Vanuit de Commissie Accreditatie
Longartsen die al vele jaren werkzaam zijn als medisch specialist zijn natuurlijk ruimschoots op de
hoogte van het belang om hun GAIA-dossier (pe-online) actueel te houden. Voor de beginnende
longartsen en andere geïnteresseerden wil de Commissie Accreditatie u graag informeren over de
gang van zaken betreffende het persoonlijk dossier.
Om in Nederland als geneeskundig specialist te mogen werken, moet u ingeschreven staan in het
register van de RGS. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij afloop van
iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratieeisen voldeed. Eén van deze eisen is dat u in deze periode minimaal 200 geaccrediteerde
nascholingsuren heeft gevolgd. De NVALT is voor de registratie hiervan aangesloten bij GAIA.
Dit staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Als u GAIA-account geactiveerd is
kunt u hiermee al uw nascholingen en overige deskundigheidsbevordering overzichtelijk en digitaal
bij elkaar voegen en inzien.
Voor uw herregistratie kunt u uw GAIA-dossier rechtstreeks aanbieden bij de RGS. Deze toetst of u
voldoet aan de herregistratie-eisen en verlengt uw registratie.

Nederlandse nascholing
Heeft u een Nederlandse geaccrediteerde nascholing gevolgd? Dan voert de organisator (aanbieder)
uw aanwezigheid in via GAIA. De nascholingsuren worden automatisch aan uw GAIA-dossier
toegevoegd. U ontvangt geen certificaat als bewijs van deelname. Het enige dat u moet doen, is
controleren of de uren goed in uw dossier zijn bijgeschreven. Klopt dit niet, dan kunt u contact
opnemen met de organisator van de nascholing.

Buitenlandse nascholing
Bij een buitenlandse nascholing moet u wel zelf zorgen voor een document als bewijs van deelname.
Dit document kunt u achteraf toevoegen aan uw dossier.
Een aantal grote buitenlandse congressen zijn op voorhand geaccrediteerd (vanaf 2018). Deze kunt u
vanuit de nascholingsagenda ophalen in uw persoonlijk dossier. Hiervoor klikt u op het blauwe
icoontje ( ) dat voor de naam van het congres staat (let op dat u niet kiest voor de Intensive Care
nascholing), upload het accreditatiebewijs en voegt hiermee het vastgestelde aantal punten toe aan
uw dossier.

De op voorhand geaccrediteerde buitenlandse nascholingen zijn:
ATS, ASCO, SLEEP, ERS, ESRS, WCLC, CHEST, ESMO, Sleep & breathing
Andere buitenlandse nascholingen kunt u toevoegen door te kiezen voor
‘snel toevoegen’  ‘buitenlandscholing’  datum ingeven  de gevraagde informatie invullen 
programma en accreditatiebewijs uploaden  hierna kiest u voor ‘volgende’.
Vervolgens klikt u op ‘gereed’ om de activiteit op te nemen in uw dossier. De activiteit wordt
automatisch aangeboden voor goedkeuring. In uw dossier krijgt de activiteit de status `Wacht op
akkoord`. Nadat de accreditatiecommissie zijn goedkeuring heeft gegeven worden de punten
gevalideerd en toegevoegd aan uw persoonlijk dossier.
LET OP! Uw bewijs van deelname dient een origineel accreditatiebewijs te zijn. Rekening, badge of
bevestigingsmail voldoen hiervoor niet. Voor de beoordeling van de nascholing is het tevens
noodzakelijk dat u het programma toevoegt. Als een van deze zaken ontbreken dan zal de
buitenlandscholing niet in behandeling worden genomen en aan u worden teruggestuurd met het
verzoek het accreditatiebewijs en/of programma alsnog toe te voegen.

Overige activiteiten
Refereeravonden, voordrachten, publicaties of promotie kunt u zelf toevoegen aan uw persoonlijk
dossier en worden gehonoreerd met een vastgesteld aantal accreditatiepunten.
Refereeravond
2 punten
Auteurschap
Het artikel moet gepubliceerd zijn in een tijdschrift dat voorkomt op de lijst van US National
Library of Medicine (PubMed). Hierbij dient u het volledige artikel, opgebouwd uit: inleiding,
methode, resultaten, conclusie/beschouwing te uploaden. Uit bijlage blijkt wanneer en in
welk tijdschrift dit is gepubliceerd.
1e auteur
10 punten
2e auteur
5 punten
3e auteur en verder
2 punten
Deelname aan richtlijncommissie
De richtlijn voegt u toe in de bijlage

10 punten

Eigen promotie
40 punten
Uw doctoraatsbul voegt u toe in de bijlage
Het houden van een voordracht
3 punten
De voordracht moet gehouden zijn tijdens een geaccrediteerde bijeenkomst. Voor een
Nederlandse bijeenkomst is vermelding van het ID nr. van de nascholing in GAIA voldoende.

Niet geaccrediteerde activiteit
Naast het registreren van uw geaccrediteerde nascholingen en individuele
deskundigheidsbevordering is het mogelijk om in GAIA ook niet-geaccrediteerde activiteiten toe te
voegen. Deze tellen vanzelfsprekend niet mee voor uw herregistratie maar worden wel getoond in
het totaaloverzicht en kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens de kwaliteitsvisitatie of POP gesprekken.

Vragen?
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het bureau van de NVALT. wilma@nvalt.nl of
noortje@nvalt.nl

