
Aan:  congresorganisaties en radiologen die nascholingen organiseren

Utrecht, 19 april 2018
Ons kenmerk: MZ/bv/uit2018/263

Geachte relatie,

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) gaat in 2018 starten met het afhandelen van 
accreditatie-aanvragen via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie), een landelijk 
web-based systeem voor o.a. medisch specialisten. GAIA wordt gebruikt door de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG (herregistratie specialisten) en 
de wetenschappelijke verenigingen (accreditatie aanvragen) om de deskundigheidsbevordering vast 
te leggen en te kunnen beoordelen.
U ontvangt deze brief omdat u in het verleden accreditatie heeft aangevraagd bij de NVvR. Bent u 
zelf radioloog en organiseert u congressen, dan is het belangrijk te weten dat uw eigen dossier in 
GAIA pas per 1 juli 2018 beschikbaar is

Informatie / handleidingen

 Op de website van de KNMG kunt u uitgebreide informatie en handleidingen vinden: 
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/over-gaia.htm

 Op de website van de NVvR vindt u de informatie die specifiek voor radiologen geldt.
https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie 

 Voor uw gemak is een verkorte handleiding bijgesloten. 

De ingangsdatum voor deze wijziging is 1 juli 2018.
Accreditatie-aanvragen aan de NVvR voor binnenlandse bij- en nascholingen, die 

plaatsvinden na 1 juli 2018 zullen via GAIA worden afgehandeld.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen zijn dat:
- niet alle aanvragen meer kosteloos worden afgehandeld;
- de accreditatietermijnen zijn aangepast;
- het vastleggen van deelnemers geheel digitaal zal verlopen. 

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/over-gaia.htm
https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie


Wij willen u hierbij verzoeken:

 om een ‘aanbieder’-account aan te maken in GAIA (indien u nog niet eerder met GAIA heeft 
gewerkt bij andere verenigingen) en nieuwe aanvragen, waarvan de congresdatum op 1 juli 2018 
of later is, via GAIA bij de NVvR in te dienen.

 en – indien van toepassing - om reeds geaccrediteerde aanvragen, voor congressen/activiteiten 
die plaatsvinden op 1 juli 2018 of later, om te zetten naar GAIA.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te 
stellen via het mailadres: accreditatie@radiologen.nl of te bellen naar: 088-110 2525.

Met vriendelijke groet,

Commissie Accreditatie van de NVvR

Bijlagen: overzicht wijzigingen, verkorte handleiding

mailto:accreditatie@radiologen.nl


Wijzigingen accreditatieproces NVvR 

1 De NVvR gaat vanaf heden een factuur 
sturen voor het in behandeling nemen van 
een accreditatieaanvraag. De kosten zijn € 
150,00 excl. btw voor nascholingen die 
gesponsord zijn, dan wel door de sponsor 
worden georganiseerd en/of waarvoor een 
bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemers.
Overige aanvragen zonder sponsoring en/of 
deelnemersbijdragen, voor en door 
radiologen (bijv. refereeravonden) zullen 
nog kosteloos worden afgehandeld.

Voor aanvragen, die reeds behandeld zijn 
door de NVvR, waarvan de cursusdatum 
vanaf 1 juli 2018 valt, wordt niet met 
terugwerkende kracht een factuur gestuurd.

Een aanvraag voor accreditatie wordt in 
behandeling genomen na betaling van de 
factuur. De streeftermijn van 6 weken voor 
de beoordeling en afhandeling van een 
aanvraag, start vanaf het moment van 
ontvangst van de betaling.

2 De geldigheid van de accreditatietermijnen 
wordt gelijk gesteld aan de termijnen binnen 
GAIA:
1 jaar voor fysieke nascholingen
2 jaar voor e-learnings

De doorlopende accreditatie van 5 jaar komt 
hiermee te vervallen.
Binnen de termijn van 1 jaar kunt u 
herhalingen (zelfde inhoud, maar andere 
locatie bijv.) kosteloos toevoegen. 
Ingangsdatum is de datum van de eerste 
bijeenkomst.
Voor aanvragen die op dit moment een 
langere accreditatietermijn kennen en 
plaatsvinden na 1 juli 2018 zal de langere 
termijn nog geldig blijven, maar deze 
nascholingen moeten nog wel door de 
congresorganisatie aan GAIA worden 
toegevoegd. Het doel is om alle nascholingen 
vanaf 1-7-2018 compleet in GAIA te hebben.
 

3 Deelnamecertificaten zijn niet langer nodig 
voor radiologen (nog wel voor AIOS!), want 
binnen GAIA kunt u na afloop de deelnemers 
toevoegen aan de hand van hun BIG-
nummers (presentie-invoer).

Omdat het niet verplicht is om GAIA te 
gebruiken voor de registratie van 
deskundigheidsbevordering in het kader van 
een herregistratie als medisch specialist, kan 
u als aanvrager in voorkomende gevallen op 
individuele basis nog wel om een 
deelnamecertificaat worden gevraagd. 

4 Maximaal 8 uur per dag. De nieuwe Europese norm is 8 uur/punten 
per dag maximaal. De NVvR zal deze nieuwe 
norm per 1 juli 2018 gaan hanteren.


