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1. Doel 
De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van van te voren vastgestelde 
criteria. 
 
2. Algemeen 
1. De Commissie Accreditatie van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is - door het NVR-
Bestuur ingesteld - het college dat de accreditering van nascholing voor reumatologen uitvoert. De 
Commissie wordt hierin ondersteund door een medewerker van het NVR-Bureau, die de aanvragen 
verzamelt, voorbereidt en na een oordeelsvorming door de commissie afwerkt. De directeur van de 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is gemachtigd om bepaalde wetenschappelijke 
vergaderingen zelfstandig te accrediteren. 
2. De voorzitter van de Commissie Accreditatie rapporteert aan de wetenschappelijk secretaris over 
de werkzaamheden. 
3. In de Commissie Accreditatie hebben zitting vier leden reumatologen (tenminste één academisch 
werkend en één perifeer werkend) en één JNVR-afgevaardigde.  
4. Commissieleden treden na een zittingsduur van drie jaar af volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn 
dan nog eenmaal voor een periode van drie jaar terstond hernoembaar.  
 
3. Disclaimer 
De Commissie is niet verantwoordelijk voor accreditatievermelding door derden. De geaccrediteerde 
congressen worden gepubliceerd in de NVR congresagenda op het NVRnet. Alleen deze vermelding 
telt.  
 
4. Eisen accreditatieaanvraag / Criteria accreditatie 
• Aan artsen kunnen alleen accreditatie-uren worden toegekend voor aantoonbare deelname aan 

bijeenkomsten en aan e-learnings. 
 Bijeenkomsten en e-learnings komen alleen voor accreditatie in aanmerking als het primaire doel 

bestaat uit deskundigheidsbevordering. Werkzaamheden worden niet geaccrediteerd. 
 Uitsluitend educatieve programmaonderdelen zijn accreditabel. Aan de deelnemers wordt 

uitsluitend objectieve informatie verstrekt. Hieronder wordt verstaan een objectieve en 
evenwichtige weergave van de leerstof. In het bijzonder diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden. Elke spreker op een bijeenkomst is verplicht voorafgaand aan zijn/ haar presentatie 
een persoonlijke disclosure-dia te tonen. 

 De doelgroep moet duidelijk zijn. Criterium: bestemd voor/relevant voor reumatologen.  
 De leerdoelen moeten duidelijk zijn en docenten dienen vakinhoudelijk en didactisch bekwaam te 

zijn. Criterium: verwachte winst in kennis, kunde en/of inzicht.  
 De inhoud moet omschreven zijn. Criterium: vakinhoudelijk, medisch wetenschappelijk en de 

eerder genoemde competenties. 
 De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten geëvalueerd (kunnen) worden. 
 Een van de leden van de programmacommissie is geregistreerd als reumatoloog of internist-

immunoloog 
 Deelname moet open staan voor alle geïnteresseerden.   
 Op aanvraag moet inzicht in organisatie en financiën gegeven worden.  
 De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor deelnemers. Criterium: aan de 

sponsoring zijn geen inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de organisatoren niet 
beperken. Er wordt moet worden voldaan aan de CGR regels, zie ook: www.cgr.nl. 



 Competenties: De competenties moeten ingevuld zijn om aanvragen in behandeling te nemen. 
 De accreditatiecommissie en de verantwoordelijke uit het bestuur van de NVR kan 

steekproefsgewijs een door de NVR geaccrediteerde bijeenkomst onaangekondigd visiteren, 
zonder dat deelnemerskosten worden berekend. 

 In geval van e-learning moet het programma kosteloos door de accrediteur(s) op elk moment 
kunnen worden gevisiteerd. 

 
5. Aanvraagprocedure 
a. Een aanvraag dient ten minste twee maanden voor de uitvoering van de nascholing te worden 
aangevraagd via GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). 
b. Sponsors dienen te worden vermeld op de aankondiging en het programma. 
c. Een cursus wordt in principe in het geheel (aantal uren) geaccrediteerd, met een maximum van 6 
uur per dag. Eén klokuur is één accreditatie-uur. 30 minuten of meer = 1 accreditatie-uur. Er is een 
maximum van 24 uren per meerdaagse nascholing. Accreditatiepunten dienen omgerekend te 
worden naar accreditatie-uren. 
d. Voor de behandeling van een accreditatieaanvraag in de Commissie Accreditatie wordt € 75,00 
excl. BTW in rekening gebracht voor niet-gesponsorde en/of niet-commerciële nascholing en  
€ 225,00 excl. BTW voor gesponsorde en/of commerciële nascholing. Niet-commerciële nascholingen 
georganiseerd door werkgroepen van de NVR en niet-commerciële regionale refereerbijeenkomsten 
zijn gratis. 
e. In principe ontvangt de aanvrager binnen 4 weken antwoord, mits de factuur is voldaan (in 
vakantieperiodes en bij complexe aanvragen kan dit iets langer zijn).  
f. De geaccrediteerde cursussen worden vermeld op de website (alleen deze vermelding telt). 
g. Een negatief antwoord wordt gemotiveerd. Een bezwaar van de aanbieder en verzoek om 
herziening van het besluit wordt alleen in behandeling genomen als het per e-mail wordt ingediend 
bij het secretariaat van de accreditatiecommissie van de NVR (info@nvr.nl). Indien dit volgens de 
commissie niet van toepassing is kan door de aanbieder van de nascholing tegen de beslissing beroep 
worden aangetekend bij het NVR-bestuur, waarna de nascholing wordt voor gelegd aan de 
beroepscommissie en een besluit volgt binnen vier weken. 
h. De aanbieder van de nascholing is verplicht om binnen twee maanden na afloop van de activiteit 
de presentielijst van de deelnemers in te voeren in het GAIA-systeem aan de hand van BIG-nummers. 
Dit geldt ook voor regionale refereerbijeenkomsten. De deelnemer mag niet zelf presentie van 
binnenlandse nascholing in het GAIA systeem invoeren. Voor buitenlandse gevolgde nascholing dient 
de deelnemer wel zelf presentie in het GAIA systeem in te voeren. Het uploaden van certificaten 
behaald door buitenlandse nascholing, stelt de NVR verplicht. 
i. Op verzoek van de deelnemer moet de aanbieder van de nascholing aan het eind van een activiteit 
een certificaat op naam als bewijs van deelname uitreiken.  
 
6. Op voorhand geaccrediteerd 
- Nascholing verzorgd door de NVR (voorjaarsvergadering, najaarsdagen, Boerhaavenascholing) 
- Internationale nascholingen, indien de nascholing is georganiseerd door: 

- Europese zusterverenigingen van de NVR 
- American College of Rheumatology 
- Union Européenne des Médicins Specialistes (UEMS) / European Board of Rheumatology  
- European League Against Rheumatism (EULAR). 
- Pediatric Rheumatology European Society (PRES)  
- E-learnings van NtvG indien goed gekeurd door ABFE. 
Indien deze nascholingen nog niet door de NVR in GAIA zijn opgenomen, dan dient accreditatie 
voor de betreffende scholing via het formulier ‘Buitenlandse nascholing’ tenminste 6 weken voor 
de nascholing aangevraagd te worden. De accreditatie-uren die verstrekt worden kunnen 
afwijken van de accreditatie-uren die de organisator aangeeft. 



- Regionale refereeravonden (definitie: refereeravond gehouden door 2 centra waarvan tenminste 
1 opleidingscentrum) met een maximum van 12 uren per jaar. Jaarlijks dient voor 15 november 
een overzicht met de inhoud van de refereerbijeenkomsten van het afgelopen jaar door de 
accreditatiecommissie ontvangen te zijn om accreditatie voor het komend jaar te verstrekken.  

 
7. Nascholing buiten eigen vakgebied (25% regel) 
Medisch specialisten dienen minimaal 200 uur geaccrediteerde nascholing per 5 jaar te behalen, 
waarvan minimaal 150 uur op het eigen vakgebied (nascholing van het ABAN wordt tot het eigen 
vakgebied gerekend). 
 
8. Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) en e-learning 
Alle accreditatieaanvragen voor e-learning dienen via GAIA te worden ingediend bij het Accreditatie 
Bureau Format E-learning (ABFE). Het ABFE accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. 
Accreditatie van het format door het ABFE is geldig voor alle specialismen en profielen. Pas nadat de 
aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de aanbieder via GAIA 
accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de NVR (in geval van algemene/ niet-
vakinhoudelijke nascholing bij het ABAN = Accreditatie Bureau Algemene Nascholing). Iedere e-
learning dient ter beoordeling aan de accreditatiecommissie van de NVR te worden aangeboden, ook 
indien het bijvoorbeeld een webcast van een eerdere door de NVR geaccrediteerde live-nascholing 
betreft. Het tarief voor de accreditatie van het format door het ABFE wordt € 375,- per e-learning. 
Het tarief van de NVR bedraagt € 150,= excl. BTW voor niet-gesponsorde en € 500,= excl. BTW voor 
gesponsorde e-learnings. Indien aan alle criteria van ABFE en NVR is voldaan is de accreditatie 2 jaar 
geldig. Voor online nascholingen, inclusief e-learnings van onder punt 6 genoemde tijdschriften, 
wordt aanbevolen in totaal niet meer dan 5 accreditatie-uren per jaar worden bij te laten schrijven in 
uw persoonlijk dossier. Indien er overlap bestaat in de online nascholingen kan het totaal aantal 
accreditatie-uren worden aangepast. Voor de EULAR online nascholingen geldt een aparte 
regelgeving. 
 
9.  Niet geaccrediteerd  
Om diverse redenen worden onderstaande zaken niet geaccrediteerd: 
- Lokale refereeravonden   
- Buitenlandse nascholingen met recreatieve onderdelen  
- Het voorbereiden en geven van onderwijs  
- Het lezen van vakliteratuur  
- Het voorbereiden / presenteren van eigen wetenschappelijk onderzoek 
- Het voorbereiden van wetenschappelijke presentaties voor (inter)nationale tijdschriften 
- Het beoordelen van manuscripten voor wetenschappelijke tijdschriften. 
- Auteurschap 
- Voordracht 
- Eigen promotie 
- Lidmaatschap van / deelname aan een richtlijncommissie  
- Protocolbesprekingen  
- Introductiesymposia van farmaca 
- Nascholingsbijeenkomsten waarvoor geen vrije inschrijving bestaat 
- Aanvragen zonder uitgewerkt programma 
- Complementaire geneeskunde  
- Intervisie, tenzij geaccrediteerd door de KNMG, VVAA of Academie voor Medisch Specialisten 
- Ledenvergadering wetenschappelijke vereniging 
- Managementparticipatie en stafvergaderingen eigen ziekenhuis 
- Lagerhuisdebatten 
- Vooralsnog e-learnings van andere medische tijdschriften dan eerder onder punt 6 genoemd. 
- Gesponsorde nascholing die niet aan de CGR-richtlijnen voldoet. De commissie controleert hooguit 



steekproefsgewijs of de nascholing voldoet aan CGR-richtlijnen. Het voldoen aan CGR-richtlijnen is te 
allen tijde de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Eventuele nalatigheid hierin is volledig voor 
rekening van de aanbieder. 
 
 
10.  Aanvraag buitenlandse nascholing 
Komt een buitenlands congres niet voor in de lijst met geaccrediteerde nascholing, dan kan een lid 
van de NVR hiervoor tenminste 6 weken voor de nascholing een 'aanvraag buitenlandse nascholing' 
indienen. Voorwaarde is dat het een medisch-inhoudelijke  geaccrediteerde nascholing van een 
buitenlandse organisatie betreft. Aan een dergelijke aanvraag zijn voor leden geen kosten verbonden. 
Op de website van de NVR onder het kopje ‘opleiding/nascholing’ staat vermeld welke informatie 
aangeleverd moet worden voor een dergelijke aanvraag. 


