
Accreditatiepunten als kwaliteitseis voor deelname Fyonet 
1 van de kwaliteitseisen om lid te zijn van Fyonet is dat er per 5 jaar 20 accreditatiepunten zijn 
verkregen door scholing op het gebied van de oncologie. De eerste periode van 5 jaar loopt van 
1-1-2015 tot 1-1-2020. Het jaar van inschrijving bepaald hoeveel accreditatiepunten er behaald 
moeten zijn. 
We gaan uit van 4 punten per jaar waarbij de behaalde punten van de gevolgde scholing dat geldt als 
bewijs van inschrijving niet meetelt. Uiteraard tellen de accreditatiepunten die gekregen zijn voor 
het bijwonen van de kennisnetwerkbijeenkomsten van Fyonet wel mee.  
Bijvoorbeeld: ben je lid vanaf 2014/2015 dan moet je 20 punten kunnen overleggen. Ben je lid 
geworden in 2018 dan heb je aan 8 punten voldoende. 

Beheer van de accreditatiepunten 
Om de behaalde accreditatiepunten voor alle leden te beheren is er voor ons een Accreditatie 
Beheer Systeem (ABS) ontwikkeld. In dit systeem kunnen de leden inloggen en zelf zorgdragen voor 
het uploaden en beheren van de documenten van de gevolgde scholing op het gebied van oncologie. 
De komende weken gaan we gefaseerd iedereen toevoegen in dit systeem zodat we begin 2020 van 
ieder lid kunnen zien of er voldaan is aan deze kwaliteitseis.  

Hoe werkt het ABS? 
In de komende weken krijg je van ons een mail voor het activeren van je account.  
Wanneer je de aanwijzingen in de mail volgt word je doorgelinkt naar de beveiligde site 
www.leden.fyonet.nl. 
Je moet een wachtwoord intoetsen om zo op je account in te loggen. 
Er is een gebruikersnaam gemaakt die je bij Instellingen kunt wijzigen. Bij Gegevens staan je gegevens 
zoals deze bekend zijn bij ons. Controleer deze en wijzig ze indien nodig want deze gegevens worden 
gebruikt bij de aanvraag voor de accreditatiepunten van de kennisnetwerkbijeenkomsten.  

In het Overzicht vind je het bewijs van deelname aan je gevolgde scholing wat je opgestuurd hebt bij 
je inschrijving. Daar zie je geen punten bij staan omdat dit alleen geldt als bewijs van inschrijving. 
Ook staan het aantal benodigde en behaalde accreditatiepunten o.b.v. het jaar van inschrijving. Na 
het uploaden van je document staat hier je document en de status van de verwerking. 

Bij Accreditatie kun je de documenten uploaden die aangeven welke scholingen je hebt gevolgd op 
het gebied van de oncologie. Voor de afgelopen periode 2015-2020 mag dit ook een overzicht uit het 
CKR zijn van de gevolgde scholingen (hier staan bijv. ook de accreditatiepunten op van de 
kennisnetwerkbijeenkomsten van Fyonet). 

Indien je naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebt of problemen ervaart bij 
het gebruik van het ABS laat het ons dan weten via info@fyonet.nl. 
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