Bericht aan alle internist-hematologen (in opleiding)
Hierbij laten wij u weten dat de sectie Hematologie ten aanzien van
op voorhand geaccrediteerde nascholingen het volgende heeft besloten.

ASCO en ESMO – aantal punten gemaximaliseerd
Per 1 januari 2015 zijn de jaarlijkse ASCO en ESMO congressen nog wel op voorhand geaccrediteerd door
de sectie Hematologie. Het aantal punten dat mag meetellen voor de herregistratie als hematoloog is echter
gemaximeerd, omdat het aandeel in deze twee congressen wat hematologie betreft beperkt is. Dit ongeacht
of men een enkele of dubbele registratie (hematologie en oncologie) heeft.
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Indien u deze congressen toevoegt aan uw GAIA dossier dan mogen voor uw herregistratie als internist en
medisch-oncoloog alle punten meetellen. Indien u het ook in GAIA kopieert naar uw hematologie-dossier,
dan dient u handmatig het aantal accreditatiepunten naar beneden bij te stellen.

Nieuwe op voorhand geaccrediteerde congressen hematologie
Onderstaande congressen zijn toegevoegd aan de lijst met op voorhand geaccrediteerde congressen.
Wanneer een congres het predicaat ‘op voorhand geaccrediteerd’ krijgt van een sectie dan worden vanaf dat
moment de toekomstige data opgezocht door het NIV bureau en wordt het congres aan GAIA toegevoegd
en geaccrediteerd. Na afloop kunt u dit congres dan toevoegen aan uw persoonlijk dossier en uw certificaat
uploaden. Een individuele aanvraag is dan niet meer nodig.
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De sectie Hematologie heeft van enkele organisaties bepaald dat het aantal op voorhand geaccrediteerde
nascholingen wordt uitgebreid. Aangezien het aanbod van deze organisaties erg breed is, wordt niet alles
automatisch aan GAIA toegevoegd, maar pas wanneer iemand daadwerkelijk het congres heeft bijgewoond.
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Dit jaarlijkse congres wordt al standaard aan GAIA toegevoegd. Dit kunt u dus na afloop toevoegen
aan uw GAIA dossier.
Alle overige nascholingsactiviteiten worden pas toegevoegd als een (internist-)hematoloog
daadwerkelijk heeft deelgenomen. Hiervoor kunt u een aanvraag ‘buitenlandse nascholing’ indienen
en zullen de punten per omgaande worden toegekend, omdat het niet beoordeeld hoeft te worden
door de accreditatiecommissie. Vervolgens verschijnt dan ook die nascholing in de
congresagenda/GAIA en kunt u (en alle overige deelnemers) het toevoegen aan uw
nascholingsdossier. Het aanvraagformulier vindt op de website van de NIV:
http://www.internisten.nl/home/nascholing/buitenlandse_nascholing
De online learning staat al in GAIA. Deze kunt u toevoegen in uw persoonlijk dossier via een iets
andere wijze dan fysieke congressen: toevoegen > ‘Op voorhand geaccrediteerde buitenlandse online
nascholing’ > datum invullen > overige velden invullen en certificaat toevoegen.
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