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Geachte collegae,  

Via deze mail verhelder ik nogmaals eens een aantal zaken omtrent accreditatie . Daarnaast zijn er 

weer wat nieuwe  ontwikkelingen waar we U over willen informeren.  

 Uw presentie van alle buitenlandse congressen wordt verwerkt door de EU-ACME  

www.eu-acme.org en eu-acme@uroweb.org).  

 GAIA is gekoppeld aan de database van de EU-ACME. De koppeling is geactiveerd als u uw 

CME-nummer ingevoerd heeft in GAIA onder het kopje  ‘mijn gegevens.  

 Indien u  uw EAU of EU-ACME pasje scant of uw handtekening heeft gezet op Europees 

geaccrediteerde congressen komen de accreditatiepunten automatisch in GAIA . De NVU 

accepteert alle bijeenkomsten die geaccrediteerd zijn door de EU-ACME.  

 Mocht u bij de door de NVU geaccrediteerde congressen, geen gebruik hebben kunnen 

maken van uw pasje en/of de presentielijst niet hebt kunnen tekenen, dan kunt u na afloop 

van het congres een scan van uw certificaat met een overzicht van bijgewoonde sessie sturen 

naar de EU-ACME (eu-acme@uroweb.org). Zij zullen dan alsnog uw presentie verwerken. Dit 

zal veelal het geval zijn bij congressen buiten Europa.   

 Accreditatie aanvragen door een uroloog (voor een bijeenkomst die u wilt bijwonen, maar 

waaraan geen accreditatiepunten zijn toegekend) kan alleen nog vooraf. Aanvragen achteraf 

worden niet meer beoordeeld door de NVU. Hiervoor is gekozen omdat er ruim voldoende 

aanbod is van geaccrediteerde bijeenkomsten. Indien u vooraf accreditatie wilt aanvragen 

dient u dit minimaal 6 weken van te voren te doen bij de Wetenschappelijke Commissie van 

de NVU. De bijeenkomst kan alleen dan  in aanmerking komen voor NVU-accreditatie, als 

deze ook  lokaal in enige vorm door enige instantie geaccrediteerd is.  

 

Alle informatie over GAIA en accreditatie is ook terug te vinden op de website van de NVU: 

www.nvu.nl onder het kopje UOI/Nascholing.  

Vanaf 1 mei 2013 tot en met  30 april 2014 doet de NVU (evenals 21 andere specialismen) mee aan 

een pilot,  dat u ook geaccrediteerde nascholing buiten uw eigen vakgebied  kunt volgen. U mag in 

deze pilotperiode  maximaal 50 accreditatiepunten halen in een ander vakgebied. Die punten tellen 

dan ook mee voor de herregistratie. Voor alle deelnemende specialismen wordt deze mogelijkheid, 

inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in uw persoonlijk GAIA-dossier.  

Tot slot wil ik graag nogmaals benadrukken, dat uw herregistratie uw eigen verantwoordelijkheid  is 

en iets is tussen u en de MSRC. De taken van de NVU omvatten slechts  het opstellen van de regels, 

het beoordelingskader en het accrediteren van bijeenkomsten.  

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze 

richten aan het Bureau NVU (nvu@xs4all.nl).   

Vriendelijke groet, 

John Rietbergen  

voorzitter Wetenschappelijke Commissie 
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