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Onderwerp

Informatie voor internist

Informatie voor congresorganisatie

25% regeling – nascholen buiten
vakgebied

Per 1 mei 2013 is het mogelijk om nascholingspunten van andere
vakgebieden mee te laten tellen voor de herregistratie als internist met
een maximum van 25% (50 uur in 5 jaar). Dit houdt in dat het voor de
deelnemende specialismen is toegestaan om met een maximum van
25% van 200 uur in 5 jaar (= 50 uur) na te scholen in andere
vakgebieden.

Deze regeling is bedoeld om specialisten meer ruimte te geven in het te
volgen nascholingsaanbod. Het is niet de bedoeling dat aanvragen bij
minder Wetenschappelijke Verenigingen ingediend gaan worden uit
kostenoverweging vanuit de congresorganisaties. Wanneer een
specialistengroep ook echt de doelgroep is, moet het ook altijd daar
ingediend blijven worden. Gebeurt dit niet, dan zal het nadelig zijn voor de
betreffende specialisten, omdat het puntenaantal buiten het eigen
vakgebied is gemaximeerd op 50 punten en zij nog altijd minimaal 150
punten van het eigen specialisme moeten behalen en blijft het een
stimulans om door de eigen WV geaccrediteerde nascholingen te volgen.
Daarnaast worden alleen door de WV geaccrediteerde nascholingen
vermeld in de congresagenda.
Indien een nascholing zich bijv. bevindt op het gebied van de
longgeneeskunde dan hoeft deze nascholing niet langer ingediend te
worden bij de NIV, wanneer de NVALT deze nascholing accrediteert.
Internisten die deze nascholing bijwonen krijgen dan – na presentie-invoer
– automatisch punten in hun dossier in de categorie ‘buiten vakgebied’ via
de accreditatietoekenning van de NVALT.

Werkwijze:
Na afloop worden alle deelnemers aan GAIA toegevoegd door de
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’.
•

6 uur per dag maximum

Vanaf 1 januari 2010 wordt maximaal 6 uur nascholing per dag
geaccrediteerd. De NIV heeft (nog) geen maximum per congres
ingesteld. 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.

8 uur per dag maximum
(uitzondering)

In 2019 heeft de commissie besloten om fysieke nascholingen met een sterk interactief karakter, zoals medicALS, echocursus, Snapperdagen NIV
etc. met een maximum van 8 uur per dag te accrediteren.

Aanvraagtermijn

Indien een buitenlandse nascholing wordt ingediend ter accreditatie,
heeft een aanvraagtermijn van minimaal1 maand de voorkeur, zodat
het oordeel bekend kan zijn vóór aanvang.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666

Vanaf 1 januari 2010 wordt maximaal 6 uur nascholing per dag
geaccrediteerd. De NIV heeft (nog) geen maximum per congres ingesteld.

Accreditatieaanvragen moeten minimaal 2 maanden van tevoren
aangevraagd worden, zodat de beoordeling kan worden afgerond vóór
aanvang. Een aanvraag kan bespoedigd worden door de factuur per
omgaande te betalen. Het beoordelingsproces start pas als de factuur is
voldaan.
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ABAN (Accreditatie Bureau
Algemene Nascholing)

Nascholingen die geaccrediteerd zijn door ABAN (op het gebied van
management, communicatie, gezondheidsrecht, ethiek etc.) worden
vermeld in de congresagenda van de NIV. Accreditatiepunten die
toegekend zijn tellen volledig mee voor de herregistratie als internist.
De NIV adviseert om maximaal 25% van uw nascholingen (50 uur in 5
jaar) te laten bestaan uit algemene nascholingen en nascholingen
buiten vakgebied.

ABIC (Accreditatie (& registratie)
Bureau Intensive Care)

Zie: Intensive care nascholingen

AIOS en nascholing

AIOS hebben nog geen nascholingsplicht, maar kunnen natuurlijk wel
nascholingen bijwonen als dit hun interesse heeft.

Vanaf 1-1-2020 werkt de NIV met het portfolio van Reconcept en bestaat
de automatische koppeling via GAIA niet meer. Indien AIOS een nascholing
bijwonen, dan verzoeken wij u om hen een certificaat van deelname te
verstrekken, zodat zij dit kunnen toevoegen aan hun portfolio.

Buitenlandse nascholingen

Internisten 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 NIV. Voorwaarde is dat de
benodigde informatie volledig en van tevoren wordt aangeleverd
(aanvraagformulier en digitaal programma).
Zie website NIV voor meer informatie

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

Buitenlandse nascholingen met
recreatieve onderdelen, zoals
skiën, duiken etc.

De commissie Accreditatie van de NIV heeft besloten dat het voor de
beeldvorming van de beroepsgroep beter is om recreatieve bezigheden
(skiën, duiken of anderszins) los te koppelen van het volgen van
nascholing. Recreatie moet los worden gezien van het volgen van
nascholing, ook als de deelnemers de kosten hiervan voor hun eigen
rekening nemen. Voor de buitenwacht is dat namelijk niet duidelijk te
scheiden. Ook de Inspectie focust zich sinds enkele jaren sterker op de
naleving van het gunstbetoon en vindt skiën, duiken of soortgelijke
activiteiten niet langer acceptabel als nevenschikkend doel bij of
onderdeel van een nascholing.
Dit besluit is zowel door het Concilium als het NIV bestuur bekrachtigd
en geldt voor aanvragen ingediend vanaf 1-1-2016.

Nascholingen die ter accreditatie worden aangeboden, waarin nadrukkelijk
tijd is ingeruimd voor recreatieve bezigheden (skiën, duiken of anderszins)
zullen vanaf 1-1-2016 niet langer geaccrediteerd worden, zelfs als de
kwaliteit van de nascholing niet ter discussie staat.
Dit besluit is zowel door het Concilium als het NIV bestuur bekrachtigd.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666

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 NIV.
Ga voor meer informatie naar de website van de KNMG:
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Buitenlandse nascholingen
buiten vakgebied

Indien u een buitenlandse nascholing wilt volgen buiten het vakgebied
van de interne geneeskunde, dan wordt dit geaccrediteerd in de
categorie buiten eigen vakgebied
(max. 25% = 50 uur in 5 jaar, telt mee bij uw herregistratie als internist).

Indien u een nascholing organiseert die buiten het gebied van de interne
geneeskunde valt is een aanvraag bij de NIV overbodig. Aanwezige
internisten dienen na afloop wel toegevoegd te worden aan de
presentielijst, zodat zij punten buiten vakgebied bijgeschreven krijgen via de
accreditatie van één van de andere verenigingen. Een ingediende aanvraag
buiten vakgebied zal worden afgewezen.
Uitzondering: Indien u de aanvraag alleen bij de NIV indient en de
commissie oordeelt dat het buiten het vakgebied van de interne
geneeskunde valt, dan zal de nascholing niet afgewezen worden, maar
door de NIV worden geaccrediteerd in de categorie ‘buiten vakgebied’.

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 aanvragen
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 a.h.v.
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)

Casuïstiek, regionale
refereeravonden,
Lagerhuisdebatten

Per 10-12-2012 is een voordracht waar het wetenschappelijk niveau op voorhand van is vast te leggen een verplicht onderdeel van de volgende
nascholingsvormen: regionale casuïstiekbesprekingen / refereeravonden* en nascholingen met discussie a.h.v. stellingen (bijv. Lagerhuisdebatten) **
* Regionale patiëntencasuïstiek / refereeravonden alleen worden niet gezien als internistische 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 in de vorm van casuïstiek rondom een bepaald thema en/of met een koppeling aan een wetenschappelijk kader, danwel beroeps- of NIVrichtlijn.
** Lagerhuisdebatten: deze debatvorm van nascholen geeft niet voldoende borging voor een hoogwaardig medisch inhoudelijk niveau, omdat dit
direct afhankelijk is van de inhoud van de discussie die op het moment van de bijscholing ontstaat. Wanneer een nascholing rondom stellingen wordt
georganiseerd, dan zal deze alleen voor accreditatie in aanmerking kunnen komen als er aantoonbaar medische inhoudelijke meerwaarde is.
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.)

Deskundigheidsbevordering
(DKB)

Bij de NIV vallen alleen geaccrediteerde nascholingen onder de noemer DKB. Voor een overzicht van wat door de NIV niet geaccrediteerd wordt
verwijzen wij u naar elders in dit document.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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Discussie / debat * aangepast *

-

De kwaliteit van de tijd besteed aan discussie is niet van te voren vast te
stellen, daarom worden nascholingen die alleen of voor het grootste
gedeelte bestaan uit discussie/debat komen in zijn geheel niet voor
accreditatie in aanmerking
Voor overige nascholingen hanteert de NIV de volgende regel t.a.v.
discussie tijdens nascholing: een kwart van het totaal mag besteed worden
aan discussie, verdeeld over de presentaties, wat neerkomt op:
0,5 uur nascholing: maximaal 7,5 minuten discussie
1,0 uur nascholing: maximaal 15 minuten discussie
2,0 uur nascholing: maximaal 30 minuten discussie aaneengesloten
6,0 uur/1 dag nascholing: maximaal 1,5 uur discussie, met maximaal 30
minuten aaneengesloten

EACCME

De NIV erkent de EACCME punten. Dit betekent dat wanneer een
buitenlandse internistische nascholing EACCME punten heeft dat de
NIV deze punten overneemt. Dit gebeurt niet via een automatisch
systeem. De nascholing moet nog steeds door het NIV bureau aan het
GAIA systeem worden toegevoegd. Om dit te kunnen doen is een
ingevuld aanvraagformulier voor een buitenlandse nascholing
noodzakelijk, evenals het digitale programma met tijdsindeling.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666

De EACCME punten van internationale nascholingen betreffende o.a.
interne geneeskunde (= geaccrediteerd door de European Accreditation
Council van de European Union of Medical Specialists) worden door de NIV
erkend. Dit betekent dat Nederlandse aanbieders van dergelijke
internationale nascholingen deze kosteloos kunnen indienen bij de NIV,
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.
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Eisen accreditatieaanvraag

•
•
•
•
•
•
•
•

E-learning / ABFE

E-learning en CGR

De doelgroep moet duidelijk zijn. Criterium: bestemd voor/relevant voor internisten.
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.

Er geldt op dit moment geen maximum aan het aantal uur nascholing
dat binnen de herregistratieperiode behaald kan worden, maar vanuit
de NIV 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 Elearning)
• 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).

•

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.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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E-learning halve uren

Met ingang van 1 april 2019 is het mogelijk om e-learning(modules) van minimaal een half uur (inclusief eindtoets) voor accreditatie in te dienen. De
accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet meer afgerond op hele uren. Lees meer....

Epic / Beacon etc.

Nascholing van internisten moet zich richten op kennisvermeerdering in het eigen vakgebied of op algemeen terrein zodat het de uitoefening van het
vak ten goede komt. De commissie is van mening dat het leren werken met een lokaal computer-/ administratiesysteem, niet voor accreditatie in
aanmerking komt.

Evaluatiemodule

Indien de accreditatiecommissie de evaluatiemodule activeert bij een
aanvraag, dan ontvangen alle deelnemers via GAIA een verzoek om dit
in te vullen. Invullen duurt ca. 1-2 minuten. U wordt gevraagd om 1-5
sterren toe kennen aan de volgende vragen:
1.
Voldoet aan verwachting
2.
Opgedane nieuwe kennis
3.
Toepasbaarheid in de praktijk
4.
Wetenschappelijk niveau
5.
Neutrale informatie (geen inmenging van sponsoring)
6.
Aan te bevelen aan mijn collega's

De accreditatiecommissie zal de evaluatiemodule af en toe inzetten om
feedback te krijgen van de deelnemers.

Facturatieproces

Internisten 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 NIV. Voor niet-leden worden kosten in rekening gebracht per
aanvraag.

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(en)
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.

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.

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 1-12016 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.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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Handleidingen

Op de website van de KNMG vindt u diverse handleidingen.

Intensive care nascholingen

Vanaf 1 april kunnen Intensive Care nascholingen alleen ingediend worden bij het Accreditatie (& registratie) Bureau Intensive Care (ABIC). De
intensive care punten van ABIC worden erkend door NIV, NVA, NVvH, NVALT, NVVC en NVN, voor zowel het basisspecialisme als de differentiatie
Intensive Care. Dus voor zowel internist-intensivisten als internisten met of zonder een andere differentiatie.
Vanwege deze erkenning voor alle internisten, anesthesiologen etc. is het niet mogelijk om naast ABIC ook de NIV, NVA etc. aan te kruisen, omdat dit
dubbelop zou zijn.
Niet via ABAN: Voor de volledigheid wijzen wij u er nog op dat IC nascholingen die via ABAN worden ingediend niet meetellen voor de herregistratie
als intensivist, maar alleen nascholingen die de categorie ‘intensive care’ van ABIC hebben. Wij verzoeken u dan ook om niet van deze optie gebruik
te maken, maar altijd via ABIC in te dienen als uw nascholing de intensivisten als doelgroep heeft.

Intervisie

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om via ABAN 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 op de website
van de KNMG.

MKSAP

MKSAP regionale bijeenkomsten worden geaccrediteerd mits deze gestructureerd zijn, blijkend uit een agenda en een door de deelnemers per sessie
getekende presentielijst. Per bijgewoond bijeenkomst-uur kan één accreditatiepunt worden genoteerd. De voorbereidingstijd wordt niet geaccrediteerd.
Accreditatie dient wel aangevraagd te worden, anders kunt u bij de deelnemers na afloop geen punten bijschrijven. Deze aanvragen worden kosteloos
verwerkt.

Nascholing van farmacie /
producent

Om de onafhankelijkheid van een nascholing te borgen, mag een
nascholing door de producent/farmacie alleen georganiseerd en
gepresenteerd worden als aan de hiernaast genoemde eisen is
voldaan.

Niet aanwezig bij nascholing?

Indien er nascholing in uw dossier staat die u niet heeft bijgewoond,
dan kunt u dit 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.)

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666

Op de website van de KNMG vindt u handleidingen voor het
accreditatieproces. Een verkorte handleiding staat op de website van de
NIV:

Als een nascholing door de producent/farmacie/industrie zowel
georganiseerd als gepresenteerd wordt gelden de volgende aanvullende
eisen:
de inhoud moet zijn afgestemd met en goedgekeurd door (een) ter
zake deskundige medisch specialist(en) uit Nederland
• betreffend deskundig persoon vult een KNAW belangenverklaring in
o.b.v. de code “oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling”. Open hier de belangenverklaring.
• de contactgegevens van de betreffende medisch specialist(en) moeten
toegevoegd worden aan de accreditatieaanvraag (besloten bijlage bij
het veld ‘bijlagen t.b.v. accreditatie-commissie’)
De Accreditatiecommissie zal verifiëren of de betrokken medisch
specialist(en) ter zake deskundig is/zijn en zal dit feit meewegen bij haar
beoordeling van de aanvraag. Hierbij wordt tevens de belangenverklaring
meegenomen.
•

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) alsnog aan de presentielijst
toevoegen.
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Niet geaccrediteerd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afscheidsrede als onderdeel van bv. een symposium
Auteurschap
Beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften
(reviewing)
Complementaire geneeskunde *
Discussie/debat: zie discussie/debat in dit document
Epic/Beacon
IK-patiëntenbesprekingen
Ledenvergadering wetenschappelijke vereniging
Lezen van vakliteratuur
Managementparticipatie eigen ziekenhuis
Medscape nascholingen
MKSAP voorbereidingstijd
Onderwijs, voorbereiden en geven
(zie uitzondering bij kopie ‘ Onderwijs geven’ )
Onderzoeksbesprekingen
Promotie(onderzoek)
Quiz, examentijd in het nascholingsprogramma
Richtlijncommissie, lidmaatschap van/deelname aan een
Stafvergaderingen eigen ziekenhuis
UpToDate (niet toetsbaar), CME van online vragen via
Visiteren (zowel kwaliteit als opleiding)
Voordracht
Werkgroepvergaderingen en protocollenbesprekingen van IKC’s
(vakinhoudelijke nascholing wel)
Wetenschappelijke presentaties voor (inter)nationale tijdschriften,
voorbereiden van

•
•

•
•
•
•
•

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)
Refereeravonden, lokale (regionale wel)
Werkgroepvergaderingen en protocollenbesprekingen van IKC’s
(vakinhoudelijke nascholing wel)
Nascholing van farmacie/producent zonder inhoudelijke goedkeuring
van een ter zake deskundige medisch specialist uit Nederland, zie
Nascholing van farmacie / producent

* De accreditatiecommissie van de NIV onderkent dat het zich op de
hoogte stellen van (de werkwijze van) complementaire geneeskunde
nuttig kan zijn voor de internistische praktijkvoering, maar als
nascholing is het niet accreditabel.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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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.

Uitzondering: vaardigheidstrainingen
Bij het geven van vaardigheidstrainingen worden ook de eigen
vaardigheden van de instructeur aangescherpt, daarom is het
toegestaan om eens in de 2 jaar hiervoor punten te laten bijschrijven in
het GAIA dossier. Indien dit abusievelijk vaker gebeurt, dient u zichzelf
van de presentielijst te verwijderen.

Uitzondering: vaardigheidstrainingen
Bij het geven van vaardigheidstrainingen worden ook de eigen
vaardigheden van de instructeur aangescherpt, daarom is het toegestaan
om eens in de 2 jaar hiervoor punten bij te schrijven in het GAIA dossier
van de instructeur.

Voorbeelden vaardigheidstrainingen:
Acute HazMat Life Support, Advanced Life Support (ALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS), Emergency Management of Severe Burns (EMSB),
EuSIM, Fundamental Critical Care Support (FCCS), Immediate Life Support (ILS), MedicALS, NVIC Echocursus , NIV-ALS etc.
Openbaarheid is een absolute ‘must’. Nascholing dient openbaar te zijn om
in redelijkheid te borgen dat de kwaliteit van de nascholing van voldoende
hoog niveau is. Als nascholing openbaar is kunnen internisten van de
accreditatiecommissie of andere internisten die de nascholing bezoeken
achteraf en/of tijdens de inhoud beoordelen en eventueel rapporteren.
Lokaal onderwijs naar lokale standaard is niet transparant (collega’s geven
onderwijs en beoordeling is daarom niet objectief) en daarmee in
tegenspraak met de kwaliteitsvisie van de NIV.
Minimale eisen openbaarheid:

Openbaarheid

•
•
•

Op voorhand geaccrediteerd

Zie website NIV

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666

voor alle geïnteresseerden toegankelijk
tijdstip moet deelname van alle geïnteresseerden mogelijk maken
publicatie in congresagenda NIV

Wanneer de door u georganiseerde nascholing op voorhand is
geaccrediteerd betekent dit nog steeds dat deze nascholingen door de
Nederlandse aanbieders in GAIA geplaatst moeten worden! Ook dienen zij
na afloop presentie in te voeren. De aanbieders van deze nascholingen
ontvangen uiteraard geen factuur.
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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
congresorganisatie.

Regionale refereeravonden

Een refereeravond wordt pas beoordeeld en geaccrediteerd als het
programma bekend is. In veel gevallen is dit pas na afloop. Tot die tijd
staat de refereeravond als nog niet geaccrediteerd in de
congresagenda.

De aanwezigheid van specialisten 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.
NB: Indien specialisten een nascholing bijwonen die niet door de
beroepsvereniging is geaccrediteerd, dan toch de specialisten toevoegen
aan de presentielijst, Zij ontvangen dan punten in de categorie buiten
vakgebied, die voor maximaal 50 punten in 5 jaar tijden mogen meetellen
voor de herregistratie.
-

Toetsvragen

Accreditatie wordt verleend voor 1 dag
Elke avond apart indienen (u kunt wel een eerdere aanvraag
gebruiken om gegevens uit te kopiëren, maar uitbreiding van een
bestaande aanvraag is niet toegestaan)
De eerste avond in het kalenderjaar wordt gefactureerd (de overige
avonden van het kalenderjaar worden kosteloos afgehandeld)
Indienen met een voorlopig programma is toegestaan, zodat uw
nascholing vast in de congresagenda komt, maar beoordeling start
pas als het definitieve programma toegevoegd is en (indien van
toepassing) de factuur is betaald

De kwaliteit van de toetsvragen wordt meegewogen bij de beslissing of een e-learning / on demand webinar voor accreditatie in aanmerking komt.
Een instructie is beschikbaar via de website van de KNMG/ABFE en website van de NIV

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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Webinars

Een live webinar is bij de NIV gelijk gesteld aan een live fysieke
bijeenkomst.
Toetsvragen:
Bij live webinars zijn toetsvragen niet verplicht. Als deze toch toegevoegd
worden dan zullen deze niet beoordeeld worden. Toetsvragen worden pas
beoordeeld wanneer de webinar als ‘on demand’ versie via ABFE & NIV
wordt aangevraagd.
Interactiviteit:
Het is noodzakelijk om interactiviteit bij de live webinars in te bouwen,
zodat de aanwezigheid van de deelnemers en hun actieve deelname aan
de nascholing kan worden vastgesteld door de congresorganisatie.
Accreditatie 1 dag:
Bij live webinars is alleen de dag van de uitzending geaccrediteerd (tenzij
dezelfde webinar op een later tijdstip nogmaals live uitgezonden wordt).
On demand:
On demand webinars moeten via ABFE & NIV worden ingediend. Bij de on
demand versie worden de (verplichte) toetsvragen beoordeeld.
Accreditatie wordt pas toegekend als de toetsvragen zijn goedgekeurd. De
accreditatieperiode van on demand webinars (e-learning) is 2 jaar.
De technische vertaling van deze regels zal gedaan moeten worden door
de aanbieder van de webinar.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, accreditatie@internisten.nl, tel. 030-8990666
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