
 

 

 

Omdat soms één en ander niet helemaal duidelijk is gebleken informeren wij u graag over de 

procedure t.a.v. de certificering van CASPIR. 

Let op! Een portfolio stuurt u (indien van toepassing) uiterlijk 4  weken voorafgaande aan de Caspir 

Module 6 naar de longfunctieanaliste op (gegevens longfunctieanaliste worden op de website bij de 

bewuste nascholing vermeld). Zorg er voor dat u het protfolio in een smalle documenten map (geen 

ringband) verwerkt. U kunt uw portfolio niet digitaal inleveren. 

 

Nadat u de basiscursus module 1 – 5 heeft gevolgd bent u voor 3 jaar gecertificeerd, mits u in deze 3 

jaar aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1. Volgen van twee casuïstiek besprekingen (= module 6) binnen drie jaar vanaf de einddatum 

(3 accreditatiepunten) uitgifte certificaat CASPIR Module 1 t/m 5. U presenteert uw eigen 

Casus op PowerPoint. Instructies voor de PowerPoint vindt u als link bijgesloten op uw 

bevestiging. 

2. Eenmalig in de 3 jaar een portfolio met de laatste 8 longfuncties aanleveren (inclusief 

beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de 

longfunctieanalist(e) ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie. (U stuurt deze 

uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de scholing naar de longfunctieanalist(e) op). Bij welke 

van de 2 Modules 6 u dit portfolio inlevert maakt niet uit. 

3. En verklaart ongeveer 80 longfuncties per jaar te beoordelen en/of uit te voeren. 

Voorbeelden: 

• U hebt een module 6 gevolgd. Wij sturen de gegevens van de scholing naar de CAHAG. Zij 

registreren uw aanwezigheid. Hier komt eventueel nog een portfolio bij. Als dit het geval is 

en u heeft voor een tweede maal uw module 6 gevolgd in 3 jaar, ontvangen wij automatisch 

uw certificaat. Wij zorgen er dan voor dat deze bij u terecht komt.  

• Het kan ook zijn dat u geen portfolio inlevert maar dit in de afgelopen 3 jaar bij een andere 

cursus wél heeft gedaan. Ook dan ontvangen wij automatisch uw certificaat van de CAHAG 

en zorgen dat deze bij u terecht komt. 

• Heeft u in de afgelopen 3 jaar na uw basis certificering twee modules 6 gevolgd maar bij géén 

van beide cursussen een portfolio ingeleverd? U kunt dit alsnog bij ons doen. Hiervoor rekent 

de longfunctieanaliste wel extra kosten (€ 37,50 per portfolio) U kunt uw portfolio opsturen 

naar het adres van het ziekenhuis welke betrokken is bij de scholing. Welke dat voor uw 

scholing is en wat de adresgegevens zijn staat onder andere in uw uitgebreide instructie en 

factuur e-mail, die u van ons heeft gekregen. 

• U volgt na uw basiscursus bij ons uw eerste cursus module 6 en u levert ook gelijk een 

portfolio aan. U heeft dan nog één module 6 zónder portfolio te volgen. Ook in dit geval 

ontvangen wij, óf een andere partij waarbij u de tweede module 6 volgt, automatisch uw 

certificaat, welke weer voor 3 jaar geldig is. (mits wéér aan de voorwaarden wordt voldaan 

enz. enz. enz.) 



 

U kunt uw casuïstiek voor de presentatie op de avond zelf meebrengen op een USB stick, óf deze tot 

1 week vóór de avond voorafgaande aan de nascholing opsturen naar: nascholing@stateoftheair.nl. 

Wat is de status van uw certificering? 

Wie op welk punt van de certificering staat is voor ons niet inzichtelijk. Wij zijn niet de 

certificaathouder van de CASPIR maar slechts één van de vele organisatoren. Wij sturen onze 

informatie naar de CAHAG op en zij verwerken deze informatie centraal. U dient dit zelf goed in de 

gaten te houden. Ook kunt u te allen tijde een vraag over uw certificering bij ons neer leggen. 

Beoordeling van het portfolio: 

De deelnemer krijgt alleen verlenging van het CASPIR certificaat als module 6 gevolgd is, (bewezen 

door de ondertekende presentielijst) en het portfolio met een voldoende beoordeeld is. Indien 

module 6 niet 2 x gevolgd wordt en/of de portfolio met een onvoldoende beoordeeld is, krijgt de 

deelnemer één herkansing. De longfunctieanalist brengt een praktijkbezoek indien de deelnemer 

opnieuw module 6 of de portfolio met een onvoldoende afsluit om de huisarts of 

praktijkondersteuner te begeleiden bij een goede afname en beoordeling, om alsnog in aanmerking 

te komen voor een verlenging van het certificaat. De kosten van de inzet van de longfunctieanalist 

worden in rekening gebracht bij de huisartspraktijk. 
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