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Beoordeling van
suïciderisico

Programmaoverzicht
Jaargang 2017
verschenen programma’s
Dwang - obsessies en compulsies

accreditatienummer
ID 305239

punten
3 punten

geaccrediteerd tot
20-12-2019

Jaargang 2018
verschenen programma’s
accreditatienummer
Van SOLK naar somatisch-symptoomstoornis
ID 310643
Elektroconvulsietherapie
ID 323083
PTSS en traumatische rouw
ID 332346
ADHD bij volwassenen
ID 338232

punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten

geaccrediteerd tot
22-02-2020
29-05-2020
18-09-2020
18-12-2020

Jaargang 2019
verschenen programma’s
Betrouwbaarheid van diagnostiek
Diepe hersenstimulatie
Slaapstoornissen
Systeemtherapie in de ggz

accreditatienummer
ID 349775
ID 359559
ID 369548
ID 378299

punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten

geaccrediteerd tot
12-03-2021
28-05-2021
20-09-2021
09-12-2021

Jaargang 2020
verschenen programma’s
Beoordeling van suïciderisico

accreditatienummer
ID 387515

punten
x punten

geaccrediteerd tot
28-02-2022

Disclaimer
(Para)medische en farmaceutische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe
informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen en (genees-)
middelen nodig. Redactie, auteurs en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in
dit nascholingsprogramma correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie
voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen.
Administratie van wijzigingen
Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u ten behoeve van de abonnementen
administratie uw gegevens door te geven aan AccreDidact via: info@accredidact.nl of De Molen 37,
Postbus 545, 3990 GH Houten.
Abonnementen
Een abonnement (incl. verzend- en administratiekosten) kost € 314,- per jaar (prijswijzigingen voor
behouden). Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan voor de duur van een kalenderjaar en
wordt stilzwijgend met telkens een jaar verlengd tot wederopzegging. Een abonnement wordt eenmaal per
jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend.
AccreDidact legt de gegevens van abonnees vast voor uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De
gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten, tenzij
u te kennen hebt gegeven hiertegen bezwaar te hebben.
Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop
van het lopende kalenderjaar te zijn ontvangen bij AccreDidact.

