DOK h
Deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor en door zorgverleners

Tarieven Accreditering 1 januari 2022

Tarieven 2022

Aanvraag GAIA ABC1 Tarief A - onafhankelijke scholing,
waar een eigen bijdrage verschuldigd is

€ 255

Opslagtarief per
deelnemer
€ 10

€ 450

€ 10

€ 525

€ 10

€ 255

€ 10

€ 235
€ 235
€ 200
€ 200
€ 225
€ 700
€ 500
€ 325

€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Aanvraag ADAP algemeen

1 beroepsgroep
(≥ 4 dagdelen en max. 1 uitvoering)

€ 385

€ 10

Aanvraag ADAP algemeen 1 beroepsgroep

€ 685

€ 10

€ 65

€ 10

€ 285
€ 150
€ 400
€ 325
€ 225
€ 350
€ 350
€ 100

€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
geen

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk
gehandicapten

Aanvraag GAIA ABC1 Tarief B - scholing gesponsord door
derden, bijv. Ziekenhuizen maar geen industrie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk
gehandicapten

Aanvraag GAIA ABC1 Tarief C - nascholing gesponsord
door de farmaceutische industrie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk
gehandicapten

Aanvraag ABAN
Huisartsen gecombineerd met medisch specialisten

Aanvraag V&Vn
Aanvraag VS Register (verpleegkundige specialisten) niet gesponsord
Aanvraag NVvPO
Aanvraag LV POH GGZ
Aanvraag NVSHV (SEH verpleegkundigen)
Aanvraag Openbare apothekers
Aanvraag Ziekenhuis apothekers
Aanvraag ADAP algemeen 1 beroepsgroep
(≤ 4 dagdelen en max. 1 uitvoering)

bij meerdere herhalingen

Aanvraag ADAP elke beroepsgroep erbij,
prijs per beroepsgroep

Aanvraag KNGF (max 1 dag)
Aanvraag Keurmerk Fysiotherapie
Aanvraag NVSHV (SEH-verpleegkundigen)
Aanvraag KNOV (verloskundigen)
Aanvraag KCKZ (kraamverzorgenden)
Aanvraag EADV (diabetes zorgverleners)
Aanvraag NAPA (Physician Assistants)
Herhaling: exact dezelfde nascholing binnen hetzelfde
jaar, welke direct bij de aanvraag wordt ingediend

per
extra datum

Voorwaarden aanvragen externe accreditering per 1 januari 2022
-

De accreditatie is een jaar geldig vanaf de eerste scholingsdatum (ongeacht of deze
scholingsdatum doorgaat of niet).
Bij terugkerende en/of grote groepen deelnemers kan er een maatwerkofferte aangeboden
worden.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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-
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-
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Elk verwerkt BIG-nummer of lidmaatmaatschap dat ingevoerd wordt, wordt berekend
ongeacht of het door het systeem wordt geaccepteerd.
Uw volledige aanvraag met bijlagen dient uiterlijk 6 weken vóór de eerste scholingsdatum
door DOKh te zijn ontvangen. Is de termijn waarop u de aanvraag bij DOKh indient minder
dan de gestelde 6 weken voor de eerste scholingsdatum, dan kunnen wij niet garanderen,
dat de aanvraag tijdig is beoordeeld door de diverse kwaliteitsregisters. Dit is voor eigen
risico.
Nadat wij de aanvraag in behandeling hebben genomen wordt het 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 basistarief 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.
Na ontvangst en invoering van de presentielijst volgt een factuur voor het opslagtarief,
afhankelijk van het aantal deelnemers.
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