
Voorwaarden aanvragen externe accreditering per 1 januari 2020 

- Uw volledige aanvraag met bijlagen dient uiterlijk 6 weken vóór de eerste scholingsdatum door 

DOKh te zijn ontvangen. Dit om mogelijke vragen of onduidelijkheden 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 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kortingstarieven Aanvraag Accreditering per 1 januari 2020  

voor scholingen georganiseerd door de WDH, Zorggroep of het Ziekenhuis  
Voorwaarde: Het dient een onafhankelijke scholing te betreffen zonder enige vorm van sponsoring (door 

de farmacie, ziekenhuis of anderszins). 

Vraagt u voor meer registers accreditatie aan, dan dient u de kosten hiervoor bij elkaar op te tellen. 

 

ABC1 

voor wie?  - Huisarts 

   - Specialisten ouderengeneeskunde 

    - Artsen voor verstandelijk gehandicapten  

Accreditatie voor ABC1 én ABAN is niet mogelijk. U kunt slechts voor 1 van deze 2 registers accreditatie aanvragen. 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 150,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 500,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

ABAN *1/ Cluster 2 & 3 
voor wie?  Cluster 1:  - Zie bij ABC1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde & artsen voor  

       verstandelijk gehandicapten 

   Cluster 2:  - (Medisch) Specialisten  

  Cluster 3:  - Sociaal geneeskundigen 

Voor alle BIG-erkende specialismen met aangesloten wetenschappelijke verenigingen: zie de specificiatielijst. 

Accreditatie voor ABC1 én ABAN is niet mogelijk. U kunt slechts voor 1 van deze 2 registers accreditatie aanvragen. 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 150,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 500,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

NVvPO (Nederlandse Vereniging voor Prakijk Ondersteuners) 

voor wie?  - POH Somatiek 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 150,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 500,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 



Tarieven Aanvraag Accreditering per 1 januari 2020  
Voorwaarde: De aanvragen dienen een onafhankelijke scholing te betreffen zonder enige vorm van 

sponsoring (door de farmacie, ziekenhuis of anderszins) of commercieel belang hebben. 

Vraagt u voor meer registers accreditatie aan, dan dient u de kosten hiervoor bij elkaar op te tellen. 

 

ABC1 (ABAN Cluster 1) 
voor wie?  - Huisarts 

   - Specialisten ouderengeneeskunde 

    - Artsen voor verstandelijk gehandicapten in ABC1 

Accreditatie voor ABC1 én ABAN is niet mogelijk. U kunt slechts voor 1 van deze 2 registers accreditatie aanvragen. 

 

Kosten bij een onafhankelijke scholing zonder enige vorm van sponsoring: 1-malig basistarief binnen hetzelfde 

kalenderjaar: € 300,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt 

maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 650,00. 

Kosten bij een onafhankelijke scholing met sponsoring door derden als bijv. ziekenhuis (geen farmacie): 1-malig 

basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 400,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer aantal deelnemers 

onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 750,00. 

Kosten bij een onafhankelijke scholing met sponsoring door de farmacie: 1-malig basistarief binnen hetzelfde 

kalenderjaar: € 500,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt 

maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 850,00. 

 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

ABAN *1/ Cluster 2 & 3 
voor wie?  Cluster 1:  Zie bij ABC1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde & artsen voor  

       verstandelijk gehandicapten  

   Cluster 2:  - (Medisch) Specialisten  

  Cluster 3:  - Sociaal geneeskundigen 

Voor alle BIG-erkende specialismen met aangesloten wetenschappelijke verenigingen: zie de specificiatielijst. 

Accreditatie voor ABC1 én ABAN is niet mogelijk. U kunt slechts voor 1 van deze 2 registers accreditatie aanvragen. 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 150,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 500,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

Praktijkassistente in het CADD van de NVDA (ook wel Kabiz) 
Scholingen voor Praktijk of Doktersassisenten dienen door de organiserende partij direct bij het CADD te worden 

aangevraagd. Dit kan en mag DOKh niet voor u doen. Alleen scholingen waarbij DOKh inhoudelijk betrokken is mogen 

door DOKh worden geaccrediteerd. 

 



Stichting ADAP 
voor wie?  - Diëtisten 

  - Ergotherapeuten 

  - Huidtherapeuten 

  - Logopedisten 

  - Mondhygiënisten 

   - Oefentherapeuten 

   - Optometristen 

   - Orthopedisten 

   - Podotherapeuten 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 350,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 650,00. 

Opslagtarief bij meer dan 1 doelgroep uit bovengenoemde lijst van beroepsgroepen: € 65,- per extra doelgroep. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

KNMP – OA (Openbare apothekers) 
voor wie?  - Apothekers 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 700,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 1.050,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

KNMP – NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers) 
voor wie?  - Ziekenhuisapothekers 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 500,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 850,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

KNGF (Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)/Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (maximaal 1 

dag – meerdaagsen niet mogelijk) 
voor wie? - Fysiotherapeuten (Basisregister Algemeen Fysiotherapeut) 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 285,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 635,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 



Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

Voor het aanvragen van accreditering van overige therapeuten welke vallen onder de KNGF (bekkenfysiotherapeuten, 

kinderfysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapeuten, manuele fysiotherapeuten) zijn de tarieven op 

aanvraag. 

 

NVSHA (Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen) 
Voor wie?  - SEH-Artsen 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 400,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 750,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) 
Voor wie?  - Eerstelijnspsychologen 
 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 350,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 350,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 700,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

NVvPO (Nederlandse Vereniging voor Prakijk Ondersteuners) 

voor wie?  - POH-Somatiek 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 200,- + een opslag van € 10,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 325,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

LV POH GGZ (Landelijke Vereniging POH GGZ) 
voor wie?  - POH-GGZ 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 275,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 450,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 



V&V (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden) 
voor wie?  - Verpleegkundigen 

    - Verzorgenden 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 275,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 450,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

VS Register (Verpleegkundig Specialisten Register) 
voor wie?  - Verpleegkundig specialisten 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 275,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 450,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

NSVHV (Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen) 
voor wie?  - SEH-verpleegkundigen 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 300,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 475,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) (meer dan 4 uur niet mogelijk) 
voor wie?  - Verloskundigen 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 200,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 375,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

 

 



EADV (Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen) 
voor wie?  - Diabetes zorgverleners 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 350,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 525,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 

NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants)  
voor wie?  - Physician Assistants 

 

Kosten: 1-malig basistarief binnen hetzelfde kalenderjaar: € 350,- + een opslag van € 5,00 per deelnemer, invoer 

aantal deelnemers onbeperkt (echter: u betaalt maximaal voor 35 deelnemers = max € 175,00). 

Totaal dus nooit meer dan € 525,00. 

Spoedaanvraag: 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,- op bovengenoemd basistarief. 

Herhalingstarief: wordt exact dezelfde scholing (binnen het kalenderjaar) nog een keer gegeven op een andere datum 

(of data) en wordt deze direct bij de eerste aanvraag ingediend, dan zijn de kosten hiervoor € 100,- per extra datum. 

Deze worden direct met de eerste aanvraag gefactureerd. 

 
*1) De hieronder vermelde Wetenschappelijke Verenigingen zijn aangesloten bij het ABAN (Accreditatie 

Bureau voor Algemene Nascholing) en vallen onder het tarief van ABAN* 

• Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk 

gehandicapten) (ABC1)  

• Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)  

• Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)  

• Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)  

• College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)  

• Forensisch Medisch Genootschap (FMG)  

• Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)  

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)  

• Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)  

• Nederlandse vereniging artsen IZB (NVIB)  

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)  

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)  

• Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)  

• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)  

• Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)  

• Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)  

• Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)  

• Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)  

• Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)  

• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)  

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)  

• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  

• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)  

• Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)  

• Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)  

• Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)  

• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)  

• Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)  

• Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)  

• Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)  

• Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)  

• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)  



• Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)  

• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)  

• Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)  

• Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)  

• Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale  

• Gezondheidszorg (NVTG)  

• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)  

• Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)  

• Profielregister Artsen Beleid & Advies (NVAG en VAGZ)  

• Stichting KNO-heelkunde (KNO)  

• Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)  

• Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)  

• Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)  

• Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)  

• Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)  

• Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)  

• Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)  

• Zenuw- en zielsziekten  

 


