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Inleiding 

 

De RGS heeft bepaald dat medisch specialisten minimaal 200 accreditatiepunten over een periode van 5 jaar moeten behalen om voor herregistratie in aanmerking te 

komen (zie de link naar de herregistratie-eisen van de RGS onderaan deze pagina). De RGS hanteert daarbij de regel dat extra behaalde punten (meer dan 200 punten) 

in een bepaalde herregistratieperiode van 5 jaar niet mogen meetellen voor een volgende periode.  

De Wetenschappelijke Verenigingen bepalen welke activiteiten op het gebied van bij- en nascholing voor accreditatie in aanmerking komen. Dit document met afspraken 

en wetenswaardigheden op het gebied van accreditatie vormt samen met het reglement van de commissie Accreditatie het beleid van de NVvR op het gebied van 

accreditatie. Hierin staat beschreven op welke wijze radiologen hun accreditatiepunten kunnen verwerven en in GAIA kunnen (laten) registreren ten behoeve van hun 

herregistratie door de RGS. De commissie Accreditatie gebruikt dit reglement om haar taken te kunnen uitvoeren. De GAIA-coördinator van het bureau van de NVvR 

zorgt voor de verwerking van de accreditatieverzoeken in GAIA en legt deze via GAIA voor aan de commissie Accreditatie.  

 

In GAIA kunnen zowel accreditatiepunten voor congressen georganiseerd door Nederlandse instanties als accreditatiepunten voor congressen georganiseerd door 

buitenlandse instanties worden geregistreerd. Voor congressen georganiseerd door binnenlandse instanties, zorgt de organiserende instantie voor registratie van de 

punten in het GAIA-dossier van de radioloog (uiteraard nadat accreditatie door de NVvR is toegekend en na afloop van het congres). Voor congressen, georganiseerd 

door buitenlandse instanties en geaccrediteerd door de NVvR, dient de radioloog na afloop van het congres de accreditatiepunten zelf te registreren in zijn GAIA-dossier. 

 

Voor meer informatie: 

-herregistratie eisen RGS: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm 

-algemene informatie accreditatie NVvR: https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie 

-accreditatie buitenlandse activiteiten/congressen: https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten 

 

  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm
https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie
https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten


 
 

Accreditatie – afspraken & wetenswaardigheden  

Bijlage bij Reglement Commissie Accreditatie  AV 12-11-2020        

 3 
 

Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

25% regeling nascholen buiten 
vakgebied 

Het is mogelijk om nascholingspunten van andere vakgebieden 
mee te laten tellen voor de herregistratie als radioloog met een 
maximum van 25%: dit houdt in dat het voor radiologen is 
toegestaan om met een maximum van 25% van 200 uur (=50 
uur) in 5 jaar na te scholen in andere vakgebieden. RGS 
controleert bij herregistratie of het maximum van 25% niet 
overschreden is. 

 

Werkwijze:  

Na afloop worden alle deelnemers aan GAIA toegevoegd door 
de Nederlandse aanbieder van de nascholing. 

• Is accreditatie voor uw specialisme aangevraagd en 
toegekend, dan ontvangt u accreditatiepunten in uw eigen 
categorie. 

• Indien er geen accreditatie is aangevraagd en/of toegekend, 
worden de punten in het GAIA dossier van de specialist 
genoteerd in de categorie van één van de andere 
accrediterende verenigingen. Binnen het GAIA dossier van 
de specialist worden deze punten samengevoegd in de 
categorie ’nascholing buiten eigen vakgebied’. 

Indien een nascholing zich bevindt op het gebied van de 
nucleaire geneeskunde dan hoeft deze nascholing niet 
ingediend te worden bij de NVvR, wanneer de NVNG deze 
nascholing accrediteert. Radiologen die deze nascholing 
bijwonen krijgen dan – na presentie-invoer – automatisch 
punten in hun dossier in de categorie ‘binnen vakgebied’ (via 
de accreditatietoekenning van de NVNG. 

8 uur per dag maximum Vanaf 1 juli 2018 wordt maximaal 8 uur nascholing per dag 
geaccrediteerd. Indien de Europese regelgeving de Nederlandse 
wetenschappelijke verenigingen dwingt om ook een maximum 
aantal punten per congres toe te kennen, dan zal dit opnieuw 
binnen de commissie besproken worden en indien gewenst 
worden aangepast. 

Vanaf 1 juli 2018 wordt maximaal 8 uur nascholing per dag 
geaccrediteerd. De NVvR heeft (nog) geen maximum per 
congres ingesteld. 
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

ABAN (Accreditatie Bureau 
Algemene Nascholing) 

 
 
 
 
Advies NVvR 

Nascholingen die geaccrediteerd zijn door ABAN (op het gebied 
van algemene competenties als management, communicatie, 
gezondheidsrecht, ethiek etc.) tellen volledig mee voor de 
herregistratie als radioloog. In uw GAIA-dossier worden deze 
punten geregistreerd als punten binnen vakgebied en er wordt 
dus ook geen maximum gesteld aan het maximaal te behalen 
ABAN-punten. 
De NVvR adviseert haar leden minimaal 51% (101 van 200 
punten per herregistratieperiode) op het gebied van het eigen 
specialisme te behalen. Dit is een advies van de 
Wetenschappelijke Vereniging en geen eis van de RGS. 

Algemene nascholingen op het gebied van bijv. communicatie, 
gezondheidsrecht, management, ethiek etc. kunt u indienen 
via ABAN (en niet via de betreffende WV-en). 
Accreditatiepunten worden erkend door de aangesloten WV-
en, waaronder de NVvR. 

Ga voor meer informatie naar de website van de KNMG: 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/aban/over-aban.htm 

AIOS en nascholing AIOS hebben nog geen nascholingsplicht, maar kunnen 
natuurlijk wel nascholingen bijwonen als dit hun interesse heeft. 
Er geldt geen herregistratie-eis voor aios omdat zij nog niet 
geregistreerd zijn door de RGS als radioloog 

Indien AIOS Radiologie een nascholing bijwonen, dan kunnen 
zij bij de presentie worden toegevoegd aan de hand van hun 
BIG nummer.  

 

Buitenlandse nascholingen Radiologen kunnen van tevoren accreditatie aanvragen voor 
buitenlandse congressen, die zij willen gaan bijwonen en die 
nog niet vermeld staan in de congresagenda, niet 
geaccrediteerd zijn door een door de NVvR erkende instantie en 
geen EACCME- of AMA-punten toegekend hebben gekregen. 

Dit is een gratis service voor leden van de NVvR. Voorwaarde is 
dat de benodigde informatie volledig en van tevoren wordt 
aangeleverd (aanvraagformulier en digitaal programma). 

Zie website NVvR voor meer informatie:  

https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-
buitenlandse-activiteiten 

Indien een Nederlandse congresorganisatie een nascholing 
organiseert in het buitenland, dan dienen zij voor de 
Nederlandse specialisten gewoon via GAIA accreditatie aan te 
vragen en na afloop de Nederlandse deelnemers toe te 
voegen. 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/over-aban.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/over-aban.htm
https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten
https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

Buitenlandse nascholingen – 
locatie/land rouleert en vindt 
soms plaats in Nederland 

Indien een internationaal congres in Nederland wordt 
georganiseerd dan is een individuele aanvraag alleen mogelijk 
als de congresorganisatie in het buitenland gevestigd is. 

Zie ook: buitenlandse nascholingen 

Wanneer een Nederlandse congresorganisatie betrokken is 
moeten zij de aanvraag via GAIA indienen voor de Nederlandse 
deelnemers. Aanwezigheid wordt dan na afloop door de 
congresorganisatie aan de hand van de BIG-nummers 
toegevoegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor een internationaal congres dat in een bepaald jaar in 
Nederland plaatsvindt, moet voor de Nederlandse deelnemers 
via GAIA accreditatie aangevraagd worden en de presentie na 
afloop aan GAIA worden toegevoegd.  

(Zie ook: EACCME) 
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

Casuïstiek, 
refereerbijeenkomsten 

* Regionale patiëntencasuïstiek / refereerbijeenkomsten alleen worden niet gezien als radiologische nascholing, maar als 
onderdeel van het dagelijkse werk. Zo zal iedereen erkennen dat de casuïstiek van bijvoorbeeld de overdracht niet accreditabel is. 
Wanneer een nascholing rondom casuïstiek wordt georganiseerd, dan zal deze alleen voor accreditatie in aanmerking kunnen 
komen als er aantoonbaar medische inhoudelijke meerwaarde is, bijvoorbeeld tijdens een refereeravond in de vorm van 
casuïstiek rondom een bepaald thema en/of met een koppeling aan een wetenschappelijk kader, dan wel beroeps- of NVvR-
richtlijn. 

 

Grappige/niet-inhoudelijke titels of ontbreken van titels van voordrachten maken beoordeling onmogelijk, waardoor een 
bijeenkomst niet geaccrediteerd kan worden. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de meerwaarde 
van dergelijke nascholing zichtbaar te maken (evt. kan dit door extra bijlagen – bij voorkeur presentaties - toe te voegen aan de 
aanvraag, die alleen zichtbaar zijn voor de accreditatiecommissie, wanneer u nog niet te veel wilt prijsgeven aan de deelnemers 
van de nascholing.)  

 

In te dienen nascholing(en) moeten aan deze richtlijnen worden aangepast om voor accreditatie in aanmerking te komen. 

 

Het geniet de voorkeur om de aanvraag alvast in te dienen met een voorlopig programma, zodat het facturatieproces al in gang 
kan worden gezet. Dan kan na ontvangst van het definitieve programma (mits factuur inmiddels betaald is) de beoordeling direct 
starten. 
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

EACCME en AMA punten De NVvR erkent de EACCME- en AMA-punten. Dit betekent dat, 
wanneer een buitenlandse radiologische nascholing 
EACCME- of AMA-punten heeft, de NVvR deze punten 1 op 1 
overneemt. Dit gebeurt niet via een automatisch systeem. De 
accreditatiecertificaten met EACCME- of AMA-punten moeten 
door de radioloog aan zijn GAIA-dossier worden toegevoegd via 
de knop “snel toevoegen”. 

 
Indien een Nederlandse aanbieder van een internationaal 
congres EACCME punten toegekend heeft gekregen van de 
UEMS, kan de Nederlandse aanbieder deze nascholing 
indienen via het GAIA-systeem. Na afloop kan hij dan in GAIA 
de presentie invoeren van de Nederlandse deelnemers. In dat 
geval verschijnen de punten dus automatisch in uw GAIA-
dossier. 

De EACCME-punten van internationale nascholingen 
betreffende radiologie (= geaccrediteerd door de European 
Accreditation Council van de European Union of Medical 
Specialists) worden door de NVvR erkend. Dit betekent dat 
Nederlandse aanbieders van dergelijke internationale 
nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NVvR, 
nadat de EACCME punten bekend zijn. Werkwijze is als volgt: 

• nascholing indienen via het GAIA-systeem 

• duidelijk aangeven dat de aanvraag al EACCME 
geaccrediteerd is door de UEMS (bijv. in het veld 
'toelichting voor accreditatiecommissie' of bij 'omschrijving 
en doelen') 

• bewijs van deze accreditatietoekenning toevoegen bij 'extra 
bijlagen voor accreditatiecommissie' 

• uw aanvraag wordt niet gefactureerd 

• uw aanvraag wordt per omgaande geaccrediteerd 

• na afloop presentie invoeren van de Nederlandse 
deelnemers 

Europese accreditatie aanvragen gaat via de website van de 
UEMS. Formulieren staan onderaan de pagina. Let op! Zij 
maken onderscheid tussen Live educational events of e-
Learning materials. Elk met een eigen aanvraagformulier.  

http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme
http://www.uems.eu/uems-activities/accreditation/eaccme
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

Eisen accreditatieaanvraag - • De doelgroep moet duidelijk zijn. Criterium: bestemd 
voor/relevant voor radiologen.  

• De leerdoelen moeten duidelijk zijn. Criterium: verwachte 
winst in kennis, kunde en/of inzicht.  

• De inhoud moet omschreven zijn. Criterium: 
vakinhoudelijk/medisch wetenschappelijk.  

• De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten 
geëvalueerd (kunnen) worden.  

• Deelname moet open staan voor alle geïnteresseerden.  

• Op aanvraag moet inzicht in organisatie, financiën en 
marketing gegeven worden.  

• De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor 
deelnemers. Criterium: aan de sponsoring zijn geen 
inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de 
organisatoren niet beperken. Er wordt moet worden voldaan 
aan de CGR regels, zie ook: www.cgr.nl. 

• Competenties: De competenties moeten ingevuld zijn om 
aanvragen in behandeling te nemen. 

E-learning / ABFE Er geldt op dit moment geen maximum aan het aantal uren 
nascholing, dat binnen de herregistratieperiode behaald kan 
worden, maar vanuit de NVvR wordt verwacht en geadviseerd 
dat er gevarieerd wordt nageschoold. 

Bij e-learnings is het pad voor accreditatie aanvragen 
tweeledig: 

• format wordt beoordeeld door ABFE (Accreditatie Bureau 
Format E-learning) 

• medische inhoud wordt beoordeeld door de WV-en 

Dit betekent 2 facturen, maar bij accreditatietoekenning is de 
termijn daarom 2 jaar (i.p.v. gebruikelijke 1 jaar). 
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

E-learning en CGR 1. Welke regels van de CGR zijn van toepassing als een farmaceutisch bedrijf een e-learning aanbiedt aan artsen?  
 Op basis van de Geneesmiddelenwet en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de stichting CGR worden 

voorwaarden gesteld voor het maken van reclame over geneesmiddelen en voor het aangaan van financiële relaties die 
verband houden met geneesmiddelen. Zo worden bijvoorbeeld regels gesteld voor het verlenen van gastvrijheid voor 
bijeenkomst door farmaceutische bedrijven aan beroepsbeoefenaren. Gastvrijheid betreft het vergoeden van de reis-, verblijf- 
en inschrijvingskosten van deelnemers van bijeenkomsten. De zelfevaluatie gunstbetoon in GAIA beoordeelt of aan deze 
gastvrijheidsregels wordt voldaan op basis van de ingevoerde gegevens door de aanvrager. Gastvrijheid moet echter worden 
onderscheiden van het aanbieden van e-learnings, waarbij het niet gaat om reis-, verblijf- en inschrijvingskosten van 
deelnemers maar om het aanbieden van een e-learning die als zodanig een bepaalde waarde voor de deelnemer heeft. Hierop 
is dan ook niet de zelfevaluatie gunstbetoon van toepassing, maar de Geneesmiddelenwet en de Gedragscode stellen wel 
degelijk eisen aan het aanbieden van e-learnings. Wanneer het gaat om e-learnings die zijn geaccrediteerd en waarvan de 
waarde binnen redelijke perken blijft, zijn deze doorgaans toelaatbaar. Wanneer deze e-learnings ook aan niet-
beroepsbeoefenaren (zonder voorschrijfbevoegdheid) worden aangeboden, dan is terughoudendheid gepast en zal de e-
learning geen geval reclame voor recept-geneesmiddelen mogen bevatten.  

  
2. Wordt de naleving van deze regels in geval van e-learning gemonitord en geborgd? Zo ja, door wie en hoe? 
 Het aanbieden/financieren van e-learnings door farmaceutische bedrijven valt onder de reikwijdte van de Geneesmiddelenwet 

en de Gedragscode. Dat betekent dat de IGZ respectievelijk de Codecommissie van de CGR hierop toezien. IGZ zal kunnen 
optreden op basis van een inspectie en bijv. een boete of andere corrigerende maatregel kunnen opleggen. De 
Codecommissie kan uitspraken doen op basis van klachten (ingediend door derden) of op basis van een vrijwillige 
adviesaanvraag hier een oordeel over vormen. Anders dan de gastvrijheidsverlening tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten 
(zie hierboven), wordt het aanbieden van e-learnings niet verder gemonitord.  

  
3. In hoeverre is de zelfevaluatie gunstbetoon in GAIA (pe-online) van toepassing op e-learning? 
 Zie antwoord onder 1: de zelfevaluatie is niet van toepassing; de Geneesmiddelenwet en de Gedragscode stellen wel 

voorwaarden aan het aanbieden van e-learnings.  

E-learning & toetsvragen  De kwaliteit van de toetsvragen wordt meegewogen bij de beslissing of een e-learning voor accreditatie in aanmerking komt.  
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

Facturatieproces Radiologen kunnen van tevoren accreditatie aanvragen voor 
buitenlandse congressen die zij willen gaan bijwonen en die nog 
niet vermeld staan in de congresagenda. Dit is een gratis service 
voor leden van de NVvR. 

De facturen ontvangt u niet per post, maar er wordt een pdf 
gemaakt en die kunt u zelf uitprinten. Elke factuur moet 
separaat betaald worden o.v.v. het factuurnummer.  

Wanneer de betaling binnen is, ontvangt de vereniging via het 
GAIA systeem een bericht hiervan en wordt de beoordeling in 
gang gezet. Dus hoe sneller de betaling is afgehandeld, des te 
sneller heeft u uw accreditatietoekenning.  

Mogelijke oorzaken betalingsproblemen: 

A. het factuurummer is niet of niet correct vermeld op de 
overschrijving dan is het bedrag niet binnen gekomen bij de 
vereniging en kan de aanbieder het volgende (alléén digitaal!) 
opsturen naar support@pe-online.org: 

1. Kopie bankafschrift (logo bank er op) met  
  a. het factuurnummer,  
  b. het bijbehorend bedrag  
  c. en het rekeningnummer van DocData op het afschrift én  
2. schermprint bankierprogramma met gegevens over de 
overboeking (inclusief de tekst in de mededeling!) én 
nascholings ID-nummer waar het bedrag voor bestemd is. 

B. of er is een gecombineerde betaling, d.w.z. twee 
factuurbedragen onder 1 factuurnummer overgemaakt, dan is 
het totale bedrag wel bij de betreffende vereniging 
binnengekomen. De vereniging die teveel heeft ontvangen is 
zelf verantwoordelijk om het teveel betaalde bedrag terug te 
storten. Daarna kan de aanbieder alsnog de openstaande 
facturen betalen. 

Facturatieproces - creditnota - De factuur die gestuurd wordt bij een accreditatieaanvraag is 
ter dekking van de kosten van de beoordeling. Bij afwijzing van 
de nascholing vindt geen creditering plaats, omdat het 
beoordelingsproces dan reeds heeft plaatsgevonden. 

mailto:support@pe-online.org
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Onderwerp  Informatie voor radioloog Informatie voor congresorganisatie 

Geldigheidsduur accreditatie Voor de geldigheidsduur van een accreditatietoekenning heeft 
de NVvR de regelgeving van de andere WVen overgenomen per 
1 juli 2018 en deze bedraagt maximaal 1 jaar en voor e-learning 
maximaal 2 jaar. Dit is desgewenst als uitzondering op de regel 
aan te passen. Bevoegdheid bij het bureau van de NVvR. 

Voor de geldigheidsduur van een accreditatietoekenning heeft 
de NVvR de regelgeving van de andere WVen overgenomen 
per 1 juli 2018 en deze bedraagt maximaal 1 jaar en voor e-
learning maximaal 2 jaar. Dit is desgewenst als uitzondering op 
de regel aan te passen. Bevoegdheid bij het bureau van de 
NVvR 

Gunstbetoon De inspectie controleert streng of de locatie van een congres 
geen ‘nevenschikkend doel’ dient (www.cgr.nl). De 
accreditatiecommissie heeft conform de nieuwe regelgeving op 
dit punt besloten om per 1-1-2016 bepaalde nascholingen niet 
langer te accrediteren. 

In het elektronische aanvraagformulier voor de accreditatie van 
nascholing moeten aanbieders van nascholing altijd al 
aangeven dat zij zich zullen houden aan de regels voor 
gunstbetoon, zoals die zijn opgesteld door de Stichting Code 
Geneesmiddelen Reclame (CGR) (www.cgr.nl) Het ministerie 
van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
waren van opvatting dat de accreditatiecommissies van de 
wetenschappelijke verenigingen zouden moeten toetsen, of 
aanbieders van nascholing zich daadwerkelijk aan de regels 
voor gunstbetoon houden. De wetenschappelijke verenigingen 
hebben deze taak altijd afgewezen, omdat zij het toetsen op 
gunstbetoon de verantwoordelijkheid vinden van de CGR en 
IGZ. Als compromis met VWS en IGZ hebben de 
wetenschappelijke verenigingen ermee ingestemd om een 
‘zelfevaluatie gunstbetoon’ in het elektronische 
aanvraagformulier van GAIA op te nemen.  

Handleidingen Op de website van de KNMG vindt u diverse handleidingen: 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/gaia/artsen.htm  

Op de website van de KNMG vindt u handleidingen voor het 
accreditatieproces.  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/gaia/aanbieders.htm  

Een verkorte handleiding staat op de website van de NVvR:  

https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie 

http://www.cgr.nl/
http://www.cgr.nl/
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/artsen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/artsen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/aanbieders.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/aanbieders.htm
https://www.radiologen.nl/opleiding-nascholing/accreditatie
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Herregistratieregels – nieuwe 
regelgeving per 1-1-2020  

Meer informatie RGS: 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm 
 
Bureau RGS, telefoonnummer 088 - 440 43 00 of 
herregistratie@fed.knmg.nl Op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

- 

Herregistratieregels RGS t.a.v. 
nascholingsuren  

Meer informatie RGS: 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm 

- 

Intervisie  Onder intervisie wordt door de commissie Accreditatie verstaan het overleg over zaken aangaande het radiologenvak met 
vakgenoten die niet tot de eigen groep behoren, bijv. radiologen uit andere ziekenhuizen. Intervisie kan nuttig en leerzaam zijn, 
maar omdat de inhoud o.a.  
- sterk afhankelijk is van de intervisie-groepsleden en de kwaliteit daardoor zeer wisselend kan zijn 
- de inhoud van tevoren niet vast staat  
- het eventuele medisch-inhoudelijke aandeel bewust niet centraal staat 
komt intervisie niet altijd voor accreditatie in aanmerking. 
 
Vanaf 1 januari 2020 is het wel mogelijk om accreditatie aan te vragen voor medisch specialisten die deelnemen aan begeleide 
intervisie. Dit is voortgekomen uit het besluit in het Accreditatie Overleg van december 2018. 
Informatie, regelgeving, handleiding e.d. zijn opgenomen in websitelinkje KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/aban/intervisie.htm 

  
 

Niet aanwezig bij nascholing?  Indien er nascholing in uw dossier staat die u niet heeft 
bijgewoond, dan kunt u deze verwijderen door te klikken op de 
betreffende datum. (Dit kan voorkomen doordat u bijv. Janssen 
heet en de aanbieder abusievelijk de verkeerde Janssen heeft 
geselecteerd bij het toevoegen van de nascholingspunten.) 

Indien u een bericht krijgt via GAIA dat een bepaalde arts 
zichzelf van de presentielijst heeft gehaald, dan graag 
controleren of u misschien de verkeerde dr Janssen heeft 
toegevoegd. En dan uiteraard de juiste dr Janssen (liefst a.h.v. 
het BIG nummer) aan de presentielijst toevoegen. 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm
mailto:herregistratie@fed.knmg.nl
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
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Niet gevalideerde punten Alle (buitenlandse) nascholingen, die u zelf aan uw dossier 
toevoegt, krijgen de status 'niet gevalideerd'. Met deze term 
wordt in het GAIA systeem het onderscheid gemaakt tussen 
nascholingen die u zelf toevoegt en nascholingen die de 
congresorganisatie aan uw dossier toevoegt. De zelf 
toegevoegde punten tellen bij uw herregistratie wel mee, onder 
de voorwaarde dat het betreffende certificaat is toegevoegd. 

- 

Onderwijs geven  Het geven van onderwijs is niet geaccrediteerd, maar als u als 
spreker ook deelnemer aan de nascholing bent, dan mag u 
toegevoegd worden aan de presentielijst. 

 

 

  

Het geven van onderwijs is niet geaccrediteerd, daarom krijgen 
sprekers geen accreditatiepunten. Alleen als een spreker ook 
deelnemer is aan de nascholing mag hij/zij toegevoegd worden 
bij de presentie. 
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Overige 
Deskundigheidsbevordering 
(ODB) 

Voor een overzicht van geaccrediteerde Overige 
Deskundigheidsbevordering (ODB) zie de exceltabel in 
bijlage 1 
 
Voorbeelden van activiteiten die niet geaccrediteerd worden als 
ODB: 
-Deelname aan commissies (m.u.v. richtlijnencommissies) 
-Supervisie 
-Promotor of co-promotor 
-Ledenvergadering Wetenschappelijke Vereniging 
-Lezen van vakliteratuur 
-Managementparticipatie eigen ziekenhuis 
-Onderwijs voorbereiden en geven 
-Stafvergaderingen eigen ziekenhuis 
-Visiteren (zowel kwaliteit als opleiding) 
-Werkgroepvergaderingen en protocollenbespreking 
-Fellowships 
-Deelname aan examens 

Niet accreditabel: 
- Aanvragen zonder uitgewerkt programma 
- Gesponsorde nascholing die niet aan de CGR-richtlijnen 

voldoet. De commissie controleert hooguit 
steekproefsgewijs of de nascholing voldoet aan CGR-
richtlijnen. Het voldoen aan CGR-richtlijnen is te allen tijde 
de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Eventuele 
nalatigheid hierin is volledig voor rekening van de 
aanbieder. 

- Introductiesymposia van farmaca 
- Nascholingsbijeenkomsten waarvoor geen vrije inschrijving 

bestaat (openbaarheid is eis) 
- Werkgroepvergaderingen en protocollenbesprekingen 

(vakinhoudelijke nascholing wel) 

 

Punten / presentie in GAIA Om uw aanwezigheid bij een nascholing te kunnen vastleggen 
in het GAIA systeem is het noodzakelijk dat uw BIG nummer bij 
de congresorganisatie bekend is. 

Indien de door u gevolgde nascholing niet na 2 maanden is 
toegevoegd aan GAIA, dient u contact op te nemen met de 
betreffende binnenlandse congresorganisatie. 
Voor congressen georganiseerd door buitenlandse instanties 
dient u zelf te zorgen voor het registreren van uw 
accreditatiecertificaat in GAIA, zie: 

https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-
buitenlandse-activiteiten 

De aanwezigheid van specialisten en AIOS dient binnen 2 
maanden na afloop van de nascholing aan het systeem te 
worden toegevoegd.  

Indien dit niet tijdig gebeurt dan wordt uw account geblokkeerd 
voor nieuwe aanvragen. Wanneer uw account geblokkeerd is, 
controleer dan of er aanvragen zijn waar de presentie nog van 
openstaat. Mocht het gaan om bijv. een nascholing die 
geannuleerd is, die zorgt voor de blokkade, vul dan bij deze 
nascholing in GAIA in dat de nascholing niet doorgegaan is om 
hiermee aan uw plicht om presentie in te voeren van deze 
nascholing te voldoen. 

Refereerbijeenkomsten en 
referaten 

zie casuïstiek zie casuïstiek 

https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten
https://www.radiologen.nl/accreditatie-aanvraagformulier-buitenlandse-activiteiten
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Zoektermen gebruik Door gebruik te maken van zoektermen kan in de 
congresagenda van GAIA worden gezocht op BNS per 
aandachtsgebied en kunnen later individuele rapporten worden 
gemaakt met een overzicht van gevolgde BNS per 
aandachtsgebied. De aanvragers van accreditatie zal worden 
gevraagd om minimaal 1 en 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 
-MSK radiologie 
-Neuroradiologie/Hoofd-Hals radiologie 
-Nucleaire Geneeskunde 
-Thoraxradiologie 
-Straling 
-Techniek en ICT 
-Algemene radiologie 
-Algemene competenties 
 

Door gebruik te maken van zoektermen kan in de 
congresagenda van GAIA worden gezocht op BNS per 
aandachtsgebied en kunnen later individuele rapporten worden 
gemaakt met een overzicht van gevolgde BNS per 
aandachtsgebied. De aanvragers van accreditatie zal worden 
gevraagd om minimaal 1 en 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 
-MSK radiologie 
-Neuroradiologie/Hoofd-Hals radiologie 
-Nucleaire Geneeskunde 
-Thoraxradiologie 
-Straling 
-Techniek en ICT 
-Algemene radiologie 
-Algemene competenties 
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Bijlage 1: Overige Deskundigheids Bevordering (ODB) m.i.v. 1 januari 2021 

 

  Auteur boek Auteur 
tijdschrift 

Redactielid, 
editor  
tijdschrift 

Deelname aan 
richtlijncommis
sie 

Deelname aan 
overige 
commissies 

Voordracht 
tijdens 
geaccrediteerde 
bijeenkomst 

Bijdrage aan 
maken van: 
- e-learning 
- poster 
- lemma 

Vervolg-
opleiding: 
- opleidings-
visit. 
- instellings-
visit. 
- regionale visit. 

accre-
ditabel: 

Ja Ja Ja ja Nee Ja Ja Ja (enkel 
scholing van 
visitator) 

aantal 
punten: 

40 pt/boek 
(hoofdauteur), 5 
pt/hoofdstuk op 
eigen naam 

PubMed, 1e 10 
pt, 2e 5pt, 
overige 2pt 

PubMed, 
redactielid 20 pt 

10 pt/ richtlijn 
Vergaderingen 
niet afzonderlijk 
te accrediteren 

  Voordracht 3 pt, 
Posterpresen-
tatie 2 pt 

E-learnings (3 
pt/e-learning), 
door CIE 
accreditatie te 
beoordelen 

- scholing van 
visitator is 
accreditabel 
- uitvoering van 
visitatie is niet 
accreditabel 

maxi-
mum: 

40 pt/ 5 jaar  30 pt/jaar 20 pt/jaar 10 pt/richtlijn nvt 18 pt/jaar 30 pt/jaar 1 pt/uur 

 
 
  

        



 
 

Accreditatie – afspraken & wetenswaardigheden  

Bijlage bij Reglement Commissie Accreditatie  AV 12-11-2020        

 17 
 

  Evaluatie van 
funtioneren in 
groepsverband 
(externe 
kwaliteitsevalua
tie) 

Evaluatie van 
individueel 
functioneren 
(bv. IFH, IFMS, 
EIF) 

Audit van 
geaccrediteerde 
nascholing 

Intervisie en 
supervisie 

Basisopleiding: 
- begeleider van 
stagiair 
- begeleider van 
co-assistent 
- gastdocent 

Vervolgopleidin
g 
- begeleider van 
aios die stage 
volgt 
- opleider van 
aios 
- plaatsverv. 
opl.  van aios  

Promotor of co-
promotor 

Eigen promotie 

accre-
ditabel: 

Ja (enkel 
scholing van 
evaluator) 

Ja (enkel 
scholing van 
assessor) 

Ja (enkel 
scholing van 
auditor) 

Supervisie nee, 
enkel begeleide 
Intervisie is 
accreditabel per 
1-1-20 volgens 
besluit AO 

Ja (enkel 
scholing van 
begeleider) 

Ja, enkel 
scholing van 
begeleider of 
(plv.) opleider 

Nee Ja 

aantal 
punten: 

- scholing van 
evaluator is 
accreditabel 
- uitvoering van 
evaluatie is niet 
accreditabel 
(primaire doel is 
niet 
deskundigheidsb
evordering van 
evaluator) 

- scholing van 
assessor is 
accreditabel 
- uitvoering van 
assessement is 
niet accreditabel 
(primaire doel is 
niet 
deskundigheidsb
evordering van 
assessor) 

- scholing van 
auditor is 
accreditabel 
- uitvoering van 
audit is niet 
accreditabel 
(primaire doel is 
niet 
deskundigheidsb
evordering van 
auditor) 

https://www.knm
g.nl/opleiding-
herregistratie-
carriere/aban/int
ervisie.htm  

- scholing van 
begeleider is 
accreditabel 
- begeleiden is 
niet accreditabel 
(wordt gezien als 
onderdeel van 
het artsenvak) 

- scholing van 
begeleider of 
(plv.) opleider is 
accreditabel  
- begeleiden en 
opleiden zijn niet 
accreditabel 
(worden gezien 
als onderdeel 
van het 
artsenvak) 

  40 pt 
promotiedatum 

maxi-
mum: 

1 pt/uur 1 pt/uur 1 pt/uur nvt voor 
supervisie, zie 
hierboven voor 
begeleide 
intervisie 

1 pt/uur 1 pt/uur nvt 40 pt 

 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm

