
Accreditatie / COVID-19 
 
Annulering / verplaatsing nascholingen vanwege COVID-19 maatregelen  
 
De NVALT hanteert de volgende regels (voor fysieke nascholingen en webinars): 
 
• De nieuwe datum van een nascholing kan een aanbieder zelf in GAIA aanpassen  

(binnen de reguliere accreditatietermijn van 1 jaar (of 2 jaar bij e-learning)) 
• Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum hetzelfde zijn, en alleen de sprekers 

wisselen dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden (let wel, een geoorloofde 
sprekerswissel is als een longarts etc. wordt vervangen door een andere longarts etc.) 

• Als de onderwerpen veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig nieuwe nascholing, dan 
moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief. 

 
Indien u meer informatie wenst kunt u het beste - in GAIA via de vraag/antwoord-mogelijkheid van 
uw aanvraag - contact opnemen met het NVALT bureau. 
 
 

Vraag-antwoord met aanbieders - COVID-19  
 

Vanwege de opgelegde restricties voortkomend uit de indamming/bestrijding van COVID-19 
heeft u uw nascholing moeten annuleren of verplaatsen. 
 
Nieuwe datum = bekend 
U kunt de nascholing zelf binnen de bestaande accreditatietermijn verplaatsen.  
Deze is doorgaans 1 jaar (m.u.v. refereeravonden). 
 
Let op! 
• Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum gelijk zijn, maar alleen sprekers 

wisselen dan hoeft geen herbeoordeling plaats te vinden  
(Een geoorloofde sprekerswissel is als een longarts etc. wordt vervangen door een andere 
longarts etc.) 

• Als de onderwerpen van de nascholing veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig 
nieuwe nascholing, dan moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief 

 
Nieuwe datum = NIET bekend 
Wanneer u nog geen nieuwe datum weet kunnen wij de nascholing voorlopig uit de 
congresagenda halen, en weer zichtbaar maken als u een nieuwe datum heeft vastgesteld. In 
beide gevallen kunt u via GAIA vraag/antwoord uw wensen aan ons sturen. 
 
Let op! 
Als de oude datum blijft staan zult u een herinnering krijgen vanuit het systeem om 
presentie in te voeren. U dient hier wel gehoor aan te geven. U gaat naar presentie-invoer 
en kiest de optie ‘nascholing is niet doorgegaan’. 
Het is echt noodzakelijk dat u dit doet, anders wordt na 2 maanden uw GAIA account 
geblokkeerd voor nieuwe aanvragen.  
 
 
 
 
 



Fysieke nascholing wordt omgezet naar online nascholing 
Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden vanwege COVID-19 is het - bij wijze van 
uitzondering - tijdelijk toegestaan om een fysieke nascholing om te zetten naar een virtuele 
bijeenkomst, zonder dat toetsvragen verplicht zijn. Dit betreft alleen nascholingen waarvoor 
deelnemers zich al hebben ingeschreven en sprekers zich hebben voorbereid.  
Deze nascholingen hoeven niet opnieuw beoordeeld te worden als de opzet gelijk blijft. 
 
Als de nascholing verder in de toekomst ligt (voorlopig hanteren we hierbij een nascholing 
ná 1 juni 2020) en deze wordt omgezet in een e-learning, dan zal deze de gebruikelijke route 
moeten volgen (indienen via ABFE en vervolgens bij de wetenschappelijke verenigingen, 
inclusief toetsvragen).  
 
Nieuwe nascholingen in april-mei-juni 2020 
Nieuwe aanvragen van fysieke nascholingen binnen de periode april t/m juni 2020 zullen pas 
inhoudelijk beoordeeld worden wanneer bekend is van overheidswege dat deze weer 
doorgang kunnen vinden. U kunt aanvragen wel voorlopig indienen zodat het 
facturatieproces al kan plaatsvinden. Pas als de definitieve datum gepland kan worden zal de 
aanvraag naar de accreditatiecommissie worden gestuurd voor inhoudelijke beoordeling. 
 
Webinars 
Indien u vanwege de restricties (o.a. 1,5 m afstand tussen sprekers / cameraman etc.) een 
webinar niet kunt opnemen en uitzenden, dan verwijzen wij u naar de informatie hierboven 
over een ‘nieuwe datum’. 
 
 


