FAQ accreditatie en nascholing AIGT-KNMG
Hoe kan ik in het buitenland gevolgde of niet door de NVTG geaccrediteerde nascholing aan mijn
GAIA dossier toevoegen?
Organisatoren van nascholing kunnen accreditatie aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor
Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Indien accreditatie wordt toegekend,
worden de accreditatie punten na afloop van de nascholing in het persoonlijk GAIA dossier
bijgeschreven. Ook nascholing die door andere wetenschappelijke verenigingen is geaccrediteerd
(zoals door NVOG, NVK, NVvH, NIV, NVMM) wordt in het persoonlijk GAIA dossier bijgeschreven.
Vijfentwintig procent van de gevolgde nascholing mag in een ander vakgebied worden gevolgd.

Voor nascholing die in het buitenland is gevolgd, is meestal geen accreditatie aangevraagd bij de
NVTG. Deze nascholing kan op twee verschillende manieren aan het GAIA dossier worden
toegevoegd.
1. Als de nascholing is georganiseerd door een zustervereniging die vermeld staat in de GAIAlijst, dan kan deze zondermeer worden toegevoegd.
2. Indien de organiserende organisatie niet voorkomt in de lijst van zusterorganisaties, kan in
GAIA de optie ‘buitenlandscholing overig’ worden aangeklikt. Vervolgens word je door een
aantal schermen geleid die ingevuld dienen te worden en het wetenschappelijk programma
van de gevolgde nascholing geüpload kan worden samen met het bewijs dat de nascholing is
gevolgd. Je aanvraag komt terecht bij de accreditatie commissie. De accreditatie commissie
zal binnen 6 weken de aanvraag beoordelen. Indien accreditatie punten worden toegekend
(dit gaat volgens richtlijnen zoals vastgesteld in het document ‘Nascholing en Herregistratie
AIGT’), worden deze toegevoegd aan het GAIA dossier.
Voor vragen: accreditatie@nvtg.org

Waarom staat er zo weinig nascholing in de nascholingskalender?
De nascholing die door de NVTG is geaccrediteerd, komt automatisch in de nascholingskalender.
Momenteel zijn er nog niet veel organisaties van nascholing die accreditatie aanvragen bij de NVTG.
Het is voor de NVTG niet mogelijk om het totale Nederlandse en buitenlandse aanbod van nascholing
te beoordelen op geschiktheid voor de NVTG en deze in de nascholingsagenda op te nemen.

Moet de AIGT zich ook laten herregistreren in BIG register?
Ja, er geldt geen automatische koppeling tussen BIG register en RGS voor KNMG profielartsen. Zie
ook: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/wat-is-het.htm
Mogelijk gaat dit veranderen en is een bewijs van inschrijving als AIGT bij de RGS voldoende om BIGherregistratie te verkrijgen. Houd de berichtgeving van de KNMG hieromtrent dus goed in de gaten.
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