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Extra informatie  accreditatie buitenlandse nascholingsbijeenkomsten  
 

Tekst uit beoordelingskader NVU: 
– 1 klokuur is 1 accreditatiepunt; 

– maximaal 6 punten per dag; 

– maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst; 

– opties voor het toekennen van accreditatie aan buitenlandse bijeenkomsten: 

 optie 1: de NVU accepteert de accreditatiepunten, toegekend aan buitenlandse 

nascholingsbijeenkomsten, door EU-ACME; bijschrijving in uw persoonlijk GAIA-

dossier wordt automatisch verzorgd door een koppeling tussen EU-ACME en 

GAIA. Om deze activiteiten in uw GAIA-dossier in te kunnen zien moet u onder het 

kopje "Mijn gegevens", uw EU-ACME nummer invoeren. 

 optie 2: de NVU stelt jaarlijks een lijst vast met buitenlandse geaccrediteerde 

jaarlijkse bijeenkomsten; in de huidige lijst zijn opgenomen:  

 AUA (American Urological Association) www.auanet.org 

 EAU (European Association of Urology) www.uroweb.org 

 SIU  www.siu-urology.org 

 ICS  

 ISSM www.issm.info 

 ESSM www.essm.org 

 ESPU ( European Society of Pediatric Urology +related events) www.espu.org 

 ASA   

 ICCS  (International Chrildren’s Continence Society) www.i-c-c-s.org 

 Challenges in Laparascopy & Robotics www.challengesinlaparoscopy.it 

 ESPU = European Society for Pediatric Urology   www.espu.org 
 SPU = Society for Pediatric Urology (Amerikaans) www.spuonline.org   

 I-DSD  (International Disorders of Seks Development Registry, 1x/2x jr international 

symposium) www.i-dsd.org 

 AK-KU  (Arbeitskreis Kinder- und Jugendurologie (1x per jaar symposium)  

www.ak-ku-de 

 ASCO (American Society of Clinical Oncololgy) www.asco.org 

 ASCO-GU 

 WCE 

 Hypospadias World Congresss www.hypospadias-society.org 

 Europese Andrologie Congres (European Congress of Andrology, 
tweejaarlijkst) www.eca2018.com 

 ICI-RS (International consultation on Incontinence - research society) 
 IUGA (International urogynecological association) 
 SUFU ( Society of Urodynamics, Female Pelvic medicine and Urethral 

reconstruction) 
 INUM (International neurourology meeting) 
 ELUTS ( European meeting on Lower urinary tract symptoms)  
 Ibcn congress 
 BLADDR 
 EULIS 
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http://www.i-c-c-s.org/
http://www.challengesinlaparoscopy.it/
http://www.espu.org/
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http://www.i-dsd.org/
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http://www.eca2018.com/
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Uiteraard zijn vele andere buitenlandse urologische congressen reeds door de EU-ACME 
geaccrediteerd met CME-punten (voorbeelden zijn o.a.: AUA, EAU, DGU, ICS, Prosca, ICA, 
COGI, EMUC, ESSM). 

 

Alle door deze organisaties georganiseerde congressen en cursussen worden geaccrediteerd. Voor 

bijschrijving van de punten dient u voorafgaand aan de nascholing een programma (incl. tijden ) en 

een certificaat/bewijs van deelname te sturen naar: accreditatie@nvu.nl 

 

 optie 3: de BBC van de NVU accrediteert de buitenlandse bijeenkomst vooraf. 

Een onderbouwde accreditatie-aanvraag dient minimaal 6 weken 

voorafgaand aan het congres gestuurd te worden naar accreditatie@nvu.nl 

Tevens dient aangetoond te worden dat het congres lokaal is geaccrediteerd 

en voldoet aan de CANMEDS competenties.i  

– De arts is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een bewijs van deelname (certificaat) 

op basis waarvan aan de hand van de lijst(en) van de wetenschappelijke vereniging kan 

worden vastgesteld dat de arts heeft deelgenomen aan een geaccrediteerde 

bijeenkomst. Uit dit bewijs van deelname dient tevens te blijken op hoeveel 

accreditatiepunten de arts recht heeft;  

 
Hoe komen de accreditatiepunten in GAIA? 
De EU-ACME voegt de punten toe van alle buitenlandse congressen in hun systeem. Door de 
koppeling met GAIA en het EU-ACME systeem komen de punten automatisch in GAIA terecht. 
 
Dit kan gaan om de volgende bijeenkomsten: 

 De door de EU-ACME geaccrediteerde congressen. Alle congressen die geaccrediteerd zijn door de EU-
ACME kunt u vinden op www.eu-acme.org. 

 De door de NVU geaccrediteerde jaarlijkse congressen die niet door de EU-ACME zijn geaccrediteerd 

 Congressen waarvoor accreditatie vooraf is aangevraagd door een individueel lid en door de BBC is 
toegekend. 

 
Gebruik bij deze bijeenkomsten, indien mogelijk, uw EU-ACME pas* voor de registratie. Als u niet uw 
EU-ACME kunt gebruikten, zet dan altijd uw handtekening op de presentielijst en vraag  na afloop om 
een certificaat en een overzicht van uw bijgewoonde sessies waarop duidelijk staat op hoeveel 
accreditatiepunten u recht heeft.   
Soms krijgt de EU-ACME de presentielijsten van de congresorganisatie.  
 
Als u na enkele weken na het congres nog niet uw punten in GAIA staan, dan dient u uw certificaat 
met een overzicht van bijgewoonde sessies te sturen naar de EU-ACME (eu-acme@uroweb.org).  

 
N.B. Om de punten in GAIA te zien, dient u wel de koppeling tussen GAIA en de EU-ACME geactiveerd 
te hebben. Die kunt u activeren door onder het kopje ‘Mijn gegevens’, uw EU-ACME nummer 
invoeren. 
 
 
 

* Informatie over de EU-ACME pas (afkomstig van de website www.eu-acme.org)  
 

mailto:accreditatie@nvu.nl
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http://www.eu-acme.org./
mailto:eu-acme@uroweb.org
http://www.eu-acme.org/
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Scanning the barcode does not work. 

It is possible that you still have an old EU-ACME membership card.In 2009 a new personal EU-ACME 
membership card was deleloped which meets the requirements of the new portanble scanners. If you 
still did not receive the new card or you have issues with the new cards please contact  
the EU-ACME office. 

 
I have forgotten my card 

Participants may send a certificate of attendance as attachment via the Accreditation Services or after 
logging to its personal page. Alternatively it can be send to the EU-ACME office by fax: +31 26 389 
0848 with mentioned CME registration number. 

My card does not work 

If your card does not work, please contact the EU-ACME office. You can send the card back to the 
EU-ACME office so a new one may be ordered. 

 
 
                                                 
i
 Urologen die werkzaam zijn in het buitenland (> 6 maanden) kunnen, als uitzondering op de regel, ook 

achteraf accreditatie aanvragen bij de NVU. Zij dienen hiervoor in  het programma en certificaat van de 
bijgewoonde nascholing bij de BBC van de NVU. Tevens dienen ze aan te tonen dat dit congres lokaal is 
geaccrediteerd. De BBC  zal vervolgens bepalen of de nascholing alsnog geaccrediteerd kan worden. Deze 
uitzondering op de regel geldt voor maximaal 20 punten per half jaar.  
 

 

The new EU-ACME membership card 

 

 

The old EU-ACME membership card 

http://www.eu-acme.org/?P=2BtmMvfxO6YYWQYl4B4R-EHUB3lygiC
http://www.eu-acme.org/?P=S8y8qp9Q0rInA6wMR4L5-Q6540EssXY
http://www.eu-acme.org/?P=6NNbM1936j4hem2geltG
http://www.eu-acme.org/?P=2BtmMvfxO6YYWQYl4B4R-EHUB3lygiC

