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Inleiding
De Accreditatiecommissie Bij- en Nascholing van de NVvP (ABNA) en het bureau NVvP merken dat het
onoverzichtelijk kan zijn welke deskundigheidsbevorderende activiteiten in aanmerking komen voor accreditatie
en hoe/waar accreditatie kan worden aangevraagd c.q. accreditatiepunten kunnen worden ingevoerd. Het feit
dat er een ABNA (Accreditatiecommissie van de NVvP) en een ABAN (Accreditatie Bureau Algemene
Nascholing van de KNMG) bestaat, werkt ook verwarrend.
Dit document probeert hierover meer duidelijkheid te geven. Aan de orde komt nascholing specifiek voor
psychiaters, intervisie, overige deskundigheidsbevorderende activiteiten en algemene nascholing voor alle
artsen.

1. Bij- en nascholing specifiek voor psychiaters via een aanbieder van geaccrediteerde nascholing
Accreditatie voor bij- en nascholing specifiek voor psychiaters moet door de aanbieder bij de NVvP worden
aangevraagd. Die aanbieder kan een GGZ-instelling zijn, een academisch ziekenhuis, een commerciële
organisator, etc.
Een volledige en complete aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma bij
de NVvP binnen te zijn. Uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma dient de betaling
binnen te zijn.
De ABNA beoordeelt de accreditatieaanvragen aan de hand van voorwaarden en criteria die te vinden zijn in
onder meer onderstaande documenten.
- Algemene voorwaarden;
- Set van toetsingscriteria;
- Reglement reclamecode;
- Voorwaarden accreditatie toetsvragen bij tijdschriftartikelen;
- Evaluatieformulier.
Na afloop van de bij- en nascholing voert de aanbieder, op basis van de aanwezigheidsregistratie, de
accreditatiepunten van deelnemers in. Deelnemers krijgen de behaalde punten automatisch in GAIA
bijgeschreven.

2. Intervisie
De NVvP accrediteert geen intervisiebijeenkomsten. Per 1 januari 2020 kan bij het Accreditatie Bureau
Algemene Nascholing (ABAN) accreditatie aangevraagd worden voor begeleide intervisiegroepen voor medisch
specialisten. De begeleider van de intervisiegroep kan deze aanvraag indienen.
Meer informatie en voorwaarden: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/intervisie.htm

3. Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
In de harmonisatierichtlijn deskundigheidsbevordering staan alle activiteiten beschreven die geaccrediteerd
kunnen worden, zoals:
- Buitenlandse bij- en nascholing
- Auteurschap wetenschappelijke artikelen
- Voordracht
- Eigen promotie
- Deelname aan richtlijncommissie
Voor bovenstaande activiteiten kunnen psychiaters de punten zelf bijschrijven in het GAIA dossier.

4. Algemene nascholing
Voor algemene niet-vakinhoudelijke nascholingen kunnen aanbieders accreditatie aanvragen bij het Accreditatie
Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Voor accreditatie door het ABAN komen in aanmerking:
- Algemene nascholingen die niet-vakinhoudelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van: gezondheidsrecht,
medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel.
- Nascholingen die (deels) het medisch handelen betreffen en bedoeld én evenredig geschikt zijn voor
meerdere specialismen kunnen voor accreditatie bij het ABAN in aanmerking komen.
Meer informatie en voorwaarden: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/over-aban.htm
Als hulpmiddel om te beslissen of een nascholing bij het ABAN dan wel de NVvP ingediend moet worden, kan
onderstaande beslisboom geraadpleegd worden.

Figuur 1: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/aban/over-aban.htm

Wat
Bij- en nascholing voor
psychiaters
Intervisie
Overige
deskundigheidsbevorderende
activiteiten
Algemene nascholing

Wie
Aanbieder

Waar
NVvP

Begeleider
intervisiegroep
Individuele psychiater

ABAN - KNMG

Aanbieder

ABAN - KNMG

GAIA

Figuur 2: Overzicht van welke bij- en nascholing door welke persoon bij welke organisatie kan worden
aangevraagd.

