Inleiding
Een maag-darm-leverarts moet in 5 jaar, zijnde de tijdspanne van herregistratie, minimaal 200 uur geaccrediteerde
nascholing volgen. Conform het landelijk Accreditatie Overleg wordt een 75-25 verhouding geadviseerd, waarbij
er minimaal 150 uur MDL vakinhoudelijk en daarnaast maximaal 50 uur niet-vakinhoudelijke, algemene nascholing, die wel ABAN-geaccrediteerd is, gerekend mag worden. Onder de minimaal 150 uur MDL vakinhoudelijke
nascholing wordt verstaan minimaal 100 uur fysieke deelname aan gerenommeerde binnen- en buitenlandse
nascholingen en refereerbijeenkomsten. De overige MDL nascholing bedraagt dan maximaal 50 uur en hieronder
valt: voordrachten gehouden uitsluitend op door de NVMDL geaccrediteerde congressen; deelname landelijke
richtlijncommissie; E-learning, artikelen van medische tijdschriften met CME-credits, promotie en auteurschap.
Aangrenzende onderwerpen zoals malabsorptie- en steroid-osteoporose, sedatie, stolling in het kader van MDLziekten etc. worden eveneens tot overige MDL-nascholing gerekend. Dit alles conform de harmonisatierichtlijn.

Algemeen
▪ De Accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) – door
het bestuur ingesteld – heeft als taak de accreditering van nascholing voor MDL-artsen uit te voeren.
▪ De Accreditatiecommissie treedt op uit naam van de NVMDL.
▪ In de Accreditatiecommissie hebben minimaal vijf leden van de NVMDL en de secretaris van de assistentenvereniging (NVMDL i.o.) zitting.
▪ Een lid van de Accreditatiecommissie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
hij/zij is lid van de NVMDL;
hij/zij dient zelf praktijk uit te oefenen, dan wel geregistreerd te zijn, met uitzondering van de afgevaardigde van de NVMDL i.o.
▪ De Accreditatiecommissie doet een voordracht aan het bestuur van de NVMDL over de te benoemen
voorzitter.
▪ Commissieleden treden in principe na een zittingsduur van 4 jaar af (de zittingsduur als aios niet meegerekend) en zijn dan nog éénmaal voor een periode van 4 jaar herbenoembaar.
▪ De duur van het lidmaatschap van de Accreditatiecommissie eindigt automatisch bij het neerleggen van
de MDL-praktijkvoering.
▪ De Accreditatiecommissie houdt minimaal éénmaal per jaar een vergadering, eventueel aangevuld met
een telefonische vergadering en doet verslag van haar bevindingen op de ledenvergaderingen van de
NVMDL.
▪ Een afgevaardigde van de commissie bezoekt twee maal per jaar het landelijk Accreditatie Overleg. Op
deze manier kan er overleg gevoerd worden met de Orde, KNMG of MSRC.

Doel
De Accreditatiecommissie heeft tot taak de voor accreditatie aangevraagde nascholingsactiviteiten te
toetsen op basis van vastgestelde criteria en met vaststelling van het aantal toe te kennen accreditatiepunten per activiteit.

Criteria Accreditatie
▪ Nascholing moet bestemd/relevant zijn voor MDL-artsen
▪ De activiteit heeft betrekking op Maag-Darm-Leverziekten of is van algemene relevantie voor de medische
professie.
▪ Duidelijke leerdoelen – verwachte winst in kennis, kunde en/of inzicht
▪ vakinhoudelijke nascholing
▪ De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten geëvalueerd (kunnen) worden
▪ Er moet een verantwoorde presentatie en inbreng van de deelnemers zijn
▪ Een duidelijke omschrijving van onderwijskundige doelen c.q. leerdoelen van de nascholingsactiviteit
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De kwaliteit van het onderwijs kan onafhankelijk worden geëvalueerd (bijv. door de deelnemers een vragenlijst te laten invullen of door een verslag van een onafhankelijk waarnemer)
Acceptabele standaarden betreffende commerciële ondersteuning; de inhoud van het programma is tot
stand gekomen onafhankelijk van een commerciële sponsor
De nadruk van het programma dient te liggen op de na- of bijscholingsactiviteit, waarbij een eventueel
aanwezig sociaal programma van bescheiden omvang is toegestaan conform de door de overheid gestelde
regels, zie ook de KNMG-gedragsregels:
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/accreditatie/algemenevoorwaarden.htm
De duur van de nascholing dient tenminste 1 uur te bedragen
De CanMeds competenties moeten in de aanvraag door de aanbieder correct worden ingevuld en door
de commissie beoordeeld.
De voorwaarden van de CGR dienen geaccepteerd te worden: http://www.cgr.nl/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame

Accreditatiepunten
In overeenstemming met het besluit van het Landelijk Accreditatie Overleg is de onderverdeling van het aantal toe
te kennen punten als volgt: 1 klokuur is 1 accreditatiepunt. Het maximaal aantal toe te kennen punten voor binnen- en buitenlandse nascholingen is 6 punten per dag en maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse
bijeenkomst.

Aanvraagprocedure
▪ Aanvragen worden (sinds 2007) alleen in behandeling genomen en verwerkt via de Gemeenschappelijke
Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) systeem.
▪ De aanvraagtermijn voor accreditatie is minimaal 1 maand vóór de datum van nascholing
▪ Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen, tenzij de Accreditatiecommissie anders beslist.
▪ Alle aanvragen worden beoordeeld door de commissie, daarbij is een onderverdeling in de vast geaccrediteerde buitenlandse- en binnenlandse activiteiten. Deze worden door twee aangewezen commissieleden beoordeeld, tenzij zij van mening zijn dat de overige commissieleden moeten mee beoordelen.
▪ Aanvragen waarbij men niet tot een eensluidend oordeel komt, worden besproken in de vergadering
van de Accreditatiecommissie.
▪ Voor de behandeling van een accreditatieaanvraag wordt voor gesponsorde activiteiten € 200,00 in rekening gebracht. Vast geaccrediteerde binnenlandse nascholingen waarbij meerdere uitvoeringen per
jaar zijn, hoeven één keer per jaar genoemd bedrag te betalen. Indien de accreditatieaanvraag minder
dan 1 maand voor de nascholing wordt ingediend wordt € 400,00 in rekening gebracht. Aanvragen ingediend op de dag van de nascholing of nadien worden niet beoordeeld.
▪ Aanvragen voor accreditatie met meerdere uitvoeringen mogen voor maximaal één jaar tegelijk aangevraagd worden. Het jaar daarop dient opnieuw accreditatie aangevraagd te worden.
▪ De organisatoren van de nascholing zijn verantwoordelijk voor het bijschrijven van de punten in het persoonlijk dossier van de arts. Deze nascholingen zijn gevalideerd, wat betekent dat de organisator ter
plaatse de aanwezigheid van de deelnemers heeft geregistreerd en de presentie heeft ingevoerd.

Presentie invoeren
De aanbieder is verplicht om de aanwezigheid van de deelnemers in GAIA uiterlijk twee maanden na afloop van
de nascholing in GAIA in te voeren. Vanuit GAIA wordt er 3x een herinnering verstuurd naar de aanbieder. Als de
aanbieder in gebreke blijft zal het voor deze aanbieder, niet mogelijk zijn om een nieuwe nascholing in GAIA in te
voeren. Accreditatiepunten van buitenlandse nascholingen dienen door de arts zelf te worden toegevoegd in het
persoonlijk dossier.
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E-learning
▪ 1 klokuur is 1 accreditatiepunt
▪ Een programma moet bestaand uit modules van minimaal 45 minuten en maximaal 75 minuten
▪ Een programma bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 modules
▪ De accreditatiecommissie moet een programma op elk moment kosteloos kunnen visiteren
▪ Een accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van toekenning van de accreditatie
▪ De aanbieder van de (binnenlandse) E-learning is verantwoordelijk voor het invoeren van de accreditatiepunten in GAIA.
Buitenlandse nascholing
Door de commissie wordt jaarlijks een lijst vastgesteld van te accrediteren buitenlandse nascholingen.
Het secretariaat NVMDL draagt zorg voor invoer in het GAIA-systeem. De accreditatiepunten dienen vervolgens
door de arts zelf worden toegevoegd in het persoonlijk dossier. Indien een nascholing niet op de lijst voorkomt
kan deze individueel worden aangevraagd.
Online nascholing
Online nascholingen van vast geaccrediteerde buitenlandse nascholingen kan op individuele basis worden aangevraagd.
Individuele accreditatie
▪ Een individuele accreditatieaanvraag door een MDL-arts is alleen mogelijk als de arts lid is van de
NVMDL én als het een gevolgde buitenlandse nascholing betreft. Binnenlandse nascholingen komen
niet in aanmerking voor individuele accreditatie.
▪ De MDL-arts dient via e-mail/schriftelijk een verzoek in bij het secretariaat, voorzien van het programma
en de website van de organiserende instantie.
▪ Aanvragen worden op de datum van verzoek in behandeling genomen tot maximaal 1 jaar terug.
▪ Het secretariaat zal namens de NVMDL zorgdragen voor het indienen van de aanvraag via het GAIAsysteem
▪ Na goedkeuring door de commissie is de MDL-arts zelf verantwoordelijk voor het bijschrijven van de
punten in zijn persoonlijk dossier via GAIA. Deze punten zijn niet gevalideerd, wat betekent dat de arts
zelf de punten heeft bijgeschreven in zijn/haar persoonlijk dossier.

Auteurschap, voordracht, eigen promotie en deelname richtlijn-commissie
In een periode van 5 jaar worden hiervoor maximaal 40 punten geaccrediteerd
Auteurschap
▪ De publicatie betreft een compleet artikel
▪ Het artikel is automatisch geaccrediteerd als het is gepubliceerd in een tijdschrift dat voorkomt op de
tijdschriftenlijst van de US National Library of Medicine (PubMed)
▪ Aan de auteur wordt forfaitair punten toegekend: 1e auteur 10 punten, 2e auteur 5 punten en overige
auteurs 2 punten.
▪ De arts is verantwoordelijk voor het toevoegen aan GAIA van een elektronische scan van de tijdschriftpagina’s met het betreffende artikel waaruit blijkt wanneer en in welk tijdschrift het artikel (mede) door
de arts is gepubliceerd. Tevens dient uit de gescande tijdschriftpagina’s te blijken op hoeveel accreditatiepunten de arts recht heeft.
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Voordracht
▪ Een voordracht is geaccrediteerd als deze wordt gehouden op een door de NVMDL geaccrediteerd congres.
▪ Er mogen 3 accreditatiepunten extra worden berekend bovenop de geaccrediteerde punten als deelnemer
▪ Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie of posterpresentatie tijdens een symposium of
congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan ten grondslag ligt. Een paneldiscussie valt
hier niet onder en een voordracht tijdens een workshop is afhankelijk van de inhoud.
▪ Als dezelfde arts tijdens een bijeenkomst meerdere voordrachten heeft, dan kunnen hiervoor in totaal
niet meer dan 3 accreditatiepunten worden behaald.
▪ Voor eenzelfde of inhoudelijk vergelijkbare voordracht kan slechts eenmaal punten worden verkregen.
▪ De arts is verantwoordelijk voor het toevoegen in GAIA van een elektronische scan van het programma
van de nascholing waaruit blijkt waar en wanneer de voordracht gehouden is.
Eigen promotie
▪ Een promotie betreft de CanMeds-competentie ‘kennis en wetenschap’
▪ Na afronding van de promotie (ongeacht het onderwerp) worden 40 punten toegekend op de datum
van de promotie
Deelname richtlijncommissie
▪ Voor deelname aan een landelijke commissie die namens de NVMDL een richtlijn ontwikkelt, worden 10
punten toegekend.
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