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Inleiding 
 
Algemeen 
Deze “Handleiding Nascholing Medische Microbiologie" is de uitwerking van één van de onderdelen 
van het door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie gevoerde kwaliteitsbeleid. Deze 
handleiding vervangt de “Nota Nascholing versie 2002” die door wijzigingen in het systeem van 
geaccrediteerde bij- en nascholing inmiddels is verouderd. De handleiding dient als ondersteuning bij 
het verkrijgen van de 5-jaarlijkse herregistratie als specialist.  
Om als medisch specialist actief te mogen blijven moet u zich elke vijf jaar laten herregistreren bij 
de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). U moet daarbij kunnen aantonen dat u 
voldoende relevante nascholing gevolgd heeft. De norm die daarbij wordt gehanteerd is per 1 
januari 2006 gewijzigd. U dient over een periode van 5 jaar gemiddeld tenminste 40 uur per jaar te 
hebben deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering, ook wel bij- en nascholing 
genoemd. Het is daarbij mogelijk dat u het ene jaar veel bij- en nascholing volgt en het andere jaar 
minder, zolang dat in 5 jaar maar tenminste 200 uur bedraagt. 
 
De verantwoordelijkheid voor succesvolle herregistratie ligt bij de individuele specialist en is een zaak 
tussen hem/haar en de MSRC. Daarin is de Commissie Nascholing geen partij. De basisrichtlijn voor 
de herregistratie van medisch specialisten is geformuleerd door de MSRC zoals vastgesteld op 11 
november 2005. Meer informatie vindt u op de website van de KNMG.  
U zoekt als volgt: KNMG/Opleiding&Registratie/Registratiecommissies/MSRC/Herregistratie of klik 
als u deze handleiding elektronisch benadert op de volgende hyperlink: Herregistratie. 
Centraal in de basisrichtlijn staat de eigen verantwoordelijkheid van iedere specialist voor het vorm 
en inhoud geven aan het eigen nascholingscurriculum. Bij het documenteren en kwantificeren 
daarvan is de Commissie Nascholing wel actief betrokken. Allereerst accrediteert de Commissie 
Nascholing de aan haar aangeboden vormen van deskundigheidsbevordering. Daarnaast biedt de 
Commissie Nascholing ondersteuning aan artsen-microbioloog die vragen hebben over het 
bijhouden van hun nascholing. 
 
Accreditatie 
In april 2005 is door de beroepsverenigingen, verzameld in het Accreditatie Overleg (AO), besloten 
te kiezen voor een gezamenlijk geautomatiseerd systeem ten behoeve van het proces van 
accrediteren en registreren van bij- en nascholing. Een en ander is uitgewerkt in het project GAIA, 
wat staat voor: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA is een 
computerprogramma dat is ontwikkeld door de KNMG in samenwerking met softwareleverancier 
Xaurum. Het programma ondersteunt het proces rondom registreren en accrediteren van bij- en 
nascholing. GAIA is toegankelijk voor een groot aantal gebruikers, zoals artsen, 
beroepsverenigingen, registratiecommissies en aanbieders van bij- en nascholing. Sinds mei 2007 
accrediteert de NVMM de aangeboden bij- en nascholing alleen nog via GAIA. Bewijzen van 
nascholing welke gevolgd is tussen 1 januari 2006 en 1 mei 2007 zijn niet in GAIA opgenomen en 
dienen door de specialist zelf te worden gearchiveerd. Nascholing vanaf 1 mei 2007 wordt in 
principe door de aanbieder van de nascholing in het persoonlijk dossier van de specialist in GAIA 
opgeslagen. Niet via GAIA geaccrediteerde nascholing kan door de arts zelf aan zijn persoonlijk 
dossier in GAIA worden toegevoegd.  
Deelname aan GAIA is voor artsen niet verplicht, in dat geval blijft de specialist zelf 
verantwoordelijk voor het documenteren van de door hem/haar gevolgde bij- en nascholing. Het 
wordt aan gebruikers van GAIA overigens geadviseerd ook zelf nog enige tijd de bewijzen van 
gevolgde bij- en nascholing te archiveren aangezien het systeem nog betrekkelijk nieuw is.  
 

http://knmg.artsennet.nl/content/resources/AMGATE_6059_100_TICH_L1026027002/AMGATE_6059_100_TICH_R155270848657314/�
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 Automatisch geaccrediteerde nascholing 
Gekozen is voor een zo laag mogelijk bureaucratisch systeem door vele gangbare nascholings-
activiteiten vooraf te accrediteren. Dit betreft regelmatig terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
voor- en najaarsvergaderingen van de NVMM, en de grote (inter)nationale congressen waarvan de 
kwaliteit reeds lang bekend is (o.a. ICAAC, ASM Annual Meeting, ECCMID, ESCV, etc.).  
 
Accreditatie achteraf 
Het kan zijn dat u nascholing hebt gevolgd die niet bij de Commissie Nascholing bekend is maar die 
wel aan de geldende criteria voldoet. U kunt daarvoor ook achteraf accreditatie aanvragen. Achteraf 
accrediteren vindt alleen plaats voor individuele leden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.De 
Commissie Nascholing streeft een soepele afhandeling na van accreditatie van gevolgde nascholing, 
maar adviseert dit bij voorkeur in het jaar te doen dat de nascholing heeft plaatsgevonden. Hoe langer 
men daarmee namelijk wacht, hoe moeilijker het vaak is om de noodzakelijke bewijsstukken terug te 
vinden. 
Zij verder bij “Zelf toevoegen van nascholing door arts aan eigen dossier” op pagina 6. 
 
Classificatie, waardering en accreditatie van nascholingsactiviteiten 
Het bijwonen van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt gehonoreerd met contact-uren 
vanuit het pricipe dat 1 uur aan bij- of nascholing ook 1 contact-uur oplevert. 
Actuele bij-en nascholing voor de individuele arts-microbioloog is op de website van de NVMM te 
vinden (ga naar: NVMM/Accreditatie/Klik hier voor de nascholingsagenda) of gebruik de 
voorgaande hyperlink. De nascholingsagenda bevat alle bij de Commissie Nascholing bekende 
vormen van nascholing welke voor artsen-microbioloog van belang kunnen zijn voor het behalen 
van contact-uren. Bij elk item vindt u aanvullende informatie over deze specifieke 
nascholingsactiviteit door er met de muis op te klikken. Vaak kunt u via de site ook het programma 
downloaden en inschrijven. De groen aangevinkte items zijn inmiddels geaccrediteerd, van de items 
met een rood vraagteken zijn de accreditatieaanvragen in behandeling bij de Commissie 
Nascholing. De vooraf geaccrediteerde nascholingen uit categorie 2 uit de lijst met automatische 
accreditaties zijn tevens groen aangevinkte items. 
 
Op de verschillende categorieën van bij- en nascholing wordt hieronder verder ingegaan met betrekking 
tot de specifieke regels per categorie. 
 
I. Refereermiddag/avond 
 Bijeenkomst van beperkte duur (1 à 2 uur), met een zekere regelmaat georganiseerd door een 

ziekenhuisafdeling of vakgroep, meestal van lokaal karakter, waar verslag wordt gedaan van 
één of meerdere voor artsen-microbioloog relevante onderwerpen. 

 Voor deze categorie geldt dat maximaal 10 contact-uren per jaar kunnen worden toegekend. 
Registratie van aanwezigheid en archivering van presentielijsten is de verantwoordelijkheid van 
de afdeling/vakgroep die de refereersessies organiseert. Deze is ook gerechtigd aan het eind van 
het jaar een certificaat uit te reiken aan de deelnemers. GAIA-gebruikers dienen dit certificaat 
met hun contact-uren aan hun persoonlijk dossier in GAIA toe te voegen.  

 De Commissie Nascholing toetst jaarlijks de bijgehouden registratie. 
 
II.a. Wetenschappelijke vergadering 
 Bijeenkomst georganiseerd door een (inter)nationaal erkende wetenschappelijke vereniging of 

NVMM werkgroep van één of meerdere dagdelen of dagen met vrije of thematisch verbonden 
wetenschappelijke voordrachten. Voor door de NVMM geaccrediteerde wetenschappelijke 
vergaderingen en de toegekende contact-uren: zie pag. 7. 

 Registratie van aanwezigheid en archivering van presentielijsten van de deelnemers is de 
verantwoordelijkheid van de werkgroep die de vergadering organiseert. Deze is ook gerechtigd 
voor de aanwezigheid een certificaat uit te reiken aan de deelnemers. GAIA-gebruikers dienen 

https://www.pe-online.org/public/?pid=82�
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dit certificaat met hun contact-uren aan hun persoonlijk dossier in GAIA toe te voegen. 
 De Commissie Nascholing toetst jaarlijks de bijgehouden registratie van de nationaal erkende 

verenigingen of NVMM werkgroepen. 
  
II.b. Congres/Symposium 
 (Inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomst ter behandeling van wetenschappelijke 

onderwerpen (congres) of een bepaald onderwerp (symposium). Zie pag. 7 voor door de 
NVMM reeds automatisch geaccrediteerde congressen/symposia. Voor meerdaagse 
internationale bijkomsten geldt een maximum van 20 uur per congres/symposium indien het 
aantal mogelijk bij te wonen uren meer dan 20 bedraagt. 

 
III. Cursus/PAOG 
 Bijeenkomst van minimaal één dag met een expliciet leerdoel en waarin door een reeks van 

samenhangende en elkaar volgens een zeker plan opvolgende voordrachten of instructies, 
kennis of praktische vaardigheden worden overgedragen, en waarbij aantoonbaar (bijv. via 
programma-inhoud) een actieve deelname van de cursist wordt gevraagd.  

 Bij een cursus gaat het niet om melding van originele wetenschappelijke inzichten maar om 
 een bewust didactische presentatie van een specifiek voor de praktijk belangrijk onderwerp. 

Voor een cursus wordt het werkelijk aantal contact-uren toegekend.  
  
Behalve de specifieke nascholing voor de individuele arts-microbioloog mag ook niet-medisch 
inhoudelijke nascholing op het gebied van gezondheidsrecht, communicatie, medische ethiek, 
zorgstelsel etc. worden gerekend tot de deskundigheidsbevordering, mits geaccrediteerd door het 
ABMS.  
 
De Commissie Nascholing is van mening dat ook andere vormen van bij- en nascholing voor 
accreditatie in aanmerking zouden moeten kunnen komen zoals werkbezoeken en e-learning. De 
Commissie Nascholing hoopt hier te zijner tijd concrete invulling aan te kunnen geven.
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Procedure voor accreditatie van een nascholingsactiviteit.  
 
Verantwoordelijkheden van aanbieders van nascholing 
Voor aanbieders van nascholing is een handleiding beschikbaar op de website van de NVMM 
(NVMM/Accreditatie/handleiding bedoeld voor aanbieders van nascholing).  
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van nascholing om de accreditatieaanvraag op de 
juiste wijze via GAIA in te dienen, met een juiste en volledige inhoud. Heeft men problemen met 
het invoeren van gegevens, dan kan men contact opnemen met de helpdesk van GAIA 
accreditatie@fed.knmg.nl. 
Tijdens het invoeren van gegevens zal het systeem enkele controles uitvoeren, bijvoorbeeld of een 
datumveld correct is ingevuld, of dat alle verplichte gegevens zijn ingevuld. Nadat de 
accreditatieaanvraag is ingediend, zal de accrediterende vereniging de aanvraag controleren op 
inhoud en volledigheid. Men krijgt hierover bericht, met eventueel het verzoek gegevens aan te 
passen of informatie toe te voegen. In alle gevallen blijft de aanbieder van nascholing 
verantwoordelijk voor het wijzigen en indienen van de aanvraag. 
Zodra de accreditatieaanvraag is ontvangen door de accrediterende vereniging zal in de meeste 
gevallen een factuur worden aangemaakt. Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden 
alvorens de accrediterende vereniging start met het beoordelen van de aanvraag. De aanbieder van 
nascholing is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze betalen van het 
verschuldigde bedrag.  
De accrediterende vereniging ontvangt automatisch bericht van uw betaling. Er wordt meteen 
gestart met de beoordeling van uw aanvraag. Gedurende de beoordeling kan u gevraagd worden om 
nadere toelichting of aanvullende informatie. Wilt u rekening houden met een beoordelingstermijn 
van 5 à 6 weken. U ontvangt automatisch bericht zodra uw aanvraag is geaccrediteerd. Het resultaat 
van de beoordeling kunt u vinden bij de aanvraag.  
 
Kosten van aanvragen accreditatie 
Voor het aanvragen van accreditatie worden kosten in rekening gebracht. Voor niet gesponsorde 
nascholing dienst € 150,- te worden betaald alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen. Voor 
gesponsorde nascholing is dat € 300,-. Met deze gelden betaalt de vereniging o.a. de contributie voor 
deelname aan GAIA. Verder tracht de vereniging met deze inkomsten aanvullende vormen van 
nascholing voor haar leden op te zetten. De aanvragen voor accreditatie van individueel gevolgde 
nascholing worden kosteloos verwerkt. 
 
Registratie op dag van de nascholing 
De aanbieder van de nascholing draagt zorg voor het verkrijgen van het BIG-nummer en de 
paraaf/handtekening van de deelnemers aan de nascholingsactiviteit. De aanbieder kan met deze 
gegevens later de toegekende contact-uren via GAIA toevoegen aan de dossiers van de deelnemers. 
 
Zelf toevoegen van nascholing door arts aan eigen dossier. 
Medisch specialisten kunnen ook via GAIA zelf hun (niet vooraf) geaccrediteerde nascholing 
toevoegen aan hun dossier. Wanneer men via de website van de NVMM naar “Accreditatie” gaat kan 
men via en hyperlink dooklikken op GAIA-artsendossier. Hier kan menin het hoofdscherm via “mijn 
dossier” naar het tabblad “Overzicht/toevoegen”. Daar bevindt zich een knop met de naam “toevoegen 
activiteit”. Door te klikken op de knop “Overige activiteiten” opent men het aanmeldscherm. Voor 
vragen over het zelf toevoegen van nascholing aan het eigen dossier verwijzen wij allereerst naar de 
“Papendal-presentatie” die als PDF op de accreditatie-pagina van de NVMM site is te vinden. Zijn er 
dan nog vragen dan kan men zich wenden tot de secretaris van de Commissie nascholing of het 
secretariaat van de NVMM.    

http://www.nvmm.nl/open/documents/gaia_handleiding.doc�
mailto:accreditatie@fed.knmg.nl�
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Door de NVMM reeds vooraf geaccrediteerde nascholingsactiviteiten per categorie. 
Aard van de nascholing toegekend verdeling 
  2007/2008   
Categorie 1. Wetenschappelijke vergaderingen Nederlandse organisaties:     

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie   13 8/5 
Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie   7 1/6 
Vergaderingen van de Ned. Vereniging voor Arts-assistenten Medische Microbiologie  5   
Voorjaarsvergadering Vereniging voor Infectieziekten 7   
Najaarsvergadering Vereniging voor Infectieziekten 7 1/6 
Vergaderingen van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie 3   
Vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 2   
Vergaderingen van de Vereniging Instituut voor Tropische Geneeskunde 2   
Vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Mycologie 2   
Vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie 2   
Vergaderingen van de Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten 2   
Vergaderingen van de Werkgroepen Oost en West 2   

Categorie 2. Wetenschappelijke vergaderingen/symposia internationale organisaties:  afgerond   
ASM General Meeting (American Society for Microbiology) excl. workshops 20   
 Conference on Antiviral Research 20   
 Conference on Sepsis in the ICU 20   
Congress for Tropical Medicine and Malaria 20   
ECMM (European Confederation of Medical Mycology) 20   
ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 20   
ESPID (European Society for Pediatric Infectious Diseases) 20   
European Meeting on Diagnostic PCR 20   
European Society of Clinical Virology 20   
German Society of Hygiëne and Microbiology 20   
ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) 20   
IDSA (Infectious Diseases Society of America) 20   
IHS (Immunocompromised Host Society) 20   
International Conferences on the Macrolides, Azalides and Streptogramins 20   
International Congress for Infectious Diseases 20   
International Congress for Chemotherapy 20   
International Herpesvirus Workshop 20   
Internatinal Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 14   
International Society for Animal and Human Mycology 20   
International Symposium on Febrile Neutropenia 13   
International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis 20   
Internationaler Kongress der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 20   
ISAAR 20   
Lancefield Symposium on Streptococci and Streptococcal Diseases 20   
Molecular approaches to the Control of Infectious Diseases 20   
OHOLO Conference on Vaccines 20   
Pan Amercian Society for Clinical Virology 20   
Progress in Clinical Virology (European Society for Clinical Virology) 20   
Seminar on Food-borne Parasitic Zoönoses 20   
Society of Healthcare Epidemiology of America (SHEA) excl. workshops 20   
Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections 20   
Symposium on Topics in Mycology 20   
Trends in Invasive Fungal Infections 20   
Western Pacific Congress of Chemotherapy and Infectious Diseases 20   
World Congress on Anaerobic Bacteria and Bacterial Infections 20   
World Congress on Pediatric Infectious Diseases 20   
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