Indien een (internationaal) congres in het buitenland1 niet in de GAIA congresagenda staat vermeld,
maar u wel heeft deelgenomen aan het congres, dan kunt u de nascholings- of accreditatiepunten
aan uw persoonlijk GAIA dossier toevoegen door de volgende stappen te ondernemen:
U gaat in uw persoonlijk dossier naar:
• Toevoegen activiteit
• Datum van activiteit invullen
• Categorie: buitenlandscholing
• Formulier volledig invullen
• Programma en certificaat uploaden
Klik op ‘gereed’ om de activiteit aan te bieden aan de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing
(ABNS) van de NVvH.
In uw dossier krijgt de activiteit de status ‘wacht op akkoord’.
De commissie ABNS beoordeelt2 de nascholing en kent na goedkeuring de (Nederlandse)
accreditatiepunten toe. Vervolgens worden deze accreditatiepunten definitief opgenomen in uw
dossier waarover u via GAIA een e-mail bevestiging krijgt.
Sommige (vaak de jaarlijks terugkerende en grote of belangrijke) buitenlandse nascholingen staan al
vermeld in de GAIA congresagenda. Het volstaat dan om het deelname-certificaat te uploaden voor
het direct toevoegen van de accreditatiepunten aan het persoonlijk dossier.
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Gemakshalve worden voor deze regeling de Nederlandse Antillen ook tot het buitenland gerekend
hoewel sommige Antilliaanse aanbieders hun nascholing ook laten opnemen in de GAIA
congresagenda. Dan is aanbieden van aldaar gevolgde scholing via de “buitenland route” niet nodig.
2

De criteria die de commissie ABNS gebruikt om de nascholing en punten te beoordelen zijn:
- Het betreft een bij- of nascholing direct op de vakinhoudelijke aspecten van de heelkunde
gericht/de chirurgie betreffende.
- Niet chirurgische nascholing wordt niet geaccrediteerd tenzij deze is geaccrediteerd door een
gereputeerde buitenlandse zustervereniging van de NVvH of een gereputeerde KNMGachtige buitenlandse organisatie.
- Er is een geldig “certificate of attendance” van de organisator van de nascholing waarop
duidelijk de naam van de deelnemer/indiener staat aangegeven. Betalingsbewijzen,
programma’s waarop men als spreker of “chair” staat vermeld, vliegtickets etc. gelden niet
als certificaat.
- Het certificaat/programma dient te zijn opgesteld in een voor de commissie ABNS leesbare
taal bijv. in het Engels
- De activiteit heeft korter dan 2 jaar tevoren plaatsgevonden
- Het aantal punten wat wordt toegekend geschiedt volgens de normen van KNMG/NVvH: dit
houdt in dat in principe per dag niet méér dan 6 uur punten kan worden verkregen tenzij
heel duidelijk blijkt uit het meegeleverde programma dat de nascholing daadwerkelijk langer
duurde dan deze 6 uur. Belangrijk is om te vermelden dat, volgens de accreditatie-regels van
de KNMG, per dagdeel een half uur pauze wordt verondersteld, ook al staat dit niet in het
programma. Daarnaast wordt bij een hele dag nascholing ook een half uur middagpauze
verondersteld.
Het maximaal te halen aantal punten per dag (2 dagdelen/24 uur) bedraagt 8 uur.
Het maximum te halen aantal uren per totale bij- of nascholing bedraagt 24 uur. Eventuele
aan de nascholing gekoppelde extra “pre- of post congress courses” of “Nederlandse
avonden” vallen hier ook binnen.

Indien een indiener het oneens is met de (niet) toegekende accreditatie verwijzen wij hem/haar naar de
“Bezwaar en beroepsprocedure Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing NVvH” of artikel 4 van de “Algemene

Voorwaarden voor de aanvraag tot accreditatie van nascholing bij de Commissie Accreditatie Bij- en nascholing
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde” zoals vermeld op de website van de NVvH.

