
Doelgroep Aanvragen in het volgende register

basistarief      
excl. 21% btw per 

scholing c.q. 
aanvraag

opslagtarief 
(excl. btw bovenop basistarief)                                                              

Bij een meerdaagse nascholing wordt 
het opslagtarief 2x berekend.

u betaalt 
max. 

(excl. 21% 
btw)

ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1                                                                                            

onafhankelijke scholing zonder enige vorm van sponsoring 
(door farmaceut, ziekenhuis of anders). 

ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1   

onafhankelijke scholing, met sponsoring door derden (bijv. ziekenhuis), echter geen 
farmacie!

ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1   

 onafhankelijke scholing, met sponsoring door farmacie

(Medisch) Specialisten algemeen, 
Sociaal geneeskundigen

ABAN - Accreditatie Bureau Algemene Nascholing                

(*deze aanvraag kan alleen gedaan worden als er geen huisartsen geaccrediteerd 
hoeven te worden, anders aanvragen voor ABC1)

€ 300,00 € 650,00

€ 150,00 geen opslagtarief € 150,00

ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici € 350,00 € 700,00

Opslag per extra doelgroep € 65,00

KNMP - OA - Openbare apothekers € 700,00 € 1.050,00

KNMP - NVZA - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers € 500,00 € 850,00

KNGF -  Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (max. 1 dag) € 285,00 € 685,00

Opslag per extra doelgroep € 65,00

SEH-Artsen NVSHA - Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen € 400,00 € 750,00

Eerstelijnspsychologen NIP - Nederlands Instituut van Psychologen € 350,00 € 700,00

op aanvraag

POH (somatiek) NVvPO - Nederlandse Vereniging voor Praktijk Ondersteuners € 150,00 € 325,00

€ 75,00 geen opslagtarief € 75,00

Verpleegkundigen en Verzorgenden V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden € 275,00 € 450,00

Verpleegkundig specialisten VS Register - Verpleegkundig Specialisten Register € 275,00 € 450,00

SEH-Verpleegkundigen NVSHV -  Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen € 300,00 € 475,00

Verloskundigen KNOV - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (max. 4 uur) € 200,00 € 375,00

Diabetes zorgverleners EADV - Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen € 350,00 € 525,00

POH-GGZ LV POH GGZ - Landelijke Vereniging POH GGZ € 275,00 € 450,00

op aanvraag

PAM- groep : FTO en Toetsing in Accreditatie Bureau Cluster 1 

EKC'er van de groep voert zelf  in GAIA in, tarief per groep per jaar

PAM-PLUSgroep : FTO en Toetsing in Accreditatie Bureau Cluster 1 

DOKh  voert in GAIA in, tarief per groep per jaar

Tarieven Aanvraag Accreditering via DOKh per 01-01-2019

€ 350,00

€ 250,00

€ 300,00

Diëtisten, 
Ergotherapeuten, 
Huidtherapeuten, 
Logopedisten, 
Mondhygiënisten,           
Oefen-therapeuten, 
Optometristen, 
Orthopedisten,  
Podotherapeuten

Algemeen Fysiotherapeuten 

herhalingstarief  exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar

herhalingstarief  exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar

herhalingstarief  exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar

herhalingstarief  exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar

Alle bovengenoemde tarieven zijn allen onder voorbehoud. De definitieve prijs zal per mail aan u bevestigd worden.

Apothekers

€ 500,00

€ 400,00

Huisartsen, 
              
Specialisten ouderengeneeskunde,

Artsen voor verstandelijk gehandicapten

Bij meer dan 10 deelnemers € 25,00 per 
deelnemer extra.

Bij meer dan 10 deelnemers € 25,00 per 
deelnemer extra. 

€ 5,00 per deelnemer, invoer aantal 
deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt 
maximaal voor 35 deelnemers = max € 

175,00)

€ 10,00 per deelnemer, invoer aantal 
deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt 
maximaal voor 35 deelnemers = max € 

350,00) € 850,00

€ 10,00 per deelnemer, invoer aantal 
deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt 
maximaal voor 35 deelnemers = max € 

350,00)

€ 650,00

€ 750,00


