Nieuwe herregistratie-eisen voor klinisch farmacoloog
geldig vanaf 1 januari 2013 voor alle certificeringen: CF1, CF2 en CF3
indien een klinisch farmacoloog vanwege tussentijdse verandering van de registratie-eisen
problemen voorziet wordt hij verzocht contact op te nemen met de betreffende
certificeringscommissie.
De herregistratie wordt beoordeeld op 3 clusters.
In de regel dient de kandidaat voor elk van de 3 onderstaande clusters minimaal 10 Credit punten
(CP) te scoren en de totaalscore (som van scores van de 3 clusters) dient minimaal 60 CP te
bedragen.
Indien op 1 of meerdere clusters geen 10 CP worden behaald dan volstaat 5 CP per cluster indien
de totaalscore (de som van de 3 clusters) minimaal 80 CP bedraagt. De kandidaat krijgt een
aanbeveling om minimaal 10 CP per cluster te scoren.
Indien een kandidaat niet aan bovengenoemde eisen voldoet wordt zijn/haar dossier voor advies
voorgelegd aan de betreffende commissie certificering.
Credit Punten (CP):
Cluster 1. Klinisch farmacologische activiteiten (gemiddelde over de laatste 5 jaar) 1uur/week =
1 CP
Cluster 2. Volgen van nascholing
Per mededelingendag van NVKF&B (over de laatste 5 jaar) 3 CP
Congres klinische farmacologie/farmacotherapie (over de laatste 5 jaar) 1 CP/dagdeel*
Vakspecifiek congres met farmacotherapie (over de laatste 5 jaar) 0,5 CP/dagdeel*
* 1dagdeel bestaat uit minimaal 3 uur. Voor bijscholingen wordt het aantal uren bijscholing
gedeeld door 3 met afronding tot op 2 decimalen. Bijvoorbeeld een bijscholing van 2 uren staat
voor 0,67 dagdelen.
Cluster 3. Wetenschappelijke output met klinisch farmacologische/farmacotherapeutische
inhoud
Per publicatie (over de laatste 5 jaar)
Artikel in peer-reviewed tijdschrift (geciteerd inISI Web of Knowledge)
Als eerste auteur 10 CP
Als 2de of laatste auteur 6 CP
Als andere auteur 2 CP
Artikel in ander peer reviewed tijdschrift (niet opgenomen in Web of Knowledge)
Als eerste auteur 5 CP
Als 2de of laatste auteur 3 CP
Als andere auteur 1 CP
Hoofdstuk in boek
Als eerste auteur 7,5 CP
Als 2de of laatste auteur 4,5 CP
Als andere auteur 1,5 CP
Abstract
Als eerste auteur 2,5 CP
Als 2de of laatste auteur 1,5 CP
Als andere auteur 0,5 CP

