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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.

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

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.

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 WVen, waaronder de NIV.
Ga voor meer informatie naar de website van de KNMG:
http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIAaccreditatie/Accreditatieregelgeving/Algemene-nascholing.htm

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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AIOS en nascholing

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

Indien AIOS een nascholing bijwonen dan kunnen zij bij de
presentie worden toegevoegd a.h.v. hun BIG nummer. Per 1-12016 wordt hun aanwezigheid dan vastgelegd in hun
elektronisch portfolio.
Indien een BIG nummer van een AIOS niet wordt
geaccepteerd door het systeem dan betekent dat dat de
betreffende AIOS (nog) geen portfolio heeft. Deze AIOS kunt u
dan het beste een schriftelijk of digitaal bewijs van deelname
toesturen.

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 wordt aangeleverd
(aanvraagformulier en digitaal programma).
Zie website voor meer informatie.

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.

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.

Buitenlandse nascholingen
buiten vakgebied

Indien u een buitenlandse nascholing wilt volgen buiten het
vakgebied van de interne geneeskunde, dan kunt u alleen
accreditatiepunten verkrijgen in de categorie buiten eigen
vakgebied (max. 25% = 50 uur in 5 jaar, telt mee bij uw
herregistratie als internist) indien u een bewijs van
accreditatietoekenning van de betreffende Nederlandse
vereniging kunt overleggen.

-

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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Indien een internationaal congres in Nederland wordt
georganiseerd dan is een individuele aanvraag niet (meer)
mogelijk. Er blijven twee opties over (bij beide opties wordt een
factuur gestuurd voor de behandeling van de aanvraag):

Een internationaal congres moet voor de Nederlandse
deelnemers via GAIA ingediend worden en hun presentie na
afloop aan GAIA worden toegevoegd.

• Wanneer een Nederlandse congresorganisatie betrokken is
moeten zij de aanvraag via GAIA indienen. Presentie-invoer
na afloop door de congresorganisatie a.h.v. BIG nummers.
• Wanneer de congresorganisatie in het buitenland is
gevestigd, moet de aanvraag ingediend worden door de
Nederlandse internisten die betrokken zijn bij de organisatie
van het congres. Presentie-invoer na afloop door internist zelf
a.h.v. certificaat.
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*
- 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 NIV-richtlijn.
** 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 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.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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Deskundigheidsbevordering
(DKB)

Bij de NIV vallen alleen geaccrediteerde nascholingen onder de
noemer DKB. Alleen het volgen van nascholingen is
geaccrediteerd, niet het geven van onderwijs. Echter, als u als
spreker ook deelneemt aan de nascholing kunt u wel
toegevoegd worden aan de presentielijst.

Alleen het volgen van nascholing is geaccrediteerd, niet het
geven van nascholing. Echter, als een spreker ook deelneemt
aan de nascholing mag hij/zij wel toegevoegd worden aan de
presentielijst.

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.

De EACCME punten van internationale nascholingen
betreffende 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 eLearning materials. Elk met een eigen aanvraagformulier.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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Eisen accreditatieaanvraag

-

• 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.

E-learning / ABFE

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.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)

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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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.

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 dat met 'pid'
begint. De letters pid dus ook bij de betaling vermelden!
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.
Mogelijke oorzaken betalingsproblemen:
A. het pid nummer 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 PID nummer,
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 pid nr 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.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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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 NIV, maar ook op de website van de
KNMG vindt u diverse handleidingen:
http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIAaccreditatie/Artsen.htm

Op de website van de KNMG vindt u handleidingen voor het
accreditatieproces.
http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIAaccreditatie/Aanbieders-nascholing.htm
Een verkorte handleiding staat op de website van de NIV.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)

Accreditatie – afspraken & wetenswaardigheden
Onderwerp
Intensive care nascholingen

Informatie voor internist

Informatie voor congresorganisatie

Per 1 september 2011 verloopt de beoordeling van Intensive Care nascholingen voor alle zeven (7) wetenschappelijke
verenigingen die het subspecialisme Intensive Care geneeskunde kennen via het GAIA systeem. Hierdoor kunnen de
geaccrediteerde punten meetellen voor zowel het moederspecialisme als het subspecialisme. In deze procedure heeft de NIV een
coördinerende rol. Om uw nascholing geaccrediteerd te krijgen voor intensivisten dient u deze aanvraag (in ieder geval) in bij de
NIV. U ontvangt van de NIV een factuur. Wanneer de beoordeling rond is kunt u de aanvraag ook bij de andere verenigingen
indienen. Zij zullen de toegekende Intensive Care geneeskunde-punten overnemen (in sommige gevallen met een maximum van
24 punten). Voor deze administratieve afhandeling ontvangt u van de andere verenigingen geen factuur.
Hierop is één uitzondering: wanneer uw nascholing zowel intensive care geneeskunde onderwerpen heeft en ook (bijv. )
anesthesiologieonderwerpen, dan zal de NVA voor de beoordeling van het anesthesiologiegedeelte een factuur sturen, omdat zij
haar eigen commissie de aanvraag moet laten beoordelen.
Verenigingen die het subspecialisme intensive care kennen zijn (in alfabetische volgorde):
 Nederlandse Internisten Vereniging (www.internisten.nl)
 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (www.anesthesiologie.nl)
 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (www.heelkunde.nl)
 Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose (www.nvalt.nl)
 Nederlandse Vereniging voor Neurologie (www.neurologie.nl)
 Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (www.nvvn.org)
 Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (www.nvvc.nl)

Lagerhuisdebatten

zie casuïstiek

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 bijeenkomstuur kan één accreditatiepunt worden genoteerd. De
voorbereidingstijd wordt niet geaccrediteerd.

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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De ACP claimt dat 1 AMA PRA gelijk staat aan 1 Europees punt,
maar bij steekproeven blijkt dat dit niet helemaal op gaat.

-

Voorbeeld
Voor de 38th Annual Intensive Review of Internal Medicine van
de Harvard Medical School: http://www.hmscme.net/351046/#accred worden 94 AMA PRA cat 1 credits
toegekend, terwijl het aantal contacturen nascholing slechts 62
uur bedraagt (7 dagen van 8 uur en 1 dag van 6 uur). In dit
geval is dus 1,5 AMA PRA cat 1 credit = 1 uur Europese
accreditatie.
Advies
U kunt a.h.v. uw certificaat uiteraard alle online MKSAP uren
opvoeren in GAIA, maar wij adviseren u het totaal aantal punten
te delen door 1,5 omdat dit waarschijnlijk meer overeenkomt met
de werkelijk bestede uren. Het aantal uur dat gevolgd kan
worden in e-learning is (vooralsnog) niet gemaximeerd, maar de
NIV geeft wel het advies om gevarieerd na te scholen.
Overigens adviseert de ACP op haar website om maximaal 20
uur per jaar online na te scholen.
Niet aanwezig?

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.)

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.

Niet gevalideerd

Alle (buitenlandse) nascholingen die u zelf aan uw dossier
toevoegt krijgen de status 'niet gevalideerd'. De zelf
toegevoegde punten tellen bij uw herregistratie wel mee, onder
de voorwaarde dat het betreffende certificaat is toegevoegd.

-

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)
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1.
2.
3.
4.
5.

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.

6.

7.
8.

9.

Internistendagen en andere NIV activiteiten
PAOG - vakinhoudelijke nascholing
IKC's - vakinhoudelijke nascholing
Sanquin Bloedvoorziening - vakinhoudelijke nascholing
Vakinhoudelijke nascholing van erkende wetenschappelijke
verenigingen in de deelgebieden van de Interne
Geneeskunde
Buitenlandse nascholingen interne geneeskunde:
EFIM
ISIM
ACP
IRIM (Harvard)
Buitenlandse nascholing aangemerkt door de secties van de
differentiaties
Online nascholing nationaal:
REP-online (o.b.v. NIV richtlijnen)
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
Online nascholing buitenland: (u voegt zelf de punten toe
aan uw dossier)
Annals of Internal Medicine (AIM)
ASCO
ASH(Haematology)
BMJ
EHA Training Online (EHATol)
ESH Online Training
MKSAP van ACP
NEJM
NephSAP
Oncologist, The

Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@niv.knmg.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.)

Accreditatie – afspraken & wetenswaardigheden
Onderwerp

Informatie voor internist

Informatie voor congresorganisatie

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.

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.

Regionale refereeravonden

zie casuïstiek

zie casuïstiek
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