IC via GAIA - informatie voor fellows (registratie)
Inhoud
Eerst registratie basisspecialisme afronden (RGS)............................................................................................................. 1
Registratieaanvraag Intensive Care indienen .................................................................................................................... 1
Stap 1 .............................................................................................................................................................................. 1
Stap 2 .............................................................................................................................................................................. 1
Stap 3 .............................................................................................................................................................................. 2
Opnieuw indienen – wanneer aanvraag teruggestuurd is i.v.m. onvolledigheid ............................................................. 2
Factuur registratie .............................................................................................................................................................. 2
Nog niet aan alle registratieverplichtingen voldaan? ........................................................................................................ 2
Werkwijze later toevoegen van bijlagen........................................................................................................................ 2
Onder supervisie werken ............................................................................................................................................... 2
Einde opleidingsdatum = datum 1e registratie .............................................................................................................. 2
Vanaf 1 mei gaan de registraties intensive care (aanmelding einde opleiding) via GAIA verlopen. De registratieaanvragen zullen dus niet meer gemaild worden door het opleidingssecretariaat IC, maar ingediend worden via jouw
GAIA account.
Eerst registratie basisspecialisme afronden (RGS)
Je handelt eerst je registratie af in het basisspecialisme bij de RGS. Dit kan al 3 maanden voor afronding van de
opleiding via MijnRGS. Zie website KNMG voor meer informatie: Registreren na opleiding | KNMG
De registratie in het basisspecialisme kan eerder door de RGS zijn goedgekeurd, je kunt hierover al een brief hebben
ontvangen, maar wordt pas geeffectueerd op de laatste dag van de opleiding*. Op die dag wordt er door RGS een GAIA
account aangemaakt, dat de volgende dag geactiveerd kan worden door de fellow . Na deze activatie kan de
registratieaanvraag Intensive Care via GAIA worden ingediend. Uitleg activeren artsen | KNMG
(* NB Anesthesiologen krijgen al een GAIA dossier als de opleiding anesthesiologie is afgerond.)
Registratieaanvraag Intensive Care indienen
Let op! NVALT en NVN hebben geen optie ‘nieuwe subregistratie’ in GAIA, dus stap 1 is afwijkend!

Stap 1
NIV, NVA, NVVC, NVvH
alléén voor NVALT & NVN

Kies in GAIA voor ‘nieuwe subregistratie’, kies intensive care + aanmelden
Maak een IC dossier aan door te klikken op deze link. Vul BIG nummer en je GAIA
wachtwoord in (link voluit: https://www.peonline.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?taalID=&CalendarPopUp=&pid=674

Stap 2
Je komt daarna in het scherm ‘mijn gegevens’. Je kunt daar de frequentie * van de berichten naar je e-mail aanpassen
(per mail wordt je gewaarschuwd dat er berichten in GAIA voor je zijn). Je ontvangt berichten over je ingediende
dossier, bijgeschreven nascholingspunten en t.z.t. ook je oproep voor herregistratie. Vul je geboortedatum in (dit
verschijnt straks op je certificaat). Kies opslaan. * Advies: Kies minimaal eens per week, om geen belangrijke berichten
te missen en hou je mailadres hier in de toekomst up-to-date.
NB Bij mijn gegevens kun je na afronding van je registratie ook je certificaat terugvinden.

Stap 3
In het volgende scherm vul je de gegevens in en voeg je alle (verplichte) bijlagen toe. Een registratieaanvraag IC bestaat
uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Registratieformulier, ondertekenen door jou en je opleider, inscannen
(verplichte bijlage in GAIA)
Bewijs behalen (mondeling) EDIC-1 examen
(verplichte bijlage in GAIA)
Bewijs wetenschappelijke verplichting
(verplichte bijlage in GAIA)
Oorspronkelijk opleidingsschema (‘aanmelding opleidingsschema tot Intensivist’)
(verplichte bijlage in GAIA)
Evt. wijzigingen van je opleidingsschema
(toevoegen indien van toepassing)

De registratieaanvraag IC komt via GAIA binnen bij het GIC secretariaat (coördinator ABIC). Na beoordeling, ontvangst
van een evt. betaling en akkoord van de betreffende WV zal de aanvraag via GAIA worden afgehandeld. Het certificaat
IC wordt automatisch in GAIA gegenereerd en opgeslagen (bij ‘mijn gegevens’). Een evt. toelichting van de WV wordt
via vraag-antwoord in GAIA verstuurd.
Opnieuw indienen – wanneer aanvraag teruggestuurd is i.v.m. onvolledigheid
Stap 1

klik op link ‘dossier opnieuw indienen’ (2x)

Stap 2

gewenste wijzigingen in de aanvraag maken (bijv. verkeerde bijlage verwijderen via het vuilnisbakje, nieuwe
bijlage uploaden) en versturen

Factuur registratie
Voor NVA verloopt de facturering via GAIA, Door de andere verenigingen wordt – indien van toepassing - handmatig
een factuur verstuurd. Bij de ontvangstbevestiging van je aanvraag staat of een factuur voor jouw vereniging van
toepassing is.
Nog niet aan alle registratieverplichtingen voldaan?
Het komt voor dat op de einddatum van de opleiding het EDIC-1 examen nog niet behaald is, of de publicatie nog niet
is afgerond. Overleg in dat geval met je opleider of het registratieformulier al getekend kan worden en alleen na
toestemming van je opleider kan je de aanvraag alvast via GAIA indienen. Samen met een begeleidende brief van de
opleider waarin uitgelegd wordt wat de achterliggende reden is. Voor de verplichte velden ‘Uitslag EDIC-1 examen’ en
‘Wetenschappelijke verplichting’ moet altijd een bijlage worden toegevoegd. Dit kan een blanco document, je
onvoldoende EDIC-1 resultaat of een document zijn waarin je zelf kort uitleg geeft waarom nog niet aan de eis(en) is
voldaan. Je registratieaanvraag wordt beoordeeld, maar nog niet afgehandeld. De aanvraag blijft open staan, totdat
alle bijlagen op termijn zijn toegevoegd. Op dat moment wordt de aanvraag opnieuw bekeken en, indien volledig,
afgehandeld. NB, als je bent gezakt voor het landelijke EDIC-1 examen bestaat er de mogelijkheid om mondeling
examen te doen. Neem hiervoor contact op met het GIC secretariaat.

Werkwijze later toevoegen van bijlagen
1.
2.
3.

Klik op ‘dossier in behandeling’
Voeg extra bijlagen toe en kies opslaan
Stuur via vraag/antwoord een bericht aan Coördinator ABIC om te laten weten dat je nieuwe bijlagen hebt
toegevoegd (doe je dit niet, dan gebeurt er niets met je aanvraag, want het systeem geeft geen seintje dat er
nieuwe bijlagen zijn toegevoegd.)

Onder supervisie werken
Let op! Zo lang je nog niet geregistreerd bent als intensivist mag je alleen onder supervisie op de IC werken.

Einde opleidingsdatum = datum 1e registratie
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de einddatum van je opleiding altijd de begindatum van je eerste
registratie als intensivist is. Dus als je op een later tijdstip registreert, dan heb je dus minder dan 5 jaar de tijd om aan
de eis van de patiëntgebonden uren te voldoen (ten minste 16 uur per week, 42 effectieve werkweken per jaar). Ook
de nascholingseis van 100 uur IC geaccrediteerde nascholingen in 5 jaar start vanaf het moment dat je opleiding klaar
is.
Bijgewerkt: 6-8-2021/dvw

