
Handreiking accreditatie  
 

KNCV Tuberculosefonds heeft accreditatie aangevraagd voor respectievelijk het 49th 

Union World Conference on Lung Health, TB Science en  het symposium ‘TB nursing 

care around the world’ bij onderstaande beroepsverenigingen. Om voor accreditatie in 

aanmerking te komen dienen de volgende stappen te worden genomen: 

  

NVALT: 

• Deelnemers hoeven geen presentielijst te tekenen.  

• Punten worden niet automatisch bijgeschreven. Deelnemers krijgen van de Union 

een certificaat per email toegezonden na het congres. Deze dienen de deelnemers zelf 

vervolgens  toe te voegen aan hun persoonlijke dossier in GAIA. 

• !!! Voor de TB Science meeting (23 en 24 oktober) is een eigen accreditatie 

aangevraagd, deze dient dus ook afzonderlijk te worden geupload.  

 

ABSG (o.a. VvAwT): 

• Deelnemers dienen dagelijks een presentielijst te tekenen en hun BIG 

registratienummer te vermelden. De lijst zal beschikbaar zijn in de KNCV-booth in het 

Holland Pavilion.  

• Mocht uw naam niet op de lijst voorkomen, kunt u deze zelf handmatig toevoegen. 

• Deelnemers die de lijst hebben ingevuld krijgen automatisch de punten toegekend 

in het GAIA-systeem. 

• !!! Voor de TB Science meeting (23 en 24 oktober) dienen artsen een presentielijst 

te tekenen en hun BIG registratienummer te vermelden. Deze lijst zal bij de balie 

liggen waar de badges worden uitgedeeld. Deelnemers die de lijst hebben ingevuld 

krijgen automatisch de punten toegekend in het GAIA-systeem.  

 

OVERIGE SPECIALISMEN: 

• Deelnemers hoeven geen presentielijst te tekenen.  

• Punten worden niet automatisch bijgeschreven. Deelnemers krijgen van de Union 

een certificaat per email toegezonden na het congres. Deze dienen deelnemers zelf toe 

te voegen aan hun persoonlijke dossier in GAIA onder het kopje ‘buiten het eigen 

vakgebied’. 

• !!! Voor de TB Science meeting (23 en 24 oktober) is een eigen accreditatie 

aangevraagd, deze dient dus ook afzonderlijk te worden geupload.  

 

V&VN(Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register) 

• Deelnemers dienen dagelijks een presentielijst te tekenen en hun BIG 

registratienummer te vermelden. De lijst zal beschikbaar zijn in de KNCV-booth in het 

Holland Pavilion.  

• Mocht uw naam niet op de lijst voorkomen, kunt u deze zelf handmatig toevoegen. 

• Deelnemers die de lijst hebben ingevuld krijgen automatisch de punten toegekend 

in het Register V&V. 

• !!! Voor het verpleegkundig symposium “TB nursing care around the world” op 25 

oktober vindt een aparte registratie plaats bij de start van het symposium. Ook deze 

punten worden automatisch toegekend in het Register V&V.   

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Wieser 

(marianne.wieser@kncvtbc.org) of Niesje Jansen (niesje.jansen@kncvtbc.org ) 
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