COVID-19 en uw accreditering
Geachte dokter,
COVID heeft de dagelijkse praktijk onmiskenbaar verstoord, ook wat betreft de mogelijkheid tot navorming. De
Accrediteringsstuurgroep heeft daarom in de loop van 2020 meermaals maatregelen genomen, die deze
gewijzigde omstandigheden in rekening nemen.
Als algemene regel blijft gelden dat een arts (c.q. apotheker-klinisch bioloog) per referentieperiode van 12
maanden 20 credit points (CP) dient te verwerven (waaronder 3 CP in Ethiek en Economie en 2 deelnames aan
de eigen LOK).[1] Uw bestaande accrediteringsperiodes blijven ongewijzigd.
Wel zal u een deel CP automatisch ontvangen, d.w.z. zonder dat u aan officiële navorming deelneemt. De
Accrediteringsstuurgroep erkent hiermee uw (navormings)inspanningen in deze bijzondere periode.
Concreet betekent dit dat telkens een navorming van 3 CP in Ethiek en Economie en 1 deelname aan de
vergadering van de eigen LOK voor 2 CP zal worden geregistreerd in uw online accrediteringsdossier,
aangerekend op de maanden juli, september en december, voor zover u in deze periode geaccrediteerd was en
dus gebonden aan de navormingsvereisten.[2] Artsen geaccrediteerd tijdens geheel 2020 zullen dus 15 CP
ontvangen.
Artsen waarvan het dossier na toepassing van deze maatregel alsnog tekorten vertoont, kunnen zich eventueel
beroepen op overmacht, maar zullen hiervan dan het bewijs dienen te leveren.[3] Deze dossiers zullen door de
Accrediteringsstuurgroep op individuele basis worden behandeld. Dit laatste zal ook gelden voor nieuwe[4] of
hernieuwde aanvragen, indien dit wordt verzocht.
De Accrediteringsstuurgroep heeft door deze maatregelen de verplichting tot het volgen van officiële navorming
aanzienlijk versoepeld. Uiteraard blijft deze navorming aangewezen. De regels voor organisatie werden
aangepast, er zijn webinars, er is e-learning[5] en ook LOK’s kunnen op een virtuele wijze plaats vinden.[6]
De Accrediteringsstuurgroep beseft ten volle dat deze bijzondere omstandigheden niet zullen eindigen met het
kalenderjaar. Eventuele nieuwe maatregelen voor 2021 zullen zoals steeds gepubliceerd worden op de website
van het RIZIV.
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KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 122octies/4.
[2] De registratie juli omvat artsen met een referentieperiode navorming op een datum tussen 1 januari tot 30 juni 2020; de
registratie september op een datum tussen 1 juli tot 30 september 2020; de registratie december op een datum tussen 1
oktober tot 31 december 2020.
[3] Overmacht zal ambtshalve worden toegepast voor dossiers waarvan het einde van de referentieperiode navorming viel
op een datum tussen 1 maart 2020 tot 30 juni 2020.
[4] Een specifiek verzoek bij een startersaanvraag (accrediteringsaanvraag binnen de 3 maanden na erkenning tot huisarts of
arts-specialist of aansluitende opleiding of beroepsactiviteit in het buitenland overeenkomstig art. 122octies/5 van
voormeld KB) is niet nodig aangezien hierbij geen voorwaarden inzake voorafgaandelijke navorming gelden.
[5] De catalogus van activiteiten die geregistreerd zijn in het kader van de accreditering is raadpleegbaar
via https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx.
[6] Deze mogelijkheid is onvoorwaardelijk voorzien tot eind 2020. Specifieke voorwaarden kunnen eventueel worden
voorzien in de toekomst.
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