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INLEIDING
Het volgen van kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is een onderdeel van de voortdurende
professionele ontwikkeling van de gynaecoloog en is een eis voor herregistratie.
Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleiding en (her) registratie
van specialisten. Zie CCMS Kaderbesluit herregistratie specialisten.
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voert regels uit van het CGS.
Specialisten dienen zich elke 5 jaar te herregistreren. Daarvoor gelden voor alle medisch specialisten
de volgende eisen1:
 Een medisch specialist dient tenminste 16 uur per week zijn specialisme uit te oefenen om
voor herregistratie in aanmerking te komen;
 De medisch specialist neemt tenminste veertig uur per jaar deel aan geaccrediteerde
deskundigheidsbevordering (totaal 200 uur per 5 jaar);
 De medisch specialist neem deel aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende medisch
wetenschappelijke vereniging;
 Naast deze herregistratie-eisen is er een regeling getroffen voor gelijkgestelde
werkzaamheden en voor herintreding.
De beoordeling van accreditatie aanvragen en toekenning van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de gynaecoloog, wordt verricht door de accreditatiecommissie van de
NVOG. In de Commissie Accreditatie hebben twee gynaecologen zitting met ondersteuning van een
bureaumedewerker van de NVOG.
Deze bureaumedewerker heeft als taken:
 Eerste aanspreekpunt voor leden en aanbieders van nascholing;
 Controle op volledigheid van de aanvraag van de aanbieder van de nascholing;
 Facturering van de accreditatie aanvraag;
 Verwerken van de accreditatie aanvraag na definitief akkoord van de Commissie Accreditatie.
De kwalitatieve en kwantitatieve eisen voor deelname aan deskundigheidsbevordering zijn voor
medisch specialisten die fulltime of parttime werken gelijk. Voor overige bepalingen wordt verwezen
naar Beleidsregels Herregistratie van de KNMG.
Binnen de KNMG wordt uitvoering gegeven aan de besluiten van het Accreditatie Overleg (AO). Dit is
een overleg waarin alle wetenschappelijke verenigingen van erkende specialismen vertegenwoordigd
zijn. Doel van dit overleg is harmonisatie en bevordering van de kwaliteit van de accreditatie. De AObesluiten vormen de basis van deze Nota Accreditatie.

1

CCMS Kaderbesluit H.D, titel III Herregistratie

Nota Accreditatie

3

UW PERSOONLIJKE DOSSIER (GAIA)
Als specialist beschikt u over een persoonlijk GAIA-dossier (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet
Applicatie):
Om GAIA te gebruiken moet u eenmalig een GAIA-account activeren. Daarvoor heeft u nodig:
• uw BIG-nummer;
• uw activeringscode (= het relatienummer dat u van de RGS heeft gekregen. Dit nummer
staat in alle correspondentie van de RGS).
Klik hier voor meer info over GAIA.
Binnenlandse nascholing:
De aanbieder (dus niet de deelnemer) van de betreffende nascholing biedt via GAIA de betreffende
activiteit aan ter accreditatie en zorgt ook voor de verwerking van de presentielijst zodat de punten
automatisch in uw persoonlijk dossier komen.
NVOG Nascholingsagenda:
In de NVOG nascholingsagenda kunt u alle Nederlandse (geaccrediteerde) nascholingen bekijken.
Buitenlandse nascholing:
Buitenlandse nascholingen die gevolgd zijn vanaf 01-01-2017 kunt u nu zelf toevoegen aan het
persoonlijk GAIA dossier als er accreditatie is verleend door een door de NVOG-erkende
zustervereniging of organisaties (FIGO-leden) of door de AECCME (CME-accreditatiepunten).
De gynaecoloog is hiermee zelf verantwoordelijk om te achterhalen of een bijeenkomst
geaccrediteerd wordt door een zustervereniging/-organisatie/ AECCME.
 Van zusterverenigingen van de NVOG binnen de Europese Unie (evenals van de Verenigde
Staten van Amerika, Canada en Australië) die buitenlandse congressen hebben geaccrediteerd
wordt het aantal accreditatiepunten overgenomen (max. 6 punten per dag met een maximum
van 24 punten per nascholing)
Zie voor de lijst van erkende zusterverenigingen en zusterorganisaties
 Accreditatiepunten van EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical
Education, van de UEMS) worden eveneens overgenomen.
Het bewijs van deelname dient aan te tonen dat accreditatie is verleend door deze partijen.
Indien een zustervereniging/-organisatie ontbreekt op de lijst neem dan contact op met
accreditatie@nvog.nl.
Nascholingen die vóór 01-01-2017 zijn gevolgd en die niet op de NVOG nascholingsagenda staan
worden bij hoge uitzondering in behandeling genomen via accreditatie@nvog.nl .
Leden die niet lid zijn van de NVOG zal een starttarief worden gehanteerd van een 50 euro per uur.
Niet gevalideerde punten
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.
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Nascholing buiten het vakgebied
Per 1 mei 2013 is het mogelijk om nascholingspunten van andere vakgebieden mee te laten tellen
voor de herregistratie als gynaecoloog met een maximum van 25% (50 uur in 5 jaar). Na afloop van
deelname aan de nascholing worden de accreditatie punten automatisch aan GAIA toegevoegd door
de aanbieder van de nascholing. Binnen het GAIA dossier van de specialist worden deze punten
samengevoegd in de categorie ’nascholing buiten eigen vakgebied’.
ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing)
Nascholingen die geaccrediteerd zijn door ABAN (op het gebied van management, communicatie,
gezondheidsrecht, ethiek, managementvaardigheden en zorgstelsel etc.) worden vermeld in de
congresagenda van de NVOG. Accreditatiepunten die toegekend zijn tellen volledig mee voor de
herregistratie als gynaecoloog.
ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning)
In de NVOG nascholingsagenda staan de lopende en komende e-learning nascholingen vermeld.
Aanvraag procedure aanbieders zie pagina 9.
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INDIVIDUELE BIJ- EN NASCHOLING
De beoordeling van individuele bij- en nascholing vindt plaats volgens het principe dat de activiteit
gericht dient te zijn op het vergaren van kennis en kunde. Activiteiten die vallen binnen de reguliere
taken en beroepsuitoefening van de individuele specialist komen niet in aanmerking voor accreditatie.
Welke individuele bij- en nascholing levert ook accreditatiepunten op:
 Het houden van voordrachten op geaccrediteerde bijeenkomsten wordt beloond met 3 punten.
Eigenlijk wordt de inhoudelijke voorbereiding beloond.
Een posterpresentatie valt hier wel onder, maar een paneldiscussie niet.
Als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten houdt, kunnen hier niet meer
dan 3 accreditatiepunten aan toegekend worden en voor eenzelfde voordracht kan ook slechts
eenmaal accreditatiepunten worden verkregen;
 Auteurschap. Een publicatie betreft een compleet artikel, d.w.z. dat het artikel tenminste
opgebouwd dient te zijn uit een inleiding, methode, resultaten en conclusie en/of beschouwing.
Het artikel wordt automatisch geaccrediteerd als het voorkomt op de tijdschriftenlijst van de US
National Library of Medicine (PubMed).
De eerste auteur krijgt 10 punten; de tweede auteur krijgt 5 punten en de derde en verdere
auteurs krijgen 2 punten. De arts is zelf verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA.
 Het schrijven van een NVOG-richtlijn, -kwaliteitsnorm of -modelprotocol wordt voor de in het
colofon van het stuk vermelde opsteller(s) beloond met 10 punten (max. één richtlijn etc. per jaar
voor accreditatie).
 Actieve participatie in NVOG-bestuur / -commissies en dagelijks bestuur van NVOG-werkgroepen
wordt beloond met 10 punten (max. één functie per jaar voor accreditatie).
 RGS-erkende opleiders en plaatsvervangend opleiders worden beloond met 6 punten per jaar;
 Het schrijven van een academisch proefschrift incl. de promotie wordt eenmalig gehonoreerd met
40 punten. Een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’, zodat geen
discussie ontstaat over de vakinhoudelijke relevantie. De punten worden toegekend op de dag van
de promotie.
 Het volgen van een fellowship binnen één van de deelgebieden wordt gehonoreerd met
accreditatiepunten naar rato van de bestede tijdsduur op jaarbasis, en met een maximum van
twee jaar in een periode van vijf jaar. Een bewijs van deelname dient te kunnen worden overlegd.
Maximaal 20 punten voor 1 jaar.
Herregistratie
Moet u zich herregistreren? Dan kunt u vanuit GAIA het overzicht van uw deskundigheidsbevordering
digitaal toesturen aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). U kunt het overzicht
inclusief persoonsgegevens ook printen vanuit GAIA en dat per post aan de RGS sturen.
Herregistratieregels – nieuwe regelgeving per 1-1-2020
Per 1 januari 2020 gelden nieuwe herregistratie-eisen voor het individuele of groepsfunctioneren.
Vragen en antwoorden inzake nieuwe herregistratie-eisen medisch specialisten per 1/1/2020 kunt u
vinden via de volgende link.
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DE AANVRAAG VOOR ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLING
voor aanbieders van (binnenlandse) nascholing
Voor aanbieders van nascholing geldt dat de accreditatieaanvraag tijdig (tenminste twee maanden
tevoren) via PE-online wordt aangevraagd.
1. De cursusorganisatie voldoet aan de voorwaarden conform de Code Geneesmiddelen Reclame
(http://www.cgr.nl/).
2. Omdat het niet mogelijk is om in alle aspecten met betrekking tot bij- en nascholing te voorzien
behoudt de Commissie Accreditatie van de Koepel Kwaliteit zich het recht voor om accreditatie
van activiteiten te verlenen, ook wanneer niet aan alle bovengenoemde criteria wordt voldaan of
te weigeren wanneer de kwaliteit van het gebodene niet naar genoegen is aangetoond. Daar
waarin dit reglement niet voorziet beslist de Koepel Kwaliteit.
Accreditatiepunten worden alleen verleend voor programma onderdelen die een inhoudelijke bijdrage
leveren aan het onderwerp. Opening en afsluiting van het programma, pauzes, cabaret, prijsuitreiking
en informatiemarkt etc. worden niet meegerekend.
Aanbieders van bij- en nascholing kunnen bij het niet verlenen van accreditatie een bezwaar indienen
bij het Bestuur van de NVOG. Pas na afronding van de bezwaarprocedure kan in beroep worden
gegaan bij een onafhankelijke, overkoepelende commissie die via het Accreditatie Overleg tot stand
zal komen.
Gunstbetoon
De inspectie controleert streng of de locatie van een congres geen ‘nevenschikkend doel’ dient
(www.cgr.nl). De accrediteurs zullen zich conform de nieuwe regelgeving op dit punt opstellen.
Kosten
De Commissie Accreditatie NVOG beoordeelt de accreditatieaanvragen ná ontvangst van het
verschuldigde bedrag. De betaling dient te geschieden conform de instructies in het
accreditatieaanvraagformulier. Na ingebruikname van GAIA dient betaling te geschieden zoals op de
factuur vermeld.
Bij het aanvragen van accreditatie onderscheidt de Commissie Accreditatie NVOG twee categorieën,
t.w.:
Categorie A (betalend, euro 200,- excl. BTW):
Alle bij- en nascholing die niet onder Categorie B valt.
Georganiseerd door de industrie, een professioneel bureau.
Categorie B (gratis):
Refereerbijeenkomsten, georganiseerd binnen een opleidingscluster; wetenschappelijke
vergaderingen van NVOG-werkgroepen; wetenschappelijke bijeenkomsten door Integrale
Kankercentra en overige vergelijkbare bijeenkomsten worden gehonoreerd met max. 3
accreditatiepunten, mits het digitale programma tenminste twee maanden tevoren via GAIA of
accreditatie@nvog.nl is aangeboden aan de Commissie Accreditatie NVOG.
De duur van de accreditatieperiode is één jaar.
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BEOORDELINGSKADER BIJ- EN NASCHOLINGSBIJEENKOMSTEN
Een accreditatieaanvraag wordt aan de hand van vijf criteria beoordeeld (zo nodig in overleg met de
betreffende NVOG-werkgroep):
1. Inhoudelijke (wetenschappelijke) kwaliteit van het programma
2. Objectiviteit van het programma
3. Didactische kwaliteit van het programma en docenten
4. Relevantie van het programma
5. Evaluatie en toetsing
Berekening aantal accreditatiepunten
1 Klokuur onderwijs = 1 accreditatie uur (= 1 contact uur) = 1 accreditatiepunt
Maximale beloning per dag is 6 accreditatiepunten met een maximum van 24 accreditatiepunten bij
een meerdaags congres.
Totaliseren en afronden op hele accreditatiepunten:
 Het aantal accreditatiepunten wordt per (meerdaagse) bij- en nascholingsactiviteit
getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal accreditatiepunten afgerond;
 Minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten;
 Gelijk of meer dan 30 minuten = 1 accreditatiepunt.
Uitsluitend educatieve programma onderdelen tellen mee:
 Kennisoverdracht;
 Kennisuitwisseling;
 Individuele en groepsoefeningen (tijdens het programma); Vaardigheidsoefeningen onder
supervisie (tijdens het programma).

Wat levert wel en geen punten op?
WEL







NIET









Opening en afsluiting mits het een inhoudelijke bijdrage betreft;
Een voorprogramma of een voorbereidende bijeenkomst telt alleen mee als deze een
inhoudelijke bijdrage aan het programma betreft;
Speeches van politici, bestuurders tellen alleen mee als deze een inhoudelijke bijdrage aan het
programma betreffen;
Plenaire discussie en paneldiscussies;
In het programma opgenomen poster- en internetsessies met uitleg;
Heidagen programma wordt nog wel eerst beoordeeld door Commissie Accreditatie

Opening en afsluiting van de bijeenkomst;
Een voorbereidende bijeenkomst of een voorprogramma;
Speeches van politici, bestuurders etc.;
Pauzes;
Cabaret, prijsuitreiking, toets;
Informatiemarkt;
Posterpresentaties in pauzes;
Internetsessies in pauzes;
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Complementaire geneeskunde;
Het lezen van vakliteratuur;
Het voorbereiden en geven van onderwijs;
Het beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften;
Patiëntenbesprekingen;
Aanvragen zonder uitgewerkt programma.
VSV vergaderingen

Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE)
E-learning modules dienen goedgekeurd te worden door het ABFE, waarbij gelet wordt op uitsluitend
de didactische en ICT-technische kwaliteit van de e-learning. De medische inhoud wordt beoordeeld
door de NVOG.
Pas na goedkeuring van het ABFE kan de aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud aanvragen bij
de accreditatiecommissie van de NVOG.
Een programma moet bestaan uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten
(optimalisatie leereffect). Uitgangspunt: 1 klokuur = 1 accreditatiepunt.
De aanbieder ontvangt twee facturen namelijk van het ABFE én van de NVOG. De accreditatie is twee
jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie.
Er geldt een aanvraagtermijn van ten minste 6 weken waarbinnen het format door het ABFE
beoordeeld wordt.
De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten van de deelnemers in
GAIA.
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van
accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke
nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie,
managementvaardigheden en zorgstelsel. Ook nascholingen die (deels) het medisch handelen
betreffen en bedoeld én evenredig geschikt zijn voor meerdere specialismen kunnen voor accreditatie
bij het ABAN in aanmerking komen. Denk hierbij aan een nascholing over MS waarbij de ziekte voor
meerdere specialismen belicht wordt. Alleen bijeenkomsten met een vooraf te beoordelen inhoud en
e-learning komen in aanmerking voor accreditatie bij het ABAN. Bijeenkomsten van specifieke
groepen, zoals voor intervisie, kunnen niet door het ABAN beoordeeld worden. Als hulpmiddel om te
beslissen of een nascholing bij ABAN dan wel de wetenschappelijke vereniging ingediend moet
worden, kan de beslisboom ABAN geraadpleegd worden, ga voor meer informatie naar de website van
de KNMG: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm
De accreditatieaanvraag moet minimaal 6 weken voor uitvoering van het programma bij het ABAN zijn
aangeleverd

Nota Accreditatie

9

