Aan: De besturen van de verenigingen NVVM, NVDG,VvAwT en FMG
Betreft: Procedure accreditatie binnenlandscholingen “niet-vooraf-geaccrediteerd" voor kleine
verenigingen.
Grou, 24 oktober 2017
Geachte bestuursleden,
Het is het ABSG bekend dat de leden van kleine verenigingen moeizaam aan vakspecifieke punten
kunnen komen in verband met een beperkt geaccrediteerd aanbod aan bij- en nascholing voor dat
specifieke profiel.
Door lijstverbindingen met het gehele sociale cluster aan te gaan vallen veel meer scholingen
weliswaar onder de noemer “vakspecifiek”, maar dit biedt nog geen oplossing voor scholingen op het
grensvlak waar geen accreditatie voor wordt aangevraagd door de aanbieder van bij-en nascholing.
Vaak zijn dit wel relevante bijscholingen, maar komen er te weinig artsen op af, waardoor door de
organisator geen accreditatie bij het ABSG wordt aangevraagd.
Het ABSG wil een nieuwe mogelijkheid aanbieden om “binnenlandse scholingen niet-voorafgeaccrediteerd” in GAIA in te voeren. Dit in plaats van de huidige omslachtige praktijk, waarin eerst
vooraf informeel overleg is met de accrediteurs van de betreffende verenigingen en daarna alsnog
met toestemming van de accrediteurs dit via GAIA wordt gebracht voor de officiële procedure. In het
AO-ABSG is besproken dat deze mogelijkheid er alleen komt voor de artsen van de volgende
verenigingen: NVMM, NVDG, NVIB, VvAwT en FMG. Het geaccrediteerde aanbod van de overige
profielen is voldoende om aan de herregistratie- eisen te kunnen voldoen.
De nieuwe procedure werkt als volgt:
 De profiel-arts logt in in het GAIA dossier;
 Alleen de arts, behorend tot de bovengenoemde verenigingen krijgt een extra mogelijkheid
om een activiteit toe te voegen (naast ODB-aktiviteiten), nl. onder “binnenlandscholing nietvooraf-geaccrediteerd”;
 De arts voert de activiteit binnen max. 2 maanden na afloop van de bij- en of
nascholing/cursus in.
 De arts voegt het programma en het certificaat toe;
 Het ABSG controleert aanvraag op compleetheid en op tijdigheid: max. 2 maanden na afloop
scholing/cursus;
 Het ABSG stuurt de aanvraag door naar de beoordelaars van dat specifieke profiel waarvoor
het wordt aangevraagd;
 De accreditatiecommissies beoordelen op basis van het ABSG-reglement en geven
beoordeling door aan het ABSG;
 Het ABSG accrediteert wel/niet;
 De arts ziet de uitslag in zijn/haar dossier.
Het ABSG heeft Xaurum (de bouwer van GAIA) gevraagd om bovenstaande in te richten. Wij zullen u
uiteraard informeren wanneer dit gereed is, zodat uw leden er dan gebruik van kunnen gaan maken.
Tot die tijd willen we u de gelegenheid bieden om via de e-mail verzoeken tot accreditatie voor
binnenlandse scholingen aan ons te doen. De procedure hiervoor is (dus tijdelijk):


De arts mailt het ABSG ( bureau@absg.nl ) om de accreditatie van dit type scholing (max. 2
maanden na afloop scholing, formulier voor “buitenlandscholing” kan tijdelijk worden
gebruikt, certificaat en programma meesturen);






Het ABSG maakt er een aanvraag van en stuurt deze door naar de beoordelaars van de
betreffende verenigingen;
De accreditatiecommissie beoordeelt de scholing op basis van het ABSG-reglement en geven
de uitslag door aan het ABSG;
Het ABSG accrediteert wel/niet en voert wel/niet de presentie in; Bij accreditatie ontvangt de
arts de punten in zijn dossier
Het ABSG informeert de arts over de uitslag per email.

LET OP: Deze tijdelijke procedure is alleen mogelijk totdat GAIA is ingericht. Daarna moeten artsen
dit zelf via hun eigen dossier invoeren!
Wij verwachten dat dit het probleem van artsen van kleinere verenigingen oplost. Hoewel alle type
cursussen aangevraagd kunnen worden via dit mechanisme, willen we u erop wijzen dat de
beoordelaars zullen blijven beoordelen volgens het ABSG-reglement. Beoordelaars zullen de
scholingen beoordelen aan de hand van de volgende punten:
1.) De activiteit is relevant voor de beroepspraktijk
2.) De inhoud is toegesneden op de doelgroep
3.) De aangegeven literatuur is relevant
4.) De docenten zijn gekwalificeerd en deze kwalificatie is relevant voor de inhoud van de scholing
Hiermee is volgens het AO-ABSG en het bestuur voldoende geborgd dat niet alle scholingen in
aanmerking komen voor accreditatie, enkel de echt relevante scholingen voor de betrokken
beroepsgroepen.
De aanpassing in GAIA is gestart. Wij zullen u informeren wanneer een en ander gereed is.
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Henk Vochteloo en Trudy de Jong
Coördinatoren ABSG

