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Online inschrijven voor GIC cursusdagen  
(informatie fellows) 
 
Let op! De GIC kan kosteloos gebruik maken van de inschrijvingsmodule van de NIV, omdat de NIV ook het 
secretariaat van de GIC beheert. Daardoor zullen er soms NIV logo’s in beeld zijn en bepaalde zaken wel 
aanklikbaar, maar niet van toepassing voor fellows IC. 
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Werkwijze (samenvatting) 
1. gebruik altijd rechtstreekse link https://mijnniv.internisten.nl/klantportal-organisatie-prs/gic-cursusdagen 
2. maak eerste keer wachtwoord aan 
3. nogmaals inloggen en ga eerst naar Mijn gegevens -> Mijn privégegevens om je dieetwensen in te vullen of 

aan te passen  
4. gebruik link opnieuw en ga naar GIC cursusdagen  
5. kies datum eerste GIC cursusdag en klik op inschrijven 
6. tweede GIC cursusdag inschrijven: link opnieuw gebruiken (waarschuwing dat je al ingeschreven bent kan je 

negeren, alle GIC cursusdagen staan nl. onder één noemer (‘cursus’), je kunt je in ieder geval niet 2x voor 
dezelfde cursusdag (’evenement’) inschrijven) 

7. overzicht van je inschrijvingen: button bijeenkomsten, links onderaan staat overzicht, ‘alle inschrijvingen’ 
8. afmelden: via mail aan GIC secretariaat, liefst met gebruik van bevestigingsmail 
 
Zie volgende pagina’s voor een uitgebreidere omschrijving met schermprints.  
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Werkwijze (uitgebreid) 
 
Inschrijflink 
Gebruik altijd de rechtstreekse link voor de GIC cursusdagen: 
https://mijnniv.internisten.nl/klantportal-organisatie-prs/gic-cursusdagen 
Tip: sla deze op bij je favorieten, want deze link heb je altijd nodig! 

Gebruikersnaam / wachtwoord aanmaken 
• Dit is je mailadres waarop je de mails van de GIC ontvangt, meestal je privé mail, tenzij je dit anders hebt 

aangegeven. 
• Kies voor wachtwoord opvragen 
• Per mail ontvang je een bericht waarmee je een wachtwoord kunt instellen 
 
Inlogscherm 
Inloggen met je zelf gekozen wachtwoord. 

 
 
Dieetwensen eenmalig vastleggen / later aanpassen 

 
In verband met de fysieke bijeenkomsten is het noodzakelijk om je dieetwensen door te geven. Als dit tijdelijk 
verandert, bijv. vanwege zwangerschap dan ook graag aangeven en weer weghalen als het niet meer van 
toepassing is.  
 
• Mijn gegevens -> Mijn privégegevens - >Aanpassen 
• Je moet dit bevestigen met je wachtwoord 
 
Startpagina GIC cursusdagen 
Gebruik link  
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Inschrijven per cursus (1e keuze) 
• Klik op cursus 
• Kies inschrijven 

 
Bevestiging na inschrijving 
Kies op deze pagina niet ‘terug naar bijeenkomsten’, want dan kom je bij de pagina met bijeenkomsten van de 
NIV.  

 
 
Inschrijven per cursus (2e, 3e keuze etc.) 
Plak de link weer opnieuw in de URL balk of kies hem bij favorieten (inloggen is niet meer nodig). 
Als je klikt op een andere cursusdag krijg je eerst de volgende waarschuwing die je kunt negeren: 

 
 
Alle GIC cursusdagen staan nl. onder één kopje ‘cursus’. 
De verschillende data/locaties zijn ‘evenementen’ en daarvoor kan je je nooit dubbel inschrijven. Als je dat 
probeert dan krijg je deze melding: 
 

 
 
Overzicht met GIC cursussen waarvoor je bent aangemeld 
• Klik op bijeenkomsten 
• Onderaan de pagina staat waar je voor bent ingeschreven 
• Kies ‘alle inschrijvingen’ 
• Stuur een mail naar het GIC secretariaat als je je wilt afmelden, zie hieronder. 
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Afmelden 
Als je je wilt afmelden, gebruik dan bij voorkeur de bevestigingsmail die je hebt ontvangen en mail naar 
gic@internisten.nl om je af te melden. 

 
 
Privégegevens aanpassen 
- adreswijziging privé kan je hier aanpassen 
- mobiel nummer kan je hier invullen 
- dieetwensen invullen of aanpassen 
 
Wachtwoord vergeten? 

 
Je gebruikersnaam is je mailadres waarop je de mails van de GIC ontvangt, meestal is dat je privéadres, tenzij je 
dat anders hebt doorgegeven.  

mailto:gic@internisten.nl
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