
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Reglement Accreditatie NVALT  
6 september 2019 

 
1. Herregistratie 

 
1.a. Doel van geaccrediteerde na- en bijscholing  
Het doel van accreditatie is het bewaken en bevorderen van nascholingsactiviteiten van en door de 
NVALT. Accreditatie wordt verleend aan cursussen, congressen, symposia, workshops en 
wetenschappelijke vergaderingen met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de longarts te 
bevorderen. Onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt verstaan de kwaliteit van het 
methodisch technisch handelen, de kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar en de kwaliteit 
van de organisatie van de beroepsuitoefening.  
Sinds 2005 maakt de NVALT gebruik van GAIA (Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie).  
Dit geautomatiseerde systeem wordt door vrijwel alle wetenschappelijke en beroepsverenigingen 
gebruikt voor accreditatie-aanvraag en registratie.  
Informatie over GAIA: https://www.nvalt.nl/congressen/accreditatie of  
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/over-gaia.htm  
 

1.b. Nascholingsverplichting  
Het is voor iedere longarts verplicht om in totaal tenminste 200 uur geaccrediteerde na- en bijscholing 
per 5 jaar te volgen, waarbij 40 uur gemiddeld per jaar kan worden opgebouwd uit binnen en 
buitenlandse cursussen. Per jaar dient minimaal 20 uur na- en bijscholing te worden gevolgd en kan 
maximaal 60 uur worden opgevoerd. Het is noodzakelijk dat de in Nederland werkzame longartsen bij 
de herregistratie per 5 jaar een opgave doen van de gevolgde geaccrediteerde na- en bijscholing waarbij 
van de gemiddeld 40 uren tenminste gemiddeld 10 uren geaccrediteerde nascholing georganiseerd 
onder auspiciën van de NVALT. De nascholing dient een evenwichtige afspiegeling te zijn van het 
vakgebied Longziekten en Tuberculose. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de door de 
beroepsvereniging georganiseerde of andersoortige cursussen. 
 

1.c. Gevolgen voor de herregistratie  
Voor herregistratie dient de longarts als boven gemeld tenminste 200 uur geaccrediteerde nascholing te 
volgen. Alle gevolgde bij- en nascholingen worden met de behaalde accreditatiepunten vermeld in het 
persoonlijk dossier in GAIA. Bij een herregistratieaanvraag dient een overzicht van de geregistreerde 
accreditatiepunten geautomatiseerd aangeboden te worden aan de Registratiecommissie. De longarts is 
zelf verantwoordelijk voor het controleren van bijschrijving van accreditatiepunten in het persoonlijk 
dossier.  
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2. Werkwijze Commissie Accreditatie  
 

2.1 Algemeen  
De Commissie Accreditatie (CAC) werkt volgens de richtlijnen van GAIA. De CAC accrediteert cursussen, 
congressen, symposia, workshops en wetenschappelijke vergaderingen in het kader van de na- en 
bijscholing van artsen voor Longziekten en Tuberculose. De CAC accrediteert uitsluitend na- en 
bijscholing welke betrekking heeft op medisch-technisch handelen. 
Andere vormen van nascholing zoals bijvoorbeeld betreffende organisatie of communicatie worden 
beoordeelt door het  Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)  
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban.htm 
 

2.2 De volgende vormen van nascholing worden onderscheiden: 
a. Intramurale bijscholing 

De longarts heeft binnen het ziekenhuis belangrijke momenten van na- en bijscholing. Te 
denken valt aan geprogrammeerde patiëntenbesprekingen en klinisch pathologische 
conferenties. De commissie acht het niet zinvol om deze activiteiten te accrediteren gezien de 
grote verschillen in de regio in verschillende ziekenhuizen. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de longarts zulke na- en bijscholing bijwoont. 

b. Extramuraal binnenland 
Voor kwalitatief hoogstaande na- en bijscholing zal de in Nederland werkzame longarts ook 
extramuraal cursussen moeten volgen. De na- en bijscholing die door commissies, werkgroepen 
of leden van de NVALT wordt georganiseerd, kan worden geaccrediteerd voor het aantal uren 
dat de scholing duurt. Ook na- en bijscholing van een andere instelling, ook als deze financieel 
worden gesteund door het bedrijfsleven kan voor accreditatie in aanmerking komen. 
Voorwaarden daartoe zijn: 

I. centrale aanmelding via GAIA minstens 6 weken voor datum van uitvoering. Indien de 
aanmelding later binnenkomt, wordt de cursus niet standaard beoordeeld. 

II. er is inhoudelijk een hoog niveau dat wordt gewaarborgd door een onafhankelijke 
sprekers en programmacommissie. 

De aanvragen die via GAIA bij de NVALT binnenkomen worden door de Commissie Accreditatie 
beoordeeld op inhoud, onafhankelijkheid en of de bijeenkomst voldoende long-gerelateerd is.  
Het aantal accreditatiepunten is afhankelijk van het aantal onderwijsuren waarbij de regel 
gehanteerd wordt dat één studie-uur (60 minuten) gehonoreerd met één accreditatie-punt. Dit 
echter met een maximum van zes punten per dag en 20 punten per bijeenkomst.  
Aanvragen van één uur of minder worden niet gehonoreerd.  
Vanaf 45 minuten wordt het puntenaantal naar boven afgerond. 

c. Extramuraal buitenland 
In het buitenland worden vaak inhoudelijk goede cursussen en congressen gehouden, die 
eveneens kunnen worden geaccrediteerd.  

I. Een aantal grote long-congressen worden op voorhand beoordeeld en geaccrediteerd. 
De longarts die deze bijeenkomst bijwoont kan hiervoor het accreditatie-bewijs 
uploaden in het persoonlijk GAIA dossier waarna de punten worden bijgeschreven.  

II. Niet op voorhand geaccrediteerde buitenlandscholingen worden individueel ingediend 
met daarbij toegevoegd een duidelijk programma met sprekers en urenverantwoording 
en bewijs van deelname waarna deze door de Commissie Accreditatie wordt 
beoordeeld.  
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2.3 Kosten  
Voor accreditatie van nascholingen/congressen dient vooraf een vergoeding te worden betaald van  
€ 200,00 excl. BTW per aanvraag. Dit bedrag zal jaarlijks verhoogd worden met de MEV.  
De factuur wordt vanuit GAIA gegenereerd en dient betaald te worden aan CM.com payments.  
Wanneer een aanvraag negatief beoordeeld wordt dan worden hiervoor € 60,00 administratiekosten in 
rekening gebracht. Het resterende bedrag van € 140,00 zal terug gestort worden op rekening van de 
aanvrager.  
 

2.4 Reclamecode 
a. De aanvrager en volger van de na- of bijscholing zullen zich houden aan de regelgeving volgens 

het CGR. www.cgr.nl  
b. Alle sprekers van de nascholing zal de disclosure sheet tonen voordat zij aan de inhoudelijke 

presentatie beginnen. 
 

2.5 Regels van de NVALT met betrekking tot geaccrediteerde cursussen  
a. Op convocaties en ander wervingsmateriaal is naamsvermelding van een sponsor toegestaan. 
b. Firmanamen kunnen wel, doch productnamen mogen niet voorkomen op convocaties, folders, 

syllabi, werkmappen, audiovisuele en andere leermiddelen. 
c. Presentatie van producten en productinformatie is alleen toegestaan buiten de cursusruimte. 

 

2.6 Voorwaarden voor door de NVALT te accrediteren cursussen  
a. Het onderwerp voorziet in een behoefte of is relevant voor de klinische praktijk, behandelt 

aangetoonde knelpunten, kan een gewenst en omschreven gedrag of handelwijze tot gevolg 
hebben. 

b. Het onderwerp past in het kwaliteitsbeleid van de NVALT.  
c. Het doel is omschreven in de zin van verwachte winst in kennis, kunde en/of inzicht of in een 

beoogde gedragsverandering.  
d. Het onderwerp is long-gerelateerd. 
e. Sprekers zijn onafhankelijk en hebben geen banden met de farmaceutische industrie 
f. De cursus wordt niet gehouden in een stad waar ten tijde van de nascholing een groot long-

gerelateerd congres gehouden wordt.  
 

2.7 Beroepsmogelijkheid  
Indien een longarts c.q. een organisator van een cursus bezwaar maakt tegen de waardering van een 
door hem/haar gevolgde (georganiseerde) scholingsactiviteit kan de betreffende longarts (c.q. 
organisator van een cursus) beroep aantekenen bij het bestuur van de NVALT. In dat geval neemt het 
bestuur, aan de hand van de ontvangen gegevens en de door de commissie toegekende punten, een 
beslissing nadat de overwegingen van de afwijzing c.q. toekenning van het aantal punten van de 
commissie zijn gehoord. 
 

3. E-learning  
 

3.1 Tijd 

E-learning in halve uren, minimum van 30 minuten (per 1-4-2019). De definitie van een half uur is: 
minimaal 30 minuten. Voor alle duidelijkheid: 1 uur is minimaal 60 minuten, 1,5 uur is minimaal 90 
minuten et cetera.    
De accreditatie van e-learning wordt hiermee ook in halve uren toegekend en niet afgerond op hele 
uren. Het Accreditatie Overleg heeft in december 2018 ingestemd met het voorstel van de Raad van 
Advies van het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) om deze wijziging mogelijk te maken. 

 

http://www.cgr.nl/
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3.2 Inhoud 

Voor definities en voorwaarden raadpleegt u de Regelgeving ABFE www.knmg.nl/opleiding-
herregistratie-carriere/abfe.htm .  
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het ABFE via 088 – 440 4340  
of via a.louw.knmg@cantrijn.nl 
 
 

4. Intensive Care 
 

4.1 Aanvraag 
De beoordeling van Intensive Care nascholingen verloopt sinds september 2011 uitsluitend via het GAIA 
systeem. Hierdoor kunnen de geaccrediteerde punten meetellen voor zowel het moederspecialisme als 
het sub-specialisme intensive care. Sinds september 2011 neemt de NVALT ook geen IC 
accreditatieaanvragen meer in behandeling. 
 

4.2 NIV 
In dit proces heeft de Nederlands Internisten Vereniging een coördinerende rol. U ontvangt daarom 
alleen van de NIV een factuur voor de afhandeling van de aanvraag. Wanneer de beoordeling rond is 
wordt de NVALT via het GAIA-systeem op de hoogte gebracht van de toegekende accreditatie. Wij zullen 
de toegekende Intensive Care geneeskunde-punten kosteloos overnemen. 
 
Accreditatieaanvragen voor intensivisten moeten dus altijd bij de zeven IC-moederspecialismen tegelijk 
worden ingediend: 
Anesthesiologie (NVA), Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVCC), Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor 
Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse 
Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Artsen voor 
Neurochirurgie (NVvN), Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor 
 

5. Algemeen  
 

a. In alle gevallen waarin dit reglement van de accreditatie niet voorziet, beslist het bestuur van de 
NVALT en communiceert dat naar de leden..  

b. Wijzigingen in dit reglement kunnen op voorstel van het bestuur van de NVALT en op voorstel 
van de Commissie Accreditatie worden aangebracht. 

 

Aanvraag voor geaccrediteerde nascholing. 
Aanvraag voor accreditatie dient via het GAIA systeem (pe-online) te geschieden.  
 
Dit reglement is vastgesteld op 6 september 2019. 
 
Namens de Commissie Accreditatie NVALT 
drs. G.A.L. (Giny) Clappers-Gielen 
F.J. (Fabian) Laugs, MSc. 
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