Buitenland scholing
Accreditatie voor buitenlandse congressen kunt u zelf toevoegen aan u persoonlijk dossier met
inachtneming van een aantal regels. Voor een meerdaags congres mogen per dag max. 6 punten
worden toegevoegd en max. 24 punten voor het hele congres.
Na het inloggen in uw persoonlijk dossier kiest u voor ‘Toevoegen activiteit/buitenland scholing’, en
heeft u twee opties:
1. Buitenlandscholing geaccrediteerd voor revalidatiegeneeskunde (door zusterorganisatie,
ESPRM,ISPRM of UEMS/EACCME)
2. Buitenlandscholing
geaccrediteerd
voor
ander
specialisme
door
UEMS/EACCME/ABMS/AACME (buiten eigen vakgebied)
 scholing ingevoerd bij 1 komt in het persoonlijk dossier bij vakinhoudelijke scholing;
 scholing ingevoerd bij 2 komt in het persoonlijk dossier bij scholing gevolgd buiten het eigen
vakgebied.

Procedure voor aanvragen accreditatie buitenlandse (na)scholing/congressen waarvoor
geen accreditatie is, maar wel belangrijk voor het diagnosegebied van de revalidatiearts
Minimaal 4 maanden voor de datum waarop het congres wordt gehouden dient u een verzoek in bij
het VRA-bureau d.m.v. het insturen van het Aanvraagformulier accreditatie buitenland scholing. Dit
formulier dient ingevuld te worden met een aantal gegevens zoals bijv. naam congres, data, plaats
de reden waarom het congres belangrijk is voor de revalidatiearts enz.
Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt het VRA-bureau dit door naar de
diagnosegebonden werkgroep voor advies of het congres vakinhoudelijk van belang is voor de
revalidatiearts.
Na positief advies dient het VRA-bureau via GAIA de scholing in ter beoordeling door de
Accreditatiecommissie (AC). De aanvragen worden op vergelijkbare wijze beoordeeld als de
binnenlandse congressen.
Tegelijkertijd is het congres/nascholing zichtbaar in de Nascholingsagenda ter kennisname voor
leden/belangstellenden.
Na het congres kunnen deelnemers een mail naar accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl sturen
met het verzoek om presentie toe te voegen aan het persoonlijk dossier. Hiervoor dient men dient
het bignummer en een bewijs van deelname mee te sturen (certificaat geen betalingsbewijs).
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Schematische weergave procedures m.b.t. accreditatie van buitenland scholing.
Buitenland scholing

accreditatie door
zustervereniging*,
ESPRM, ISPRM of
door UEMS voor
revalidatiegeneeskunde

accreditatie door
UEMS/EACCME/
ABMS/AACME voor
ander specialisme

accreditatie
aangevraagd
door aanbieder
in Nederland

niet-geaccrediteerd
maar wel belangrijk
voor revalidatiearts

zelf toevoegen aan
persoonlijk dossier
(vakspecifiek)

zelf toevoegen aan
persoonlijk dossier
scholing buiten
eigen vakgebied

aanbieder voegt
presentie toe via
GAIA

aanvraag via VRAbureau naar
werkgroep ---->
Accreditatiecommissie

publicatie in
Nascholingsagenda

verzoek om presentie
aan VRA-bureau
d.m.v. mail met bewijs
deelname en bignr.

NB. Een zusterorganisatie is een nationale vereniging van revalidatieartsen.
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