Stichting Deskundigheidsbevordering
Huisartsen Friesland

Criteria instellingsaccreditatie SDHF/Doktersacademie
Friesland (IA-06)
Inleiding
De SDHF (en daarmee de WDH Friesland en Doktersacademie Friesland) heeft van het
College voor Accreditering Huisartsen (CvAH) van de KNMG het recht verkregen van
instellingsaccreditatie volgens de norm van 2006 (IA-06); hiertoe behoort het accrediteren
van in eigen beheer of in eigen regie ontwikkelde deskundigheidsbevordering én het recht
programma’s samen te stellen uit eigen nascholingsactiviteiten en geaccrediteerde
nascholingsactiviteiten van derden. Overige, niet door de WDH zelf georganiseerde,
onafhankelijke en niet-commerciële huisartsgeneeskundige nascholingsactiviteiten kunnen
soms -alleen onder strikte voorwaarden- in aanmerking komen voor gebruikmaking van de
instellingsaccreditatie van de SDHF. De voorwaarden staan hieronder geformuleerd.
Voor het accrediteren van dergelijke nascholing doet de SDHF een beroep op de Perifeer
Accreditatie Medewerker (PAM). Hierbij valt te denken aan activiteiten vanuit ziekenhuizen,
GGZ-instellingen, huisartsenlaboratoria enz. Alle overige accreditatie van nascholing voor
huisartsen geschiedt door het
College voor Accreditering Huisartsen (CvAH)
Domus Medica
Postbus 20051
3502 LB Utrecht
Telefoon 030-2823882
www.cvah.net
Sinds 1 januari 2008 is de SDHF verplicht voor de administratie van de accreditatie van bijen nascholing, en de registratie van de gevolgde bij- en nascholing gebruik te maken van
de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA).
Criteria
Nascholing moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen
voor instellingsaccreditatie van de SDHF:
• De nascholingsactiviteit heeft duidelijk het karakter ‘van, voor en door huisartsen’.
• Het programma moet passen in het actuele nascholingsprogramma van de WDH
Friesland.
• Er dient altijd een huisarts van het kwaliteitskader van de WDH (WDH-lid, of EKC)
betrokken te zijn bij het opzetten en uitvoeren van het programma.
• De bijeenkomsten worden voorgezeten door een huisarts-voorzitter.
• De inhoud van de nascholingsactiviteit wordt onafhankelijk bepaald door de
organisatie/organiserende huisarts(en); derden mogen hierop géén invloed uitoefenen.
• Er vindt géén selectie plaats bij de uitnodiging van huisartsen. Wél kan de uitnodiging
beperkt blijven tot een bepaalde regio, maar binnen deze regio worden in principe alle
huisartsen uitgenodigd.
• De organisatie/organiserende huisarts(en) houden zich aan de criteria voor accreditatie
van het CvAH (zie bijlage).
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• De organisatie/organiserende huisarts(en) houden zich aan de reclamecode van de LHV
(zie ook het Reclamebesluit Geneesmiddelen 1994 en de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code geneesmiddelenreclame (CGR)) zie ook
www.cgr.nl:
- aan sponsoren is uitsluitend naamsvermelding toegestaan.
- merknamen en productinformatie komen niet voor op convocaties, folders, syllabi,
werkmappen, audiovisuele en andere leermiddelen.
- presentatie van producten en productinformatie is alleen toegestaan buiten de
cursusruimte.
- producten worden aangeduid in generieke termen en niet bij hun merknamen.
Procedure
Accreditatieaanvraag voor onafhankelijke niet-commerciële huisartsgeneeskundige
nascholing via IA-06
• De aanvraag dient vooraf (en dus nooit achteraf) tenminste 2 maanden voorafgaand aan
de nascholingsactiviteit te geschieden door volledige invulling en verzending van het
GAIA-registratie formulier naar accreditatie@doktersacademie.nl. Met de aanvraag wordt
een (concept) programma en het (concept) onderwijsmateriaal digitaal meegestuurd. Uit
de aanvraag moet duidelijk naar voren komen wat de leerdoelen zijn en welke
werkvormen er worden gebruikt. De WDH Friesland zal dan binnen 10 dagen beoordelen
of zij de nascholing in haar programma wil opnemen. U ontvangt deze beslissing via
accreditatie@doktersacademie.nl.
• Als de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt het programma op verzoek van de WDH
vervolgens geaccrediteerd door de PAM
• De organisatie/organiserende huisarts(en) sturen vooraf een uitnodiging naar de WDH
Friesland.
• De organisatie/organiserende huisarts(en) sturen na afloop de presentielijst en evt. de
uitkomsten van de evaluatie naar accreditatie@doktersacademie.nl.
• Binnen 6 weken na ontvangst zal de Doktersacademie zorg dragen voor de registratie in
de GAIA-dossiers van de deelnemers.
• De nascholingsactiviteit kan door of namens de SDHF gevisiteerd worden. Bij het niet
nakomen van één of meer van de voorwaarden kan gebruikmaking van de IA-06 van de
SDHF alsnog geweigerd worden.
• Aan de accreditatie en administratie zijn kosten verbonden. De tarieven kunt u vinden in
de bijlage.

•

Aanvraag accreditatie voor klinische bijeenkomsten via IA-06
Contactpersoon Nascholing Huisartsen van het ziekenhuis ontvangt van
Doktersacademie Friesland een paar maanden voor het nieuwe kalenderjaar digitaal een
Jaarplanformulier Klinische Bijeenkomsten met de bijbehorende voorwaarden voor IA-06
accreditatie en GAIA-administratie.

•

De contactpersoon vult vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar in overleg met de
klinische commissie het jaarplanformulier digitaal volledig en adequaat in, en stuurt dit
naar accreditatie@doktersacademie.nl

•

Het ziekenhuis, als aanbieder van deze vorm van nascholing, ontvangt van
Doktersacademie Friesland een overeenkomst voor de GAIA-administratieservice op
basis van het aangeleverde Jaarplanformulier.
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•

De contactpersoon nascholing ontvangt, na ondertekening van deze overeenkomst, een
gecombineerd digitaal GAIA-registratie/IA-06 verslagformulier en digitale presentielijsten.

•

Binnen 2 weken na de klinische bijeenkomst wordt het compleet en adequaat ingevulde,
en door de WDH-contactpersoon geaccordeerde GAIA-registratie/IA-06 verslagformulier
samen met de presentielijsten in digitale versie verstuurd naar
accreditatie@doktersacademie.nl.

•

Binnen 6 weken na ontvangst zal Doktersacademie Friesland zorg dragen voor de
registratie in de GAIA-dossiers van de deelnemers.

•

Doktersacademie Friesland declareert de kosten voor de GAIA-administratieservice
conform de overeenkomst met het aanbiedende ziekenhuis.

Opmerking
Het IA-06 recht omvat nadrukkelijk niet het accrediteren van activiteiten van derden (m.n. de
industrie)! Hiervoor wordt doorverwezen naar het CvAH (www.knmg.nl/cvah). Als een
huisarts door de industrie wordt benaderd voor het gezamenlijk organiseren van een cursus,
dan kan hij in principe dus ook géén gebruik maken van de instellingsaccreditatie (IA-06) van
de SDHF. De industrie kan accreditatie aanvragen bij het CvAH. Alleen als werkelijk aan alle
bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en de industrie alleen een rol heeft bij de logistiek
en ondersteuning, en de huisarts volledig onafhankelijk de inhoud kan bepalen, dan bestaat
er een mogelijkheid tot gebruikmaking van de IA-06 van de SDHF. Dit zal per geval
beoordeeld moeten worden. Deze nascholing wordt beschouwd als Categorie C.
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