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Voorstellen tot aanpassing accreditatie NVvR 
april 2018 

ter besluitvorming AV 21 juni 2018 
 

Per 1 juli a.s. zal GAIA worden opengesteld voor alle in Nederland geregistreerde radiologen. 
Vanaf dat moment zullen de dossiers met BNS (bij- en nascholing) in GAIA worden 
bijgehouden. In de aanloop hiernaartoe heeft de Commissie Accreditatie zich uitgesproken 
over een aantal onderwerpen aangaande de accreditatie van bij- en nascholingen (BNS). 
Hierbij was het huidige accreditatiereglement van juni 2013 het uitgangspunt. De inrichting 
van GAIA vraagt echter op sommige punten om nadere uitwerking en er zijn ontwikkelingen 
waarop het gewenst is te anticiperen. Dit heeft geleid tot onderstaande voorstellen. 
 

-------------- 
 
Binnenlandse bij- en nascholing (BNS) 
Voor alle BNS in Nederland vanaf 1 juli 2018 zal het aanvragen van accreditatie bij de NVvR 
via GAIA gaan verlopen, evenals het toevoegen van punten/het certificaat aan alle dossiers 
van radiologen, die de BNS hebben bijgewoond. 
 
Buitenlandse congressen  
Voor buitenlandse congressen en online nascholingen wordt conform het 
accreditatiereglement gekeken naar accreditatie door erkende instanties en 
zusterverenigingen. Er wordt een limitatieve lijst met (grote) internationale congressen in 
GAIA opgenomen en daarnaast een uitgebreide lijst van zusterverenigingen en 
internationale instituten, waarvan de BNS ook op voorhand is geaccrediteerd. Ook worden 
alle congressen die Europees zijn geaccrediteerd met EACCME punten (European 
Accreditation Council for CME) en met AMA punten (American Medical Association) erkend. 
Van buitenlandse online nascholingen wordt om te beginnen een kleine lijst in GAIA gezet.  
De lijst van zusterverenigingen en internationale instituten is gebaseerd op: 

1) ESR en gelieerde National Societies & Subspecialty and Allied Sciences Societies 
2) RSNA en Radiology Organizations genoemd op de RSNA-website 
3) Organisations and Links en Courses in the USA and Canada op Holland Radiology Page 
4) EANM – European Association of Nuclear Medicine 

 
NVNG 
De NVNG is al aangesloten bij GAIA en zij blijft apart van de NVvR accrediteren. In het 
accreditatiereglement is al opgenomen dat BNS (bij- en nascholing) op nucleair 
geneeskundig terrein onder radiologische BNS valt. De Commissie Accreditatie stelt voor om 
expliciet in het reglement op te nemen dat na accreditatie door de NVNG van activiteiten die 
ook door de NVvR worden erkend als BNS, deze punten worden overgenomen. Accreditatie-
aanvragen met een (overwegend) nucleair geneeskundig karakter zullen voor accreditatie 
worden verwezen naar de NVNG. 
 
Puntentoekenning 
De Commissie Accreditatie stelt voor om het maximum aantal uren/punten per dag te 
verhogen van 6 naar 8, waarmee recht kan worden gedaan aan het aantal scholingsuren. 
Hiermee wordt ook de Europese richtlijn van de EACCME gevolgd: maximaal 8 punten per 
dag en geen maximum te behalen punten per congres. 
Er kunnen geen halve accreditatiepunten worden toegekend in GAIA. Er zal bij het afronden 
van halve punten naar boven worden afgerond.  
 
Tarieven voor het aanvragen van accreditatie 
Tot nu toe werden er geen kosten berekend voor instanties die accreditatie aanvragen. Het 
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voorstel is dit – in lijn met het beleid van andere wetenschappelijke verenigingen – voor een 
deel van de nascholingen wel te gaan doen. 
 

Categorie 1 
Nascholingen waarvoor geen deelnemersbijdrage wordt 
gevraagd en zonder sponsoring (bijv. refereeravonden) en alle 
NVvR-activiteiten (SWC, Radiologendagen, sectiebijeenkomsten, 
sprekers-/docententrainingen) 

 
€0 / gratis 

 

Categorie 2 
Nascholingen die gesponsord zijn (dan wel door een sponsor zelf 
worden georganiseerd) en/of waarvoor een bijdrage wordt 
gevraagd aan de deelnemers 

 
€150 per accreditatie-
aanvraag (excl. BTW) 

 
Per accreditatie-aanvraag kan bovenstaande altijd worden overruled, als wordt besloten om 
toch geen factuur te sturen. Bevoegdheid bij het bureau van de NVvR. 
Het voorgestelde tarief ligt nog altijd lager dan de meeste wetenschappelijke verenigingen. 
De NVNG vraagt momenteel nog geen bijdrage, maar voorziet geen problemen als de NVvR 
dat wel gaat doen. 
  
Geldigheidsduur 
Voor de geldigheidsduur van accreditaties zal worden aangesloten bij de andere 
wetenschappelijke verenigingen. Dit is maximaal 1 jaar en voor e-learning 2 jaar. Dit is 
desgewenst als uitzondering-op-de-regel handmatig aan te passen bij een accreditatie-
aanvraag. Bevoegdheid bij het bureau van de NVvR. 
 
Gebruik zoektermen 
Door gebruik te maken van zoektermen kan in de congresagenda van GAIA worden gezocht 
op BNS per aandachtsgebied en kunnen straks individuele rapporten worden gemaakt met 
een overzicht van gevolgde BNS per aandachtsgebied. De aanvragers van accreditatie zal 
worden gevraagd om (maximaal) 4 zoektermen aan te geven bij een accreditatie-aanvraag. 
Dit kan zo nodig worden aangepast. De voorgestelde lijst van zoektermen is: 

- Abdominale radiologie 
- Acute radiologie 
- Cardiovasculaire radiologie 

- Forensische radiologie 

- Interventieradiologie 

- Kinderradiologie 

- Mammaradiologie 

- Musculoskeletale radiologie 

- Neuroradiologie/Hoofd-Hals radiologie 
- Nucleaire Geneeskunde 
- Thoraxradiologie 

- Straling 

- Techniek en ICT 

- Algemene radiologie 

- Algemene competenties 
 

-------------- 
 
Bovenstaande voorstellen worden verwerkt in de inrichting van GAIA voor de NVvR. Na 
besluitvorming zal het accreditatiereglement worden geactualiseerd. 


