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Geachte dokter,
Wù stellen u ervan op de hoogte dat de Accrediteringsstuurgroep op 16 december 2OOg één

of meerdere

lessenprogramma's heeft goedgekeurd die door

u ter

erkenning werden

voorgelegd.

Op de achterzijde van deze brief vindt U de credjt points dle aân de door u voorgelegde
navormingsactiviteit(en) werden toegekend.
Het erkenningsnummer vermeld vôôr elke navormingsactiviteit, het identificatienummer van
Uw organisatie, alsmede Uw stempel (of handtekening + naam en voornaam van de
verantwoordelijke geneesheer van de organisatie), zullen moeten worden aangebracht op
het individueel aanwezigheidsblad dat door de Dienst aan de deelnemende artsen is
bezorgd.

Uitzonderlijk zullen andere bewijsmiddelen

dan het

bovengenoemde individueel

aanwezigheidsblad worden aanvaard op voorwaarde dat het erkenningsnummer van de
navormingsactiviteit erop is vermeld en dat de organisatie beschikt over de gehandtekende
aanwezigheidslûsten.
U bent er eveneens toe gehouden om per goedgekeurde navormingsactiviteit de lijst van de

deelnemende artsen

aan het RIZIV over te maken, dit via de hiertoe

voorziene

webtoepassing of via de post (met vermelding van de RIZIV-nummersl)
Graag herinneren wij er u aan dat het identiflcatienummer van uw organisatie moet vermeld
worden in alle briei/visseling betreffende de accreditering.
In de overtuiging U met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, teken ik,

l\ilet de meeste hoogachting,

Alfred SMITH,
Wnd. adviseur.

Tervurenlaan 21 l, B-'1150 Brussel
Openingsuren van de kantoren: van

fel.iO2n39.71.11 Faxt02739.72.91
I tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraâk mogelijk.
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2,5u
2,5u

2,5

2,5u

2,5

2,5u

2,5

Opvang van de neonaat : airway
management

2,5u

2,5

Prise en charge du noueau-né :
maintien des voies respiratoires

2,5u

2,5

Plaatsen van intra-osseus infuus
(volwassenen en kinderen)

2,5u

2,5

Placer une voie intra-osseuse
(adultes et enfants)

2,5u

2,5

Mesure de la saturation et
administration d'oxygène en cours
de réanimation

2,5u

2,5

24-10-2009

Zuurstofmeting en toediening van
zuurstof tijdens de reanimatie

2,5u

2,5

09021328

24-10-2009

La réanimation du bébé et de
I'enfant

2,5u

2,5

09021329

24-10-2009

Kinder- en baby-reanimatie

2,5u

,..2,5

09021330

24-10-2009

La trachéotomie d'urgence

09021331

24-10-2009

Noodtracheotomie

2,5

09021332

24-10-2009

Approche systématique des voies
aériennes

2,5u
2,5u
2,5u

0902'1333

24-10-2009

Systematisch luchtwegbeleid

2,5u

2,5

09021316

24-10-2009

1
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24-10-2009

1
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24-10-2009

1

09021320
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1
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24-10-2009

1

09021323

24-10-2009

1

09021324

24-10-2009

1

09021325

24-10-2009

1

09021326

24-10-2009

1

09021327

Hartritmestoornisherkenning
Reconnaissance des afihmies
cardiaques
Herkennen van de kritisch zieke
patiènt: sysematische benadering
Reconnaître un patient critique
approche systématique

:

2,5

2,5

2,5

