
Buitenlandse nascholing. 
Buitenlandse nascholing betreffende pathologie wordt door de NVVP erkend (t.b.v. herregistratie) indien 
deze door zusterverenigingen van de NVVP wordt georganiseerd of door hen is geaccrediteerd (zie lijst 
hieronder). NB deze lijst is mogelijk niet compleet. Bij vragen kunt u contavt opnemen met het secretariaat 
van de NVVP.  
 
Steeds meer buitenlandse aanbieders van nascholing verstreken deelnamecertificaten waarop European 

CME punten of AMA PRA Category 1 CreditTM punten zijn vermeld. Accrediterende instanties die deze 
punten toekennen zijn respectievelijk de EACCME (European Accreditation Council for Continuing 
Medical Education, de UEMS (Union of European Medical Specialists) en AMA/ACCME (American 
Medical Association en Accreditation Council for Continuing Medical Education). Op deze certificaten 
staan vermeld de naam van de deelnemer, welke vereniging(en) accreditatie hebben toegekend en 
hoeveel accreditatiepunten/ uren zij hebben toegekend. 
 
De accreditatiepunten van deze nascholingen worden door de NVVP 1 op 1 erkend/overgenomen. 
Internationaal worden zowel accreditatiepunten als accreditatie-uren toegekend. Deze zijn uitwisselbaar.  
 
Niet alle door de NVVP erkende zusterverenigingen vermelden European CME of AMA PRA Category 1 

CreditTM punten op de deelnamecertificaten die zij uitgeven. In dat geval geldt het aantal uren nascholing 
dat op het certificaat is vermeld volgens onderstaande systematiek. Voorwaarde is wel dat uitsluitend 
educatieve programmaonderdelen zijn meegeteld. 
 

• Het aantal accreditatiepunten/ uren wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd en daarna wordt 
het totaal aantal accreditatiepunten/ uren afgerond; 

• Minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten/ uren; 

• Gelijk aan of meer dan 30 minuten = 1 accreditatiepunt/ uur. 
 
Indien het deelnamecertificaat niet vermeld hoeveel uren/minuten nascholing is genoten of slechts begin- 
en einddata geeft, is het niet mogelijk deze nascholing mee te laten tellen voor de herregistratie.  
 

Deelnamecertificaat in GAIA 
U bent niet verplicht een persoonlijk digitaal dossier op te bouwen via GAIA. Maar het bespaart u wel (op 
den duur) administratieve rompslomp. Wanneer u de nascholing aan uw GAIA-dossier toevoegt moet u 
ook het certificaat uploaden. Alleen met dit bewijs van deelname tellen de punten mee op het moment van 
herregistratie. Een elektronisch bewijs van deelname is ook toegestaan. 
 
Buitenlandse nascholing die u zelf aan uw GAIA dossier toevoegt staan als ‘niet gevalideerd’ vermeld. De 
term betekent dat er nog geen controle is geweest van de juistheid van de toevoeging. Deze controle 
gebeurt door de registratiecommissie op het moment van uw herregistratie. Wanneer het certificaat en het 
aantal punten overeenkomt met de gegevens die u zelf heeft toegevoegd, dan worden de punten 
meegeteld. 
 

Buitenlandse verenigingen erkend door de NVVP: 
EBP (European Board of Pathology) 
ESP (European Society of Pathology) 
RCPATH (Royal College of Pathologists) 
Path Soc (The Pathological Society of Great Britain and Ireland) 
GSP (German Society of Pathology) 
BWPATH (Belgian Society of Pathology) 
DPAS (Danish Pathology Society) 
RCPI (Faculty of Pathology of the Royal College of Physicians of Ireland) 
SIAPEC (Societa italiana di Anatomia Patologica e Citologia) 
DNP (Den norske patologforening) 
SEAP (La Sociedad Española de Anatomía Patológica) 
SGPATH (Swiss Society of Pathology) 
OGP (Austrian Society of Pathology) 



RCPA (Royal College of Pathologists of Australasia) 
TURKPATH (Turkish Pathology Society) 
SBP (Brazilian Society of Pathology) 
IAP (International Academy of Pathology) 
Alle IAP devisions: 
-Argentina Division 
-Austrian Division 
-East African Division 
-Finnish Division 
-Hungarian Division 
-IAP Arab Division 
-IAP Asia Pacific Divisions 
-IAP Australian Division 
-IAP British Division 
-IAP French Division 
-IAP German Division 
-IAP Helenic Division 
-IAP Hong Kong Division 
-IAP Indian Division 
-IAP Thailand Division 
-Italian Division 
-Japanese Division 
-Korean Society of Pathologists 
-Norwegian Division 
-Romanian Division 
-South African Division 
-Spanish Division 
-Taiwan Division 
-USCAP (United States and Canadian Academy of Pathology) 
ASCP (The American Society for Clinical Pathology) 
CAP (College of American Pathologists) 
EAHP (European Association for Haematopathology) 
BAGP (The British Association of Gynaecological Pathologists) 
 

Accrediterende instanties: 
- EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education die European CME credits 
toekent aan erkende nascholing. 
- UEMS (Union of European Medical Specialists) 
- AMA/ACCME (American Medical Association en Accreditation Council for Continuing Medical Education) 
die zgn. AMA PRA Category 1 CreditTM punten verstrekt 
 
Tal van instituten en organisaties  (bv Harvard Medical School's, Weill Cornell Medical College,  etc) 
bieden door bovenstaande instanties erkende CME activiteiten aan. Zolang deze nascholingen 
aanbieders European CME credits of AMA PRA Category 1 CreditTM punten verstrekken, zal ook deze 
nascholing door de NVVP worden erkend. 


