GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren,
Augustus 2017

Beste coördinator,
Hieronder een overzicht van recente aanpassingen in GAIA die voor coördinatoren 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

Bijlagen zippen in dossiers
De verenigingen die ook met subspecialisaties of met visitaties werken in GAIA, hebben nu de mogelijkheid
om alle bijlagen die horen bij een dossier in één overzicht te zien en te zippen. Dit is handig als een
coördinator informatie moet doorsturen.
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 aanbieder 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.

Reden afwijzing direct zichtbaar
De coördinator kon in de aanvraag niet direct zien of een aanvraag eerder was teruggestuurd of afgewezen.
Bij de nascholing is nu een blok “historie” opgenomen. Daarin staat een melding als de nascholing is
teruggestuurd of afgewezen.

Overzicht scherm arts geschikt voor mobiel device
De schermen waarin de herregistratieperioden van de artsen worden weergegeven zijn ook gereed gemaakt
voor gebruik op de mobiele telefoon en tablet. Deze pagina past zich nu aan naar het formaat van het
scherm zodat de informatie goed leesbaar blijft. Daarnaast is ook de uitlijning en de weergave verbeterd
waardoor het scherm er overzichtelijk uitziet.

Sterrensysteem in nascholingsagenda
In het systeem is het mogelijk om bij de nascholingen en aanbieders te werken met een waardering
(=sterrensysteem). Tijdens de GAIA-gebruikersgroep in april 2017 is een demonstratie gegeven van de
mogelijkheden. Of het sterrensysteem ook in gebruik genomen gaat worden is een keuze van de
gebruikersgroep of van de individuele vereniging.

Meldingen naar artsen
Alle verenigingen zijn benaderd om aan te geven of zij het wenselijk vinden dat er via het GAIA-systeem
meldingen/waarschuwingen worden gestuurd aan de artsen over het aantal gevolgde nascholingsuren en/of
het nog niet hebben deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld 1 jaar
voorafgaand aan de herregistratiedatum verstuurd worden. Bij 90% van de verenigingen is dit inmiddels
gereed en daarvoor worden de meldingen al verstuurd.
Nieuwe contactgegevens GAIA Helpdesk!
Vragen over GAIA worden tegenwoordig beantwoord door de infodesk van de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS). Dit betekent dat de contactgegevens gewijzigd zijn.
De GAIA Helpdesk heeft een nieuw e-mailadres: gaia@fed.knmg.nl. Het telefoonnummer is 030 - 282 39 06. Als
dat nog niet eerder was gedaan, graag deze informatie op jullie websites aanpassen.

