
 

Vormingsactiviteit Capita selecta Minerva: draaiboek 

10 diverse onderwerpen uit Minerva worden telkens door een specialist in 5 minuten geactualiseerd 

in een online webinar. In een minimum van tijd kan u uw leden een maximaal palet van evidence based 

practice voor de eerste lijn aanbieden. 

 

Stappen: 

1. Bepaal de thema’s: kies 10 verschillende onderwerpen uit de recente besluiten van Minerva. 

2. Zoek medewerkende specialisten: bv. via de medisch directeur van een ziekenhuis uit uw streek die 

het verzoek onder de diensthoofden kan verspreiden. 

3. Nodig uw leden uit en regel de inschrijvingen. Dit is het meest tijdsintensief. 

  

Accreditering 

Huisartsenkringen kunnen zich registreren als organisator van navormingsactiviteiten en erkenning 

van de specifieke vormingsactiviteit aanvragen bij het RIZIV. Indien accreditering van de activiteit 

bekomen wordt, vraag dan bij de inschrijving het RIZIV-nummer van de deelnemende artsen op en 

geef dit achteraf door aan de accrediteringsdienst via de desbetreffende webtoepassing. 

URL: 

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering

/Paginas/vormingsactiviteit-laten-erkennen-accreditering-artsen-apothekers-biologen.aspx  

RIZIV: Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen. +32 (0)2 739 74 79 (Call center) 

E-mail: Info.accredit@riziv-inami.fgov.be 

4. Verstuur de link voor het webinar.  

5. Maak de PowerPoint: 2 slides per thema. 

a) besluit van Minerva: met wat tekst van het artikel in de commentaar 

b) aanvullende slide van de specialist terzake 

6. Webinar zelf: vier personen zijn hierbij nodig:  

a) moderator bestuurt de PowerPoint;  

b) persoon beheert de vragen in de chat. Die worden na afloop van alle uiteenzettingen 

beantwoord; 

c) persoon laat laatkomers binnen; 

d) algemene coördinator leidt alles in goede banen. 
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Praktische tips: 

➢ vraag de mensen om tijdig in te loggen voor een sound check. 

➢ de webinar kan worden opgenomen voor uitgesteld kijken. 

 

(met dank aan dr. Sandor van Bijsterveld van de kring Huisartsen Waasland en Durmestreek en 

Lokeren/Eksaarde die dit concept realiseerden voor uitvoering op 20/04/2021.) 

 

Contactgegevens Minerva: redactie@minerva-ebp.be 

      tel: +32 (0)9 332 24 55 
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