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Beste aanbieder,
Hieronder een overzicht van recente aanpassingen in GAIA die voor aanbieders van belang zijn.
Nascholingsagenda
De nascholingsagenda is op diverse punten weer verbeterd:
Zoeken in een bepaalde periode staat duidelijker in beeld
Naam van de aanbieder is direct zichtbaar in overzicht scherm
Op een mobiel device worden de gegevens beter getoond

Scholingsgegevens bij aanbieder
Vaak was het voor nieuwe aanbieders en aanbieders die niet regelmatig met het systeem werken onduidelijk
waar ze alle informatie konden terugvinden. In de nieuwe opzet heeft de aanbiedeer kopjes per hoofdstuk
die deze open kan klikken.

Wanneer een aanvraag is ingediend bij meerdere verenigingen dan verschijnen bij het openklappen de
verschillende blokken per vereniging.
Deelnemers registreren met aanmelder.nl
Wanneer aanbieders een nascholingen indienen voor accreditatie dan krijgen zij de mogelijkheid om de
deelnemersregistratie te laten verlopen via Aanmelder.nl. Dit is een extra mogelijkheid naast de opties om het
aanmelden via PE-online te laten verlopen of via de eigen website.

De aanbieder die kiest voor Aanmelder.nl zal na het indienen van de aanvraag doorverwezen worden naar
de website van Aanmelder.nl. Daar heeft de aanbieder diverse mogelijkheden. Het is mogelijk om enkel een
eenvoudig aanmeldformulier aan te maken maar ook statistieken, een eventwebsite of nieuwsberichten
behoren tot de mogelijkheden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van aanmelder.nl? Neem dan een kijkje op de website
www.aanmelder.nl.
Pilot nascholingen buiten eigen vakgebied (25% regeling)
In de praktijk blijken nog niet alle congresorganisaties op de hoogte te zijn van deze regeling, dus daarom
informeren wij u hier nogmaals over. Wilt u ervoor zorgen dat dit onder uw collega’s wordt verspreid?
Per 1 mei 2016 is de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ wegens succes voor alle deelnemende
verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid. Volgens de nieuwe accreditatieregeling mogen artsen
per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied (= 50
uur in 5 jaar) volgen. Lees meer op de website van de KNMG, want er zijn o.a. enkele uitzonderingen.
Aanvragen bij alle doelgroepen
Deze regeling is bedoeld om specialisten meer ruimte te geven in het nascholingsaanbod. Het is niet de
bedoeling dat congresorganisaties uit kostenoverweging aanvragen bij minder Wetenschappelijke
Verenigingen (WV) indienen. Wanneer een specialistengroep ook echt de doelgroep is, moet de aanvraag
ook altijd bij die WV ingediend blijven worden. Gebeurt dit niet, dan is dit nadelig voor de betreffende
specialisten, omdat het puntenaantal buiten het eigen vakgebied is gemaximeerd op 50 punten en zij nog
altijd minimaal 150 punten binnen het eigen specialisme moeten behalen. Ook blijft het een stimulans om
nascholingen te volgen die door de eigen WV geaccrediteerd zijn. Daarnaast worden alleen door de WV
geaccrediteerde nascholingen vermeld in de congresagenda.
Let op bij presentie-invoer!
1. Het is dus nu nog noodzakelijker om te wachten totdat alle verenigingen een aanvraag hebben
geaccrediteerd alvorens u presentie invoert, want als een bepaalde vereniging (nog) geen
accreditatie heeft verleend krijgen de leden van deze vereniging punten buiten het vakgebied! En
wordt de accreditatie alsnog toegekend, dan veranderen de GAIA-dossiers van de specialisten NIET!
Om dit te herstellen moet u de betreffende deelnemers verwijderen en opnieuw toevoegen. Dus…
wachten totdat de accreditatie bij alle verenigingen is verleend.
2. Het GAIA-systeem ziet bij het toevoegen van de BIG-nummers om welk specialisme het gaat en
daardoor krijgt iedereen de juiste categorie punten in zijn dossier. Zijn er deelnemers van specialismen
waarvoor u geen accreditatie heeft aangevraagd (geen doelgroep)? Geen probleem, u kunt dus
altijd iedereen toevoegen! Dit moet zelfs!

