Handleidingen zelf toevoegen aan persoonlijk dossier
In dit document vindt u drie handleidingen:
1. Toevoegen (op voorhand) geaccrediteerde buitenlandse nascholing
2. Toevoegen op voorhand geaccrediteerde buitenlandse online nascholing
3. Toevoegen geaccrediteerde nascholing Reumatologie / Klinische geriatrie / MDL

ALGEMEEN
Certificaat
Wanneer u zelf nascholingen toevoegt aan uw dossier tellen de punten alleen mee als u een certificaat als
bewijs van deelname ‘uploadt’ of dit kunt overleggen aan de MSRC wanneer zij hier om vraagt bij de
herregistratie.
Verwijderen
Indien u een verkeerde nascholing aan uw dossier heeft toegevoegd kunt u deze ook weer zelf verwijderen:
1.
kies 'mijn dossier'
2.
klik op betreffende herregistratieperiode
3.
klik op datum van de nascholing
4.
kies ‘verwijder’
5.
herhaal dit totdat alle dagen van de verkeerde nascholing zijn verwijderd
Dossier bijwerken
Wanneer u zelf iets toevoegt aan of verwijdert uit uw dossier is dit niet altijd direct zichtbaar. Wanneer u
nogmaals klikt op ‘mijn dossier’ wordt uw dossier bijgewerkt en ziet u de nascholing staan in de betreffende
herregistratieperiode.

1.

Toevoegen (op voorhand) geaccrediteerde buitenlandse nascholing

De NIV accrediteert diverse buitenlandse nascholingen op voorhand en ook op individuele basis. Wanneer
het congres in de congresagenda staat, dan kunt u deze nascholing zelf na afloop aan uw dossier
toevoegen.
Uw punten tellen alleen mee bij de herregistratie als u een (gescand c.q. digitaal) certificaat als bijlage aan
uw GAIA dossier toevoegt. (Of - indien u geen gebruik maakt van het digitale dossier in GAIA - een
certificaat kunt opsturen als de MSRC hier om verzoekt.)
Stappen
1. inloggen in persoonlijk GAIA dossier via https://www.pe-online.org/login/
2. klik op nascholingsagenda en zoek de nascholing op (jaar en/of maand waarin het heeft
plaatsgevonden bijv.)
NB U kunt alleen nascholingen die al hebben plaatsgevonden toevoegen en ALLEEN de nascholingen
waar een icoontje (mapje met een 'plus') voor staat.
3. klik op de juiste nascholing en kies 'toevoegen aan mijn dossier' + 2x volgende
4. kruis vervolgens de dagen aan die u van deze nascholing heeft bijgewoond + volgende
5. voeg uw certificaat toe als bijlage (bladeren, uploaden en terug naar formulier)
6. dan ‘gereed’ (de melding verschijnt ‘uw dossier van NIV is bijgewerkt’) en vervolgens ‘sluiten’

2.

Toevoegen op voorhand geaccrediteerde buitenlandse
online nascholing

De volgende online nascholingen zijn op voorhand geaccrediteerd:
-

New England Journal of Medicine (NEJM)
British Medical Journal (BMJ)
Annals of Internal Medicine (AIM)
American Society of Haematology (ASH)
American Society Clinical Oncology (ASCO)
EHA Training Online (EHATol)
ESH Online Training
MKSAP (American College of Physicians)
NephSAP (American Society of Nephrology)

Stappen
1. inloggen in persoonlijk GAIA dossier via https://www.pe-online.org/login/
2. klik op ‘toevoegen’
3. kies ‘op voorhand geaccrediteerde buitenlandse online nascholing’
4. vul de datum in waarop u deze nascholing heeft afgerond
5. vul de overige gegevens in (zie schermprint hieronder)
6. voeg uw certificaat toe als bijlage (bladeren, uploaden en terug naar formulier)
7. dan ‘gereed’ en vervolgens ‘sluiten’

3.

Toevoegen geaccrediteerde nascholing
Reumatologie / Klinische Geriatrie / MDL

De NIV erkent de nascholingspunten van de volgende verenigingen:
-

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Nederlandse nascholing NVMDL, NVKG en/of NVR
Wanneer een Nederlandse een nascholing niet bij de NIV is aangevraagd, maar wel bij NVKG, NVR* en/of
NVMDL dan krijgt u automatisch de punten in uw dossier.
* Voor de NVR geldt dit vanaf 1-1-2014
Buitenlandse nascholing NVMDL, NVKG en NVR
Wanneer een buitenlandse nascholing niet aan de congresagenda is toegevoegd van de NIV, maar wel bij
de NVR, NVKG en/of NVMDL kunt u dit congres zelf aan uw dossier toevoegen.
Stappen
1. inloggen in persoonlijk GAIA dossier via https://www.pe-online.org/login/
2. klik op ‘toevoegen’
3. kies de link naar de betreffende vereniging:
• Geaccrediteerde nascholing Reumatologie (NVR)
• Geaccrediteerde buitenlandse nascholing Klinische Geriatrie (NVKG)
• Geaccrediteerde buitenlandse nascholing MDL-artsen (NVMDL)
4. om het congres te zoeken in de lijst kunt u op 3 manieren te werk gaan:
a. typ een deel van de titel van het congres in het vakje * Selecteer
b. typ het ID nummer waaronder de andere vereniging dit congres heeft geaccrediteerd
c. typ een deel van de verenigingsnaam, bijv. ‘reuma’, ‘maag’ of ‘geriatrie’
5. klik op de juiste nascholing en kies 2x volgende
6. kruis vervolgens de dagen aan die u van deze nascholing heeft bijgewoond
7. voeg uw digitale bewijs van deelname toe via de knop bijlagen (bladeren, uploaden en terug naar
formulier)
8. sluit af met ‘gereed’ en vervolgens ‘sluiten’

