
Health Education 2018 
 

 

Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO) 

De RATO’s worden georganiseerd door de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale 
Gezondheidszorg (WHIG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en 
Internationale Gezondheidszorg (NVTG) in samenwerking met Health Education.  
 
Het doel van het RATO is intercollegiale ervaringsuitwisseling en het doornemen van bijzondere 
casuïstiek, waarbij de deelnemers in een vaste groep twee maal per jaar bijeenkomen. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk zelf casuïstiek inbrengen.  
Aandachtsgebieden zijn:  

o casuïstiek reizigersadvies;  
o praktijkorganisatie;  
o ziek terug.  

 
Voorwaarden en kosten: 
U geeft zich tot wederopzegging op voor twee bijeenkomsten per jaar van het betreffende RATO. 
Hiervoor wordt door Health Education € 85,- per bijeenkomst in rekening gebracht.  
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de WHIG ontvangt deze hiervan € 11,- per deelnemer 
per bijeenkomst voor haar projecten in Afrika.  
Gezien de vaststelling van de volgende datum tijdens de bijeenkomst, wordt ervan uitgegaan dat alle 
deelnemers aanwezig kunnen zijn. De kosten voor de bijeenkomst zullen derhalve in rekening 
worden gebracht.1 
Mocht bij vaststellen van de datum al duidelijk zijn dat de betreffende deelnemer afwezig zal zijn, 
wordt dit bij de presentielijst (in de aangegeven kolom) vermeld en zal deze niet worden 
gefactureerd. De datum voor de volgende bijeenkomst wordt samen met het verslag rondgestuurd. 
Alle deelnemers kunnen tot drie weken voor de datum van het RATO nog kosteloos afmelden per 
mail via info@healtheducation.nl . Afmelding bij de moderator wordt niet gehonoreerd. Bij afmelding 
binnen drie weken of bij afwezigheid zonder afmelding wordt het volledige bedrag doorberekend.  
Nieuwe regeling in 2018: 
Deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur voor twee (of drie) bijeenkomsten. Bij tijdige afmelding 
wordt het inschrijfgeld teruggestort en ontvangt men een creditnota.2 

                                                           
1 Bij het RATO gaan we uit van een vaste groep deelnemers. Dit is nodig voor de accreditatie; deze vorm van 
nascholing (intercollegiale toetsing) is aan regels gebonden, zoals minimum en maximum aantal deelnemers. 
Bovendien hebben RATO-groepen de keus de scholing als toetsgroep te laten tellen, waarbij een vaste 
samenstelling vereist is. Als je inschrijft voor een RATO-groep is dit niet vrijblijvend, je doet mee met de 
intentie bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Er wordt een plaats voor je gereserveerd (er geldt een 
maximum aantal deelnemers) en als je afwezig bent kan het zijn dat het RATO niet door kan gaan in verband 
met het minimum aantal dat benodigd is voor accreditatie. 
Tijdens een RATO wordt de datum voor de volgende bijeenkomst in overleg vastgesteld. De moderator kan zo 
zien of het minimum aantal deelnemers aanwezig kan zijn. Als deelnemers zich later afmelden zou het kunnen 
dat het RATO moet worden verzet of afgelast omdat het minimum niet wordt gehaald. Dit is erg lastig, de 
meeste (huis)artsen hebben een volle agenda. We hebben daarom een termijn van drie weken ingesteld. 
2 Voor 2018 werd elke bijeenkomst apart gefactureerd. Health Education is sinds 2016 verantwoordelijk voor 
de organisatie van het RATO. In deze tijd is gebleken dat er weinig afmeldingen komen. Door één factuur per 
jaar te sturen halveren we de administratieve handelingen, zowel bij ons als bij de deelnemers. Als een 
deelnemer verhinderd is voor het RATO van het najaar dient deze zich af te melden, dat is niet gewijzigd. 
Hierna zorgen wij voor een creditnota en terugstorten van het teveel betaalde bedrag. Het inboeken van de 
creditnota en controleren of het bedrag ontvangen is vormt een extra handeling. Dit geldt voor enkele 
deelnemers die zich afmelden. Daar staat tegenover dat alle deelnemers geen tijd kwijt zijn aan het inboeken 
en overmaken van een tweede factuur. 
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Wat gebeurt er achter de schermen? 
Health Education is verantwoordelijk voor het regelen van de inschrijvingen (minimaal 7 en maximaal 
12 deelnemers plus een moderator), bevestigingen, aanvragen van de accreditaties (ABC1) / 
certificering (LCR), invoeren van de punten in GAIA, toezenden van presentielijsten e.a. formulieren/ 
materialen en informeren van de deelnemers, facturering van de deelnemers en vergoedingen van 
moderatoren en locaties. Betaling van PAM in geval van toetsgroeppunten in plaats van 
nascholingspunten ABC1.  
Daarnaast ondersteunt Health Education de moderator door: 

 inhoudelijke feedback op de verslagen van de bijeenkomsten; 

 een helpdeskfunctie voor moderatoren via e-mail; 

 jaarlijkse moderatorenbijeenkomst met scholing;  

 kwaliteitscommissie; 

 het toesturen van een selectie uitgewerkte casuïstiek. Hierbij dient te worden aangetekend 
dat het de intentie is casuïstiek ingebracht door de deelnemers te behandelen. De 
toegezonden casuïstiek is hierop slechts een aanvulling indien er onvoldoende is ingebracht. 


