Elektronisch PortFolio (EPF)
Kunt u als aios uw portfolio niet activeren?
Volgende dag activeren
De gegevens voor aanmelding van een nieuw portfolio worden dagelijks vernieuwd.
Hierbij is de startdatum van uw opleiding bepalend. Dus als u op 2 september start met
uw opleiding dan kunt u vanaf 3 september uw aios portfolio interne geneeskunde
activeren (dus niet al de dag nadat u de brief van de RGS heeft ontvangen).
Toestemming gegevens uitwisselen
Indien u bij de inschrijving in het opleidingsregister geen toestemming heeft gegeven om
uw gegevens uit te wisselen in het kader van de Wbp is automatische aanmelding voor
aanmaak van een portfolio niet mogelijk. Stuur een e-mail naar opleiding@fed.knmg.nl
met de vraag om de gegevensverstrekking op ‘ja’ te laten zetten.
AIOS in vooropleiding
Volgt u een vooropleiding Interne Geneeskunde (Klinische Geriatrie*, Longziekten, MDL,
Reumatologie, Cardiologie)?
Dan kunt u bij het opleidingssecretariaat Interne Geneeskunde van uw kliniek een
activeringscode (X-code) opvragen. Deze X-code moet u invullen i.p.v. het
relatienummer van de RGS.
U gaat gebruik maken van het dossier van de Interne Geneeskunde dus bij de activering
moet u ‘Interne Geneeskunde’ geneeskunde invullen. Na activatie kunt u daarna in uw
persoonlijke scherm uw eigen specialisme invullen.
* AIOS in vooropleiding Klinische Geriatrie
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie werkt ook met het GAIA Portfolio.
Portfolio KG aangemaakt vóór 1 maart 2014:
Heeft u al een portfolio voor Klinische Geriatrie (KG), dan activeert u uw Interne
Geneeskunde EPF op dezelfde manier met een Xcode (zie hierboven). Verschil is alleen
dat u zult zien dat wanneer u daarna inlogt met uw inloggegevens van KG dat u kunt
kiezen of u naar uw portfolio KG wilt gaan of naar uw portfolio IG. Deze dossiers zijn na
de activatie nl. automatisch gekoppeld.
Portfolio KG aangemaakt na 1 maart 2014
KG Portfolio dossiers die na 1 maart 2014 worden aangemaakt krijgen al een
automatische koppeling met het portfolio IG.

