
 

Nascholing in Noord-Limburg 
Algemene voorwaarden voor externe accreditatieaanvragen van 

nascholingen voor cluster 1 (ABC1) 
(Huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderen geneeskunde) 

Om de aanvragen voor accreditatie zo snel mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u de 
volgende richtlijnen in acht te nemen: 
 

1. U dient de aanvraag ten minste 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst middels 

bijgevoegd aanvraagformulier bij deskundigheidsbevordering@cohesie.org in. 

2. Uw aanvraag wordt vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. De PAM 

Cohesie, Noord-Limburg beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de landelijk opgestelde 

criteria alvorens accreditatie toe te kennen.  

3. Informeer, liefst zo vroeg mogelijk, bij de nascholingsondersteuner van Cohesie of er op 

de door u geopteerde datum geen andere nascholing gepland staat of dat een 

soortgelijk onderwerp al tijdens een andere nascholing aan bod komt.  

4. Bij het samenstellen van de cursus dient ten minste één huisarts (bij voorkeur één van 

de huisartsen van Cohesie) inhoudelijk betrokken te zijn, bij voorkeur vanaf het begin. 

5. Bij het samenstellen van het cursusmateriaal verzoeken wij u te allen tijde rekening te 

houden met de reclamecode LHV:  

 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 merknaam  

 Voorafgaand aan elke presentatie dient u een ingevulde disclosure sheet te 

tonen aan alle deelnemers.  

6. Tezamen met uw aanvraag verzoeken wij u de volgende bijlagen mee te sturen: 

 Programma met een zo volledig mogelijk tijdsschema van de nascholing 

 Uitnodiging 
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 Onderwijsmateriaal (zoals PowerPointpresentaties, docentinstructie, syllabus, 

e.d.) of een korte omschrijving van de leerstof die aan bod komt en de werkvorm 

per onderdeel  

 Aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend  

 Te verstrekken literatuur graag als bijlage toevoegen  

 Een ingevulde disclosure sheet waarin u eventuele belangenverstrengeling 

noteert.  

7. Uw aanvraag wordt, nadat u het formulier verzonden heeft, binnen 3 weken in 

behandeling genomen. Wanneer uw aanvraag aan de landelijk opgestelde criteria 

voldoet, wordt accreditatie toegekend. U ontvangt van Cohesie 

Deskundigheidsbevordering een digitale bevestiging met daarin het aantal toegekende 

accreditatiepunten en het bedrag dat gefactureerd zal worden.  

8. Uiterlijk 2 weken na afloop van de nascholing verstuurd de organisator de volgende 

stukken naar deskundigheidsbevordering@cohesie.org ter administratie van de 

accreditatiepunten: 

 Een getekende presentielijst met naam (en meisjesnaam), functie en BIG-

nummer 

 Een overzicht van de deelnemers in word of excel 

 De definitieve onderwijsmaterialen  

 De resultaten van de evaluatie met daarin door de deelnemers genoemde 

leerpunten. 

1. Voor de accreditering zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht (prijzen 

excl. BTW). Hiervoor hanteren wij een indeling naar tijdsduur van de scholing, als ook 

naar tariefcode (naar voorbeeld van de KNMG). Cohesie zelf biedt uitsluitend 

onafhankelijke nascholing aan, als regionale IA-06 instelling hebben wij echter ook de 

accreditatiebevoegdheid voor andere partijen, ongeacht of de scholing geheel of 

gedeeltelijk gesponsord is. 

 Categorie A: Ongesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit-

sector  

 Categorie B: Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit-sector 

of een nascholing van een aanbieder uit de profit-sector, onafhankelijk van de 

(farmaceutische) industrie  

 Categorie C: Nascholing van of in opdracht van de (farmaceutische) industrie 

Tijdsduur A B C 

0-2u € 150,00 € 337,50 € 393,75 

2-4u € 325,00 € 731,25 € 853,13 

4-6u € 375,00 € 843,75 € 984,38 

6-8u € 425,00 € 956,25 € 1.115,63 

>8u € 475,00 € 1.068,75 € 1.246,88 
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9. De gefactureerde accreditatiekosten is op basis van de accreditatie aanvraag, 

onafhankelijk of accreditatie wordt toegekend of dat de scholing daadwerkelijk 

plaatsvindt. 

10. Het is mogelijk een nascholing te herhalen (bijvoorbeeld bij grote interesse). De 

toegewezen accreditatie is één kalenderjaar geldig. Uiteraard dient de nascholing 

identiek te zijn aan de eerder door ons ontvangen aanvraag. Een herhaling van een 

nascholing dient ten minste 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst aan ons kenbaar 

gemaakt te worden.  

Voor meer informatie en het insturen van uw aanvraag kunt u of bellen naar de medewerkers 

van de afdeling Deskundigheidsbevordering onder telefoonnummer 077 – 320 3730 keuze 5, of 

mailen naar deskundigheidsbevordering@cohesie.org.  

 

* De aanvrager is de organisator van deze cursus en is er als zodanig verantwoordelijk voor, dat de opzet en inhoud 

van de cursus aan de KNMG-voorwaarden voldoen. De organisator verplicht zich de organisaties, aan wie 

activiteiten in het kader van deze cursus worden gedelegeerd, de verplichting op te leggen zich ook aan deze 

voorwaarden te houden. De organisator houdt zich aan de reclamecode van de LHV, de Europese richtlijn en het 

Reclamebesluit geneesmiddelen (www.cgr.nl). 

 

 

 


