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Eisen voor Hercertificering Arts Betaald Voetbal
Hieronder worden de criteria van de SCAS voor hercertificering als Arts Betaald Voetbal
beschreven, zoals die zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Arts Betaald
Voetbal.

De aanvrager voor de hercertificering Arts Betaald Voetbal dient te voldoen aan de
volgende eisen:

1. De aanvrager moet ingeschreven zijn in het BIG-register.
BIGnr. Invullen:……………..

2. Klachtenregeling
De aanvrager moet aangesloten zijn bij een klachtenregeling die bereid is
sportgeneeskunde gerelateerde klachten te behandelen. Van het opvolgen van
overige wetgeving (WGBO, WMK) mag worden uitgegaan.
Bewijs van aansluiting klachten regeling uploaden.

3. Gedragscode
De aanvrager dient te handelen conform de KNMG gedragsregels (LINK) voor artsen

Onderschrijft de gedragscode: Verplicht aankruisen
4. De aanvrager dient een recent ondertekende verklaring te overhandigen waarin

vermeld staat dat de arts betaald voetbal als zodanig is benoemd door de BVO of de
KNVB.
Verklaring kunt u hier  downloaden (Link). Graag invullen, ondertekenen en
uploaden.

5. Nascholing.
De aanvrager moet documentatie kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kennis en
vaardigheden op het gebied van voetbalgerelateerde geneeskunde actueel zijn
gehouden, dit te toetsen middels het onderstaande puntensysteem.
Bewijs: cetificaat of diploma uploaden.

Puntensysteem nascholing Arts Betaald Voetbal.

Het puntensysteem voor de nascholingseisen voor de Arts Betaald Voetbal is gebaseerd op
actuele kennis van de taakvelden van de Arts Betaald Voetbal, die deels in de vorm van
wetenschappelijke nascholing en deels in de vorm van overige deskundigheidsbevorderende
activiteiten moet zijn verworven, te toetsen middels onderstaand puntensysteem.
De taakvelden van de Arts Betaald Voetbal (document SCAS1119) zijn te vinden op de SCAS-
website > certificering Artsen Betaald Voetbal > taakvelden Arts Betaald Voetbal.
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Punten systeem
Een gecertificeerd Arts Betaald Voetbal die zijn certificaat wil behouden dient gedurende 5
jaar na zijn certificering jaarlijks gemiddeld 6 bijscholingspunten te behalen, zodat in 5 jaar
tijd 30 punten behaald dienen te worden.

Van deze 30 punten dient door een Arts Betaald Voetbal minimaal 15 punten in categorie I
te zijn behaald, de overige punten mogen in categorie II zijn behaald.

Categorie I:
Wetenschappelijke nascholing gebaseerd op de taakvelden “beroepsgroep Arts Betaald
Voetbal”. Dit betreft een wetenschappelijke bijeenkomst onder auspiciën van de
Congrescommissie van het CCC. Deze wetenschappelijke bijeenkomst vindt 2 maal per jaar
plaats. Per wetenschappelijke bijeenkomst kunnen 3 bijscholingspunten worden verkregen.

Categorie II:
Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten:
- meerdaags medisch congres (voetbal)sport gerelateerd 6 punten
- eendaags medisch congres (voetbal)sport gerelateerd 3 punten
- wetenschappelijke publicatie voetbalsport gerelateerd: als auteur 6 punten en

als co-auteur 3 punten
- verrichten van wetenschappelijk onderzoek (voetbal)sport gerelateerd 8 punten per jaar
- bestuursfunctie relevante vakinhoudelijke commissie 2 punten per jaar
- gastdocentschap symposium/workshop (voetbal)sport gerelateerd 2 punten per jaar

Geldigheid:
De hercertificering Arts Betaald Voetbal geldt voor de duur van 5 jaar.


