ergotherapie.

Algemene
voorwaarden

1. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
(aangetoond door punt 2)
2. U staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici(KP) door een actuele herregistratie*

Criteria Herregistratie
In totaal dienen er minimaal 80 KP punten behaald te
worden, waarbij:
• minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bijen nascholing;
• minimaal 15 punten zijn behaald uit activiteiten die
bijdrage aan de handergotherapie.

1. U staat kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici(KP)
2. Uw registratie in het specialistenregister handergotherapie (KP) is (bijna) verlopen

* U staat in het kwaliteitsregister en niet het diplomaregister van KP
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Werkervaring

Bij- en
nascholing

minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP).
Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in de
hand-ergotherapie.
Voor dit onderdeel moet u minimaal 240 punten halen waarbij
deel A verplicht is:

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP).
Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in de
hand-ergotherapie.
Voor dit onderdeel moet u minimaal 40 punten halen voor
scholing relevant voor de specialisatie

A. Verplicht deel (min 160 punten)
• Meerdaagse door EN- en NVHT-erkende
handtherapeutische scholing (4 of meer dagdelen) en er
is voldaan aan de toetsingseisen van de opleiding c.q.
het examen is behaald.
B. Vrije keuzedeel aantoonbaar relevant voor de specialisatie
•

Korte handtherapeutische scholing;

•

Congressen en/of symposia.

HTCC-certificaat: Middels het HTCC-examen zijn automatisch de
totale 240 punten behaald.
Zie voor puntentoekenning de bijlage
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Bijdrage aan de
ontwikkeling
van handergotherapie
Voor dit
onderdeel moet
u minimaal 15
punten halen.
Let op:
voor de punten
geldt de
restrictie dat de
ervaring
opgedaan dient
te zijn
gedurende de
afgelopen 5
jaar.

Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden voor het leveren
van een bijdrage aan de ontwikkeling van hand-ergotherapie:
•

Presentaties & Publicaties

•

Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vakof werkgroepen van EN of de NVHT

•

Lidmaatschap NVHT

•

Profilering van de hand-ergotherapie

•

Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of
toegepast onderzoek gerelateerd aan de hand-ergotherapie

•

(deelname) Ontwikkeling landelijke protocollen,
standaarden en richtlijnen

•

(deelname) Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten of
zorginnovaties

•
•
•
•

Ontwikkelen van zorgaanbod of product
Ontwikkelen van scholing
Geven van scholing
Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding
Handtherapie

Voor dit onderdeel geldt voor herregistratie dezelfde criteria als
voor de initiële registratie.

Zie voor puntentoekenning de bijlage. De activiteiten zijn terug
te vinden in de ‘Kwaliteitscriteria 2015-2020 EN’. Extra
toepassing aan deze activiteiten is dat de activiteiten toegepast
zijn op het gebied van het specialisme
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Bijlage:
Criteria en puntentoekenning per activiteit voor het specialistenregister Hand-ergotherapie

Bij- en nascholing

Sbu = studiebelasting uur; d.w.z. zowel

A. Verplicht deel

Meerdaagse door EN- en NVHT-erkende handtherapeutische scholing
(4 of meer dagdelen) en er is voldaan aan de slagingseisen van de opleiding cq.
het examen is behaald.
Korte handtherapeutische scholing
Congressen/symposia

1 punt per sbu

Of HTCC-certificaat voor zowel het verplichte als vrije keuze deel

240 punten

B. Vrije keuze deel

HTCC-certificaat

contacturen als zelfstudie-uren

1 punt per sbu
1 punt per sbu

Let op:
Voor scholing onder A; de scholing telt ook mee indien deze langer dan 5 jaar geleden is gevolgd.
Voor deelname congressen/symposia, docentactiviteiten en stagebegeleiding geldt wel de restrictie van ervaring opgedaan gedurende de
afgelopen 5 jaar.
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Bijdrage aan de ontwikkeling van hand-ergotherapie

min 15 punten

(zie voor de omschrijving, criteria en bewijslast de beschrijvingen in het “EN kwaliteitscriteria 2015-2020”

Hand-ergotherapie•
gerelateerde presentaties* •

*U mag eenzelfde presentatie
maximaal twee maal
meetellen mits deze niet op
dezelfde dag gegeven is.

Hand-ergotherapiegerelateerde
publicaties

Deelname aan handergotherapie gerelateerde
commissies, vak- of
werkgroepen van EN of
NVHT
Lidmaatschap
specialistische
(beroeps)vereniging
Participatie handergotherapie- gerelateerd
onderzoek

•

Op regionaal congres
Op nationaal congres:
o Presentatie
o Poster
o Casus
Op internationaal congres:
o Presentatie
o Poster
o Casus

Presentaties in eigen werkomgeving vallen onder de activiteit ‘profilering’
• Publicatie in regionaal/niet-peer-reviewed tijdschrift
• Publicatie in nationaal tijdschrift of nationale/CBO richtlijn (incl CATanalyse)
• Publicatie in internationaal tijdschrift
• Boek
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter NVHT
Bestuurslid NVHT
Commissielid NVHT
Werkgroep Specialisatie Hand-ergotherapie EN
Lid Commissie Richtlijnen EN, aandachtsgebied hand-ergotherapie
Lid Adviesraad Hand-ergotherapie
Deelnemer NVHT

•
•
•

Onderzoeker
Data verzamelen
Data aanleveren voor databank
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•

4 punten

o
o
o

10 punten
8 punten
5 punten

o
o
o

20 punten
15 punten
7 punten

10 punten
15 punten (NB 5 punten casusbespreking)
20 punten
per hoofdstuk: 15 punten
NB Indien meerdere auteurs, worden
punten naar rato verdeeld
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
2 punten per bijeenkomst
1 punt per jaar

100 punten
10 punten
10 punten
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Profilering handergotherapie
Ontwikkelen landelijke
Hand-ergotherapie
gerelateerde richtlijnen
/protocollen e.d.
Ontwikkelen handergotherapie- gerelateerde
kwaliteitsinstrumenten of
zorginnovaties
Ontwikkelen van
zorgaanbod of product
voor hand-ergotherapie
Ontwikkelen van handergotherapie gerelateerde
scholing

Geven van handergotherapie gerelateerde
scholing

Begeleiding stagiaires van
specialisme-opleiding

•

Deelname klankbord, begeleidingscommissie, stuurgroep, of bijdrage 2 punten per activiteit/bijeenkomst
commentaarronde

•

Profilering hand-ergotherapie

2 punten per activiteit

•
•

Ontwikkelen
Actualiseren/herzien

10 punten
20 punten

•
•

Ontwikkelen
Actualiseren/herzien

20 punten
10 punten

•

Bijdrage leveren aan de ontwikkeling

2 punten per bijeenkomst/activiteit

• Workshop;
• Cursus;
• Klinische les;
• Opleiding;
• E-learning voor een initiële HBO-opleiding;
• Post HBO-opleiding met een relatie tot de hand-ergotherapie.
• Workshop;
• Cursus;
• Klinische les;
• Opleiding;
• E-learning voor een initiële HBO-opleiding;;
• Post HBO-opleiding met een relatie tot de hand-ergotherapie;
• Presentatie voor het eigen netwerk.
Begeleiding stagiaires van een specialisme-opleiding Handtherapie
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1 uur ontwikkelen = 1 punt

1 uur uitvoeren = 2 punten

1 punt per dag (max 5 punten per
registratieperiode)
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