Tarieven Aanvraag Accreditering via DOKh per 01-01-2020
opslagtarief

basistarief

Doelgroep

Aanvragen in het volgende register

excl. 21% btw tarief spoedaanvraag
per
scholing/aanvra (excl. 21% btw)
ag

(excl. btw bovenop basistarief)

Bij een meerdaagse nascholing wordt
per 1-1-2021 elke extra datum als
herhalingstarief berekend.

tarief spoedbasistarief u
aanvraag
betaalt max.
u betaalt max.
(excl. 21%
(excl. 21%
btw)
btw)

ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1
€ 650,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 850,00

€ 850,00

€ 950,00

€ 400,00

€ 650,00

€ 750,00

€ 350,00

€ 450,00

€ 700,00

€ 800,00

€ 65,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KNMP - OA - Openbare apothekers

€ 700,00

€ 800,00

€ 1.050,00

€ 1.150,00

KNMP - NVZA - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

€ 500,00

€ 850,00

€ 950,00

Algemeen Fysiotherapeuten

KNGF - Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (max. 1 dag)

€ 285,00

€ 10,00 per deelnemer, invoer aantal
€ 600,00 deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt
maximaal voor 35 deelnemers = max €
350,00)
€ 385,00

€ 685,00

€ 785,00

SEH-Artsen

NVSHA - Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen

€ 400,00

€ 500,00

€ 750,00

€ 850,00

Eerstelijnspsychologen

NIP - Nederlands Instituut van Psychologen

€ 350,00

€ 450,00

€ 700,00

€ 800,00

Doktersassistenten en Triagisten

Het is voor DOKh niet mogelijk accreditatie voor het CADD/KABIZ
(Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) aan te vragen.
Dit kunt u zelf rechtstreeks doen via www.nvda.nl

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

niet mogelijk

POH- Somatiek

NVvPO - Nederlandse Vereniging voor Praktijk Ondersteuners

€ 200,00

€ 300,00

€ 550,00

€ 650,00

€ 100,00

€ 100,00

Huisartsen,

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

€ 300,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 300,00

ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1
Specialisten ouderengeneeskunde,
Artsen voor verstandelijk gehandicapten

onafhankelijke scholing, met sponsoring door derden (bijv. ziekenhuis), echter geen
farmacie!
ABC1 - Accreditatie Bureau Cluster 1

€ 10,00 per deelnemer, invoer aantal
deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt
maximaal voor 35 deelnemers = max €
350,00)

onafhankelijke scholing, met sponsoring door farmacie
ABAN - Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
(Medisch) Specialisten algemeen,
Sociaal geneeskundigen
Diëtisten,
Ergotherapeuten,
Huidtherapeuten,
Logopedisten,
Mondhygiënisten,
Oefen-therapeuten,
Optometristen,
Orthopedisten,
Podotherapeuten

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

ADAP - Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici

Opslag per extra doelgroep

Apothekers

herhaling: exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar welke direct bij de aanvraag wordt ingediend

€ 100,00 per extra datum

geen opslagtarief

POH-GGZ

LV POH GGZ - Landelijke Vereniging POH GGZ

€ 275,00

€ 375,00

€ 450,00

€ 550,00

Verpleegkundigen en Verzorgenden

V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

€ 275,00

€ 375,00

€ 450,00

€ 550,00

Verpleegkundig specialisten

VS Register - Verpleegkundig Specialisten Register

€ 275,00

€ 375,00

€ 450,00

€ 550,00

€ 475,00

€ 575,00

SEH-Verpleegkundigen

NVSHV - Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

€ 300,00

€ 5,00 per deelnemer, invoer aantal
deelnemers onbeperkt (echter: u
€ 400,00
betaalt maximaal voor 35
deelnemers = max € 175,00)

Verloskundigen

KNOV - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (max. 4 uur)

€ 200,00

€ 300,00

€ 375,00

€ 475,00

Diabetes zorgverleners

EADV - Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen

€ 350,00

€ 450,00

€ 525,00

€ 625,00

Physician Assistants

NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants)

€ 350,00

€ 450,00

€ 525,00

€ 625,00

geen opslagtarief

€ 100,00

€ 100,00

herhaling: exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde kalenderjaar welke direct bij de aanvraag wordt ingediend
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

€ 100,00 per extra datum
€ 250,00
btw-vrij

n.v.t.

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

€ 250,00
btw-vrij

€ 350,00
btw-vrij

n.v.t.

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

€ 350,00
btw-vrij

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

Voorwaarden aanvragen externe accreditering per 1-1- 2020
Uw volledige aanvraag met bijlagen dient uiterlijk 6 weken vóór de eerste scholingsdatum door DOKh te zijn ontvangen. Dit om mogelijke vragen of duidelijkheden over de aanvraag (vanuit de diverse
kwaliteitsregisters) tijdig aan u terug te kunnen koppelen alvorens de aanvraag definitief in behandeling te kunnen nemen.
Na ontvangst zullen de kosten met u per mail worden gecommuniceerd en zal om uw goedkeuring worden gevraagd alvorens de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
Na uw goedkeuring zal de aanvraag in behandeling worden genomen en wordt het gecommuniceerde basistarief (+ eventueel herhalingstarief) direct aan u gefactureerd met vermelding van een uniek
aanvraagnummer. Gelieve dit nummer bij alle correspondentie omtrent de aanvraag te gebruiken.
Betaling van het basistarief (+ eventueel herhalingstarief) staat los van het wel of niet goedkeuren van de aanvraag (per beroepsgroep). Bij annulering van de scholing e/o het afkeuren van de aanvraag
blijft u het totaaltarief van de aanvraag verschuldigd.
Facturen dienen binnen 14 datum na factuurdatum (of bij latere verzending: in elk geval vóór de eerste scholingsdatum) volledig te zijn voldaan.
Is de termijn waarop u de aanvraag bij DOKh indient minder dan de gestelde 6 weken voor de eerste scholingsdatum, dan geldt een opslagtarief van € 100,- omdat wij deze dan als spoedaanvraag dienen
te behandelen (de rode tarieven in het tarievenoverzicht).
Na ontvangst van de deelnemerslijst volgt een factuur voor het opslagtarief, afhankelijk van het aantal deelnemers.

