Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie
Reglement 2022-2024
ABC

Toekenning navormingseenheden (NE)
De verdeling van navormingseenheden gebeurt in principe als volgt:
2 NE per uur
met een maximum van 24 NE per activiteit.

Toe te kennen NE per type van erkende navormingsactiviteit:
Rubriek

Benaming

Omschrijving

Aantal toegekende NE

1

Algemeen kinesitherapeutisch

Praktische navorming
(vaardigheden) en/of
theoretische navorming
(kennis) en/of
navormingsprogramma over
specifieke onderwerpen

Zie hierboven

2

Ethische, socio-economische en
organisatorische aspecten

- Vergaderingen met
gezondheidseconomische
en/of ethische en/of
deontologische inhoud

Zie hierboven
Max. 14 NE/ jaar

- Navormingen in het
kader van
praktijkorganisatie (o.a.
kinesitherapeutisch
dossier, informatisering)
3

Regionale symposia

Zie rubriek 1 – 2 van deze
tabel

Nationale symposia

12 NE/ dag
Max. 24 NE/ symposium
Max. 24 NE/ jaar

4

Internationale
symposia/
navormingen (enkel buitenland)
De inhoud moet in relatie staan
met één van de vier pijlers van
de kwaliteitsbevordering in de
kinesitherapie

Aanwezigheidsattest
inscannen
NE na goedkeuring van de
bewijsstukken

12 NE/dag
Max. 24 NE/ congres
Max. 24 NE/ jaar
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Wetenschappelijke publicaties
in een tijdschrift beschikkend
over een leescomité en/of een
impactfactor

1e auteur

6

Auteur van een abstract

1e auteur of laatste auteur

Max. 4 NE/ jaar

7

E-learning

De leerinhoud werd in een
didactisch
afstandsonderwijsprogramma
ontwikkeld, waarin op elk
scherm interactie van de
deelnemer verwacht wordt,
met een eindtoets waarop
deelnemers moeten slagen.

Individuele beoordeling
voor elke e-learning.

Lesmateriaal dat de
deelnemer aan een cursus
zelfstandig (voorafgaand aan
de cursus) bestudeert, met
een eindtoets waarop
deelnemers moeten slagen.

1NE/u, max. 2NE/ cursus

5

E-learning ≠ online navorming,
zie definitie reglement.
Online navorming valt onder
bovengenoemde rubrieken 1-3.

8

Zelfstudie

Max. 4 NE/ jaar

of
laatste auteur

Max. 24 NE/ jaar

Note: Extra NE (> 40 NE/jaar) worden automatisch overgedragen naar een volgend jaar, met een
max. van 16 NE per jaar.
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