Zelf accrediteren IOD-groep
Niet alle soorten overleg tussen dierenartsen vallen onder Intercollegiaal Overleg
Dierenartsen (IOD). Er zijn twee soorten IOD, te weten IOD-intervisie (IOD-i) en IOD-casuïstiek
(IOD-c). Bij IOD-i bespreek je zaken die gaan over de professional en zijn of haar gevoelens. In
geval van IOD-c gaat het om echt veterinaire zaken, kennis en kunde.
De belangrijkste eisen voor accreditatie van intercollegiaal overleg zijn als volgt:
•

•
•
•
•

Een vaste groep dierenartsen (en/of paraveterinairen) die regelmatig (3 tot 6 keer per
jaar) bij elkaar komt om op gestructureerde wijze veterinaire casuïstiek bespreken
onder leiding van een IOD-begeleider.
Na ieder overleg wordt een evaluatieverslag gemaakt (op een standaard wijze).
Per fysieke bijeenkomst moeten minimaal 5 dierenartsen aanwezig zijn (en maximaal
15 dierenartsen (optimale groepsgrootte 7 tot 12 dierenartsen)) i.v.m. het ontstaan
van discussie en input van verschillende kanten.
Een van de dierenartsen uit de groep moet de training tot IOD-begeleider hebben
gevolgd, diegene is dan opgeleid tot procesbegeleider / voorzitter.
Het advies is om twee IOD-begeleiders per groep op te leiden, dan is er bij ziekte /
verlof / vertrek een basis voor de groep.

NB: IOD-c begeleider mag alleen IOD-c begeleiden. IOD-i begeleider mag zowel IOD-i als IODc begeleiden.

Digitaal IOD-bijeenkomsten organiseren via IOD-digitaal
Om IOD-bijeenkomsten digitaal te kunnen organiseren, via IOD-digitaal, zijn de volgende
eisen aanvullend van toepassing:
•
•
•

•

De IOD-groep heeft al minimaal één fysieke bijeenkomst gehad
Er is jaarlijks minimaal één fysieke bijeenkomst met de groep
o IOD-intervisie maximaal 8 dierenartsen excl. begeleider
o IOD-casuïstiek maximaal 10 dierenartsen excl. begeleider
IOD-begeleider is opgeleid als online IOD-begeleider en is hierdoor in staat de
bijeenkomst online goed te laten verlopen.
o ICOVet organiseert regelmatig online scholingen om IOD-begeleiders op te
leiden tot online IOD-begeleider.
Per bijeenkomst is er maximaal 2 uur effectieve IOD-tijd. Kortom: 2,5 uur voor een
sessie, waarvan gedurende 2 uur casuïstiek kan worden besproken. De resterende tijd
geldt voor sociale interactie en pauze.
o Deelnemers schrijven zich vooraf in / melden zich vooraf aan voor de
betreffende bijeenkomst.
o Iedere deelnemer heeft kwalitatief toereikende apparatuur voor goede
ontvangst, audio en video en een minimale beeldschermgrootte van 8 inch
(een mobiele telefoon voldoet dus niet voor deelname aan de bijeenkomst, een
tablet wel).
o Videofunctie van iedere deelnemer is actief gedurende de gehele bijeenkomst.
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•

Vooraf stuurt de IOD-begeleider de agenda door, zodat iedere deelnemer weet hoe de
bijeenkomst gaat verlopen
o Iedere deelnemer bereidt zich voor en is op de hoogte van wat er qua inbreng
verwacht wordt.
o Iedere deelnemer beschikt over een rustige omgeving waarin actieve
deelname kan worden gegarandeerd. Dat wil zeggen: geen honden, kinderen
of andere mogelijk storende factoren op de achtergrond.

Wanneer het overleg aan deze genoemde eisen voldoet, kunnen er IOD-punten voor
worden aangevraagd.

IOD-punten aanvragen
Het aanvragen van IOD-punten gaat als volgt:
•

Maak een account aan als nascholingsaanbieder: klik daarvoor hier. Dit account wordt
gecontroleerd door PE-veterinair. Indien het account geaccepteerd wordt, kun je
verder
gaan
met
het
doen
van
de
accreditatieaanvraag.

Bij de aanvraag zijn de volgende punten van belang:
•
•
•
•

Certificaat van de IOD-begeleider(s)
o Zonder certificaat wordt de aanvraag afgekeurd
Tijdlijn van de bijeenkomsten
o Incl. pauzes en tijd voor ontspanning
Evt. plannen voor de te behandelen onderwerpen of thema’s
Het aantal deelnemers

Nadat de aanvraag ingediend is, ontvang je een factuur. Wanneer de factuur betaald is, wordt
de aanvraag daadwerkelijk in behandeling genomen. Je hebt dan één jaar om bijeenkomsten
in te organiseren. Voor het daarop volgende jaar dient een nieuwe aanvraag te worden
gedaan. Het is verstandig de aanvraag te starten voordat de huidige aanvraag verloopt, om zo
blijvend IOD-bijeenkomsten te kunnen organiseren.
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