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1e Hercertificering CHT-NL

Algemene voorwaarden

1. Gecertificeerd CHT-NL.
2. Bevoegd om te werken als fysiotherapeut of ergotherapeut.
3. NGHT lid.

Voorwaarden werk
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U dient te beschikken over minimaal 1500 uur ervaring in de behandeling van patiënten met aandoeningen
van de bovenste extremiteit gedurende de laatste 5 jaar. De nadruk dient hierbij te liggen op aandoeningen
van de hand/pols.
Dit betekent dat u de afgelopen 5 jaar gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 7,5 uur besteed heeft aan de
behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de direct als
indirect patiëntgebonden tijd.
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Indien u de afgelopen 5 jaar geen of minder uren heeft besteed aan directe patiëntenzorg maar andere
werkzaamheden heeft verricht, kunt u in bepaalde gevallen, gebruik maken van de dispensatieregeling om in
aanmerking te komen voor de eerste hercertificering.
-

Dispensatieregeling

De andere werkzaamheden dienen gerelateerd te zijn aan handtherapie (i.e. handgerelateerd onderzoek
of onderwijs)

én
-

U dient in de 10 jaar voorafgaand aan de start van de andere werkzaamheden minimaal 5000 uur besteed
te hebben aan behandeling van patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit.
Dit betekent dat u in die 10 jaar gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 12,5 uur besteed heeft aan de
behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de direct als
indirect patiëntgebonden tijd.

Continuering Professionele
Ontwikkeling

A. Scholing*:
- Meerdaagse, geaccrediteerde scholing betreffende de hand/pols: 2 punten per dagdeel.
- Korte hand-/armgerelateerde scholing: 1 punt per dagdeel.

Voor dit onderdeel moet u
minimaal 10 punten halen.

B. Docentschap*:
- Docentschap: 2 punten per lesuur.

Let op:
voor de punten A t/m D geldt de
restrictie dat de ervaring opgedaan
dient te zijn gedurende de afgelopen 5
jaar.

C. Congressen/symposia:
- Nationaal congres: 1 punt per dagdeel.
- Internationaal congres: 2 punten per dagdeel.
D. Stage handtherapie:
- Begeleiding stagiaires: 1 punt per stagiaire als hoofdbegeleider met een maximum van 5 punten over de
afgelopen 5 jaar.
- Zelf lopen van stage in de handtherapie: 1 punt per dagdeel.
E. Certificering:
- Geldig ECHT-certificaat: 25 punten.
- Geldig HTCC-examen (CHT-certificaat): 25 punten.
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Bijdrage aan de Handtherapie
Voor dit onderdeel moet u minimaal 10
punten halen.
Let op:
voor de punten A t/m C geldt de
restrictie dat de ervaring opgedaan
dient te zijn gedurende de afgelopen 5
jaar.

A. Presentaties:**
- In de eigen werkomgeving: 2 punten per presentatie.
- Op nationaal congres: 10 punten per presentatie.
- Op internationaal congres: 20 punten per presentatie.
B. Publicaties:
- Publicatie in nationaal tijdschrift of nationale/CBO richtlijn: 10 punten.
- Publicatie in internationaal tijdschrift: 20 punten.
C. Actieve bijdrage binnen het NGHT:***
- Voorzitter, penningmeester of secretaris: 30 punten.
- Algemeen bestuurslid: 24 punten.
- Commissielid: 20 punten.

In totaal dienen er op het gebied van “Continuering Professionele Ontwikkeling” en “Bijdrage aan de Handtherapie” gezamenlijk minimaal 25
punten behaald te worden

Bij NGHT erkende opleidingen of cursussen.
** U mag eenzelfde presentatie maximaal twee maal meetellen mits deze niet op dezelfde dag gegeven is.
*** Deelname gedurende minimaal 3 jaar.
*

Criteria 1e hercertificering. CHT-NL.
NGHT

3

