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Taakopdracht commissie accreditering
Inleiding:
Vanaf het moment dat het specialisme AVG erkend zou gaan worden kwam er behoefte aan
een systeem van accreditering om te zorgen dat de AVG voor herregistratie in aanmerking
zou kunnen komen. Een van de vereisten daarvoor is 200 uur geaccrediteerde nascholing
per 5 jaar.
Daartoe is medio 1999 de commissie accreditering ingesteld.
Aanvankelijk vond de accreditatie op papier plaats. Vanaf 1 januari 2007 is een geleidelijke
invoer in het GAIA-systeem gerealiseerd (GAIA=Gemeenschappelijke Accreditatie Internet
Applicatie). Met ingang van 1 mei 2010 verlopen alle aanvragen via GAIA.
Vanaf het begin is er een nauwe samenwerking op dit gebied geweest met de huisartsen en
de specialisten ouderengeneeskunde, het zogenaamde ABC1-cluster. Dit heeft o.a.
geresulteerd in het “Beoordelingskader Accreditatie cluster 1” en de realisering van één
aanvraagloket voor het ABC1-cluster per 1 januari 2010.
Taakopdracht:
• Efficiënt afhandelen van accreditatieaanvragen via GAIA volgens de regels uit het
beoordelingskader.
• Geaccrediteerde bij- en nascholingen zoveel mogelijk bekend maken bij de leden via de
website.
• Actueel houden van de accreditatiepagina op de NVAVG-website.
• Uitwerken van het ABC1-cluster, waaronder het centrale aanvraagloket met uniforme
regelgeving binnen het ABC1-cluster.
• Betrokkenheid namens de NVAVG bij het centraal accreditatieorgaan, bestaande uit alle
beroeps- cq. wetenschappelijke verenigingen van de KNMG met als doel het realiseren
van verdere uniformiteit binnen het geheel van accrediteren.
• Waar nodig uitleg geven over de huidige regelgeving en aanpassingen daarin.
• Evaluatie van de huidige regelgeving.
• Het leveren van een accrediteur ten behoeve van ABC1.
Samenstelling:
De commissie bestaat uit drie leden van de NVAVG die uit hun midden een voorzitter en een
secretaris kiezen.
Middelen:
De benodigde professionele ondersteuning wordt geleverd door het secretariaat van de
NVAVG.
Voor declaratie van andere kosten dan reiskosten is toestemming van het bestuur nodig.

