GAIA verklaard voor jonge klaren
Nu je geregistreerd bent als internist krijg je te maken met een 5-jaarlijkse herregistratie en de daarbij
behorende eisen. Om je hierin een beetje wegwijs te maken is dit document gemaakt.
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Algemeen
Portfolio -> GAIA
Na afronding van je opleiding en registratie bij de RGS krijg je binnen GAIA een nascholingsdossier. Dit
werkt via dezelfde inloggegevens als je portfolio. Als je na je registratie inlogt, heb je de keuze om naar je
portfolio te gaan of naar je arts-dossier. Je portfolio blijft alleen actief als je inlogt + kiest voor het portfolio.
En als je alleen naar je GAIA-dossier doorklikt, wordt het portfolio automatisch na 6 maanden gedeactiveerd.
Dit laatste is de bedoeling, nl. dat het wordt afgesloten. Mocht je gegevens willen bewaren, kies dan de
exportfunctie. Hoe dit moet vind je in de handleiding op de website van de NIV bij ‘Portfolio’.
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Accreditatiepunten
Voor je herregistratie als internist moet je 200 uur/punten behalen in 5 jaar, gemiddeld 40 uur per jaar.
Voor je herregistratie in een differentiatie moet je 140 uur/punten behalen in 5 jaar, gemiddeld 28 uur per
jaar. Het is niet nodig dat je totaal 340 punten behaalt in 5 jaar tijd (interne geneeskunde + differentiatie),
want een congres dat door de NIV is geaccrediteerd op het gebied van bijv. infectieziekten telt mee voor
zowel je herregistratie als internist als infectioloog.
N.B. Voor intensive care geldt een herregistratie-eis van 100 uur in 5 jaar. Dit is afwijkend omdat dit
afgestemd is met alle 7 moederspecialismen van de IC en 140 uur niet voor alle moederspecialismen
haalbaar is.
BIG nummer
De Nederlandse congresorganisatie heeft je BIG nummer nodig om je toe te kunnen voegen bij de
‘presentie’, zodat jij je punten in GAIA krijgt. Een BIG nummer heeft altijd 11 cijfers, kán beginnen met een 0
en eindigt bij specialisten altijd op 01. Tip: sla je BIG nummer op in je telefoon, zodat je het altijd bij de hand
hebt.
Congresagenda
• Via de website kun je ook de congresagenda vinden: https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing
De congresagenda staat in het rechter submenu.
• Het beste kun je vooraf kijken in de congresagenda of een (buitenlands) congres al geaccrediteerd is. Het
kan nl. zo zijn dat een andere internist naar hetzelfde congres gaat en al accreditatie heeft aangevraagd.
Als dat het geval is dan staat de nascholing in de agenda en kan deze accreditatie ook voor jezelf
gebruiken en de nascholing na afloop zelf toevoegen. Het kan voorkomen dat een congres vanaf 2012 er
in staat, maar niet in 2017. Als het gaat om een congres dat NIET op voorhand is geaccrediteerd, dan is
het dus alle voorgaande jaren al door iemand aangevraagd maar dit jaar nog niet. In dat geval moet je
dus een verzoek indienen.
• Als je zoekt in de congresagenda let dan even op dat er automatisch een periode wordt ingevuld die in de
toekomst ligt, dus als je iets in het verleden zoekt, dan moet je de periode altijd even wijzigen naar het
jaar waarin je wilt zoeken.
• Het is ook goed om in de congresagenda te controleren of een Nederlands congres ook daadwerkelijk
door de NIV is geaccrediteerd voordat je je inschrijft.

Herregistratie
Interne geneeskunde
De herregistratie als internist verloopt via de RGS (Register van Geneeskundig Specialisten).
Aan welke herregistratie-eisen moet je voldoen (per 1-1-2020)?
De RGS herregistreert een specialist als deze in de 5 jaar direct voorafgaand aan het verlopen van de
registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:
a. het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend;
b. in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten;
c. in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen (nieuw!);
d. aan externe kwaliteitsevaluatie heeft deelgenomen.
Informatie hierover is te vinden op de website van de KNMG (internist): https://www.knmg.nl/opleidingherregistratie-carriere/herregistratie/wat-is-het.htm. Aangezien bij een herregistratie 5 jaar teruggekeken
wordt, zijn bovengenoemde eisen voor iedereen van toepassing met een lopende herregistratieperiode
vanaf 1-1-2015.
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Differentiatie
Heb je ook een differentiatie, dan moet je je ook elke 5 jaar herregistreren en dat gaat via de registers die de
NIV bijhoudt. Informatie hierover is te vinden op de website van de:
NIV (differentiatie): https://internisten.nl/werken-als-internist/herregistratie-0
Acute geneeskunde, Medische Oncologie en Hematologie
Herregistratie van deze 3 differentiaties verloopt al via het GAIA systeem (pilotfase). Nascholingen die in je
GAIA dossier staan kan je kopiëren naar je differentiatiedossier en dit samen met het herregistratieformulier
(ingevuld formulier uploaden op moment van indienen) via GAIA indienen bij de beoordelingscommissie.
Meer informatie op de website van de NIV: https://internisten.nl/werken-als-internist/herregistratie-0
De overige differentiaties zullen ook volgen (verwachting is in 2018), tot die tijd kunnen zij per mail
ingestuurd worden aan het NIV bureau, t.a.v. Natasja Brugman-Oudenaarden.

Nederlandse congressen / online nascholingen
Als je naar een Nederlands congres gaat of een online nascholing volgt die geaccrediteerd is, dan komen de
accreditatiepunten vanzelf in je dossier. De congresorganisatie voert dit in, uiterlijk 2 maanden na afloop, en
daarvoor hebben ze van jou je BIG nummer nodig. Gebeurt dit niet, dan moet je met hen contact opnemen.
Een papieren certificaat wordt niet meer verstrekt, de nascholingspunten in GAIA zijn je bewijs van
deelname.
Tip: Is het voor jou belangrijk dat het congres behalve kennisvermeerdering ook punten oplevert? Je krijgt
tenslotte beperkt de tijd per jaar om na te scholen, dus die tijd wil je waarschijnlijk effectief gebruiken.
Raadpleeg dan van tevoren de congresagenda of het geaccrediteerd is of niet. Is het niet geaccrediteerd
(niet door de NIV of een andere Wetenschappelijke Vereniging), dan levert het geen punten op. Je kan nl.
niet zelf accreditatie aanvragen voor een Nederlands congres. Die service is er alleen voor buitenlandse
congressen.

Buitenlandse congressen
Op voorhand geaccrediteerd
Op voorhand geaccrediteerde congressen worden ‘automatisch’ (lees: door NIV bureau) aan de
congresagenda toegevoegd. Buitenlandse congressen die in de congresagenda staan kunnen na afloop
door de deelnemers zelf worden toegevoegd aan het GAIA dossier.
Zie website pagina: https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing/voor-internist/op-voorhandgeaccrediteerd voor een excel bijlage waar je kunt zien welke congressen op voorhand geaccrediteerd zijn
of kijk in de congresagenda.
Zelf toevoegen aan GAIA
Hierbij de standaard instructie (er zijn twee manieren) hoe je een geaccrediteerd buitenlands congres aan je
dossier kunt toevoegen. Als je zelf accreditatie aanvraagt voor een buitenlands congres, dan ontvang je per
mail een bevestiging als het geaccrediteerd is en staan deze werkwijzen altijd in het mailtje vermeld.
Werkwijze 1 (a.h.v. ID nummer – zie onderwerp mail)
1. inloggen in persoonlijk GAIA dossier via https://www.pe-online.org/login/
2. klik op ‘toevoegen’
3. kies ‘buitenlandse nascholing’
4. typ het ID nummer - zie onderwerp mail (of een deel van de naam) van de nascholing in het vakje
Nascholing * om zo de betreffende nascholing te vinden
5. selecteer de juiste nascholing en kies 2x volgende
6. kruis vervolgens de dagen aan die je van deze nascholing hebt bijgewoond + volgende
7. voeg je certificaat toe (verplicht) als bijlage (bladeren, uploaden) + volgende
8. sluit af met ‘gereed’
9. de melding verschijnt ‘uw dossier van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is bijgewerkt’ en kies
‘sluiten’
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Werkwijze 2 (a.h.v. nascholingsagenda)
1. inloggen in persoonlijk GAIA dossier via https://www.pe-online.org/login/
2. klik op nascholingsagenda en typ het ID nummer - zie onderwerp mail (of een deel van de naam) van de
nascholing in het zoekveld om zo de betreffende nascholing te vinden
Belangrijk! vul eerst het jaar in waarin de nascholing heeft plaatsgevonden bij ‘periode’ (agenda staat nl.
standaard ingesteld naar de toekomst toe en je wilt waarschijnlijk in het verleden zoeken)
3. klik op de juiste nascholing (kan alleen als hier een groen plusje staat)
4. kruis vervolgens de dagen aan die je van deze nascholing hebt bijgewoond + volgende
5. voeg je certificaat toe als bijlage (bladeren, uploaden) + volgende
6. dan ‘gereed’ (de melding verschijnt ‘uw dossier van NIV is bijgewerkt’) en vervolgens ‘sluiten’
7. klik het tabblad weg met de congresagenda om weer terug in je dossier te komen
NB Je kunt alleen nascholingen die al hebben plaatsgevonden toevoegen en ALLEEN de nascholingen waar
een groen 'plusje' voor staat.
Buitenlandse online nascholingen (op voorhand geaccrediteerd)
Online nascholen kan handig zijn als je een periode hebt waarin je minder congressen kunt bijwonen. Er is
geen maximum voor online nascholen, maar de NIV adviseert wel om gevarieerd na te scholen. Op
voorhand zijn de volgende buitenlandse online nascholingen geaccrediteerd:
NEJM  BMJ  Annals of Internal Medicine  ASH(Haematology)  ASCO  NephSAP  MKSAP
van ACP  The Oncologist
Het certificaat kan je zelf uploaden in je GAIA dossier als je ingelogd bent, klik op ‘toevoegen’ en vervolgens
op ‘ONLINE buitenlandse nascholing’.
Ga je een andere buitenlandse online nascholing volgen, dan kun je hiervoor accreditatie aanvragen, zie
https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing/voor-internist/buitenlandse-nascholing
(Nog) niet geaccrediteerd
Voor internisten is er een heel groot aanbod aan buitenlandse congressen. Per differentiatie is een klein
aantal op voorhand geaccrediteerd (zie: congresagenda). Voor de overige congressen moet accreditatie
worden aangevraagd. Niet geaccrediteerd betekent dus niet dat het geen interessant congres is. Het is
gewoon niet haalbaar om alle internistische congressen wereldwijd in de congresagenda te plaatsen. De
secties van de differentiaties hebben een klein gedeelte geselecteerd en alleen deze zijn op voorhand
geaccrediteerd. Alle andere congressen worden pas in behandeling genomen als iemand een aanvraag bij
de NIV indient.
Wanneer het congres in behandeling is zie je hem al staan in de congresagenda met een vraagteken er
voor. Dan weet je dat je zelf geen aanvraag meer hoeft in te dienen. Is het geaccrediteerd dan zie je een
groen vinkje in de congresagenda. De accreditatie geldt voor alle deelnemers, dus niet alleen voor de
internist die het heeft aangevraagd.
En ook al is een bepaald congres jarenlang geaccrediteerd, dan nog moet je het aanvragen als het (nog)
niet in de congresagenda staat in het jaar dat jij wilt gaan. Er moet altijd één iemand zijn die de moeite
neemt om accreditatie bij de NIV aan te vragen.
Tip: Check dus altijd eerst de congresagenda, voordat je het formulier gaat invullen. Misschien is iemand je
al voor geweest? Of spreek af, als je met collega’s gaat, wie er accreditatie gaat aanvragen.
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Zelf accreditatie aanvragen
Zie website NIV voor het aanvraagformulier en meer informatie over het aanvragen van accreditatie voor
een buitenlands congres: https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing/voor-internist/buitenlandsenascholing.
Let op!
Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk van te voren (minimaal 2 maanden) je aanvraag indient, zodat de
commissie dit kan beoordelen voordat het congres plaatsvindt en jij weet of iets geaccrediteerd wordt
voordat je je inschrijft. En het is zeker niet de bedoeling om 5 jaar te wachten en pas op het moment van
herregistratie je GAIA dossier bij te werken en alsnog de ontbrekende buitenlandse congressen in te dienen.
Noodzaak?
De accreditatiecommissie is er voor alle collega’s in Nederland om nascholingen te accrediteren en is
iedereen graag ter wille, maar als je al meer dan voldoende punten hebt, laat dan a.u.b. een aanvraag
achterwege. 200 punten is voldoende voor je herregistratie als internist.

25% regeling – nascholingen buiten vakgebied
Nederland
Per 1 mei 2013 is het mogelijk om nascholingspunten van andere vakgebieden mee te laten tellen voor de
herregistratie als internist met een maximum van 25% (50 uur in 5 jaar). Dit houdt in dat het voor de
deelnemende specialismen is toegestaan om met een maximum van 25% van 200 uur in 5 jaar (= 50 uur) na
te scholen in andere vakgebieden.
Na afloop van een congres worden alle deelnemers aan GAIA toegevoegd door de aanbieder van de
nascholing.
• Is accreditatie bij de NIV aangevraagd en toegekend? Dan ontvang je punten in je eigen categorie.
• Geen accreditatie aangevraagd en/of toegekend door de NIV? Dan worden de punten in je GAIA dossier
vastgelegd in de categorie van één van de andere accrediterende verenigingen. In je dossier vind je deze
punten bij de categorie ’nascholingen buiten eigen vakgebied’.
Buitenland
Het is mogelijk om accreditatie aan te vragen voor een buitenlandse nascholing buiten de interne
geneeskunde. Dit kan een medisch-inhoudelijk congres zijn (bijv. cardiologie, kindergeneeskunde) of een
algemeen buitenlands congres (Quality Improvement in Health Care bijv.). Als de NIV het accrediteert dan is
dat ook in de categorie ‘buiten eigen vakgebied’.

GAIA / Portfolio (rol supervisor)
Je GAIA dossier en je evt. rol als supervisor bij de opleiding verlopen beide via PE-online. Als je inlogt in
GAIA krijg je – wanneer je ook betrokken bent bij de opleiding – de keuze om in te loggen als arts (naar je
nascholingsdossier in GAIA) of als beheerder (i.v.m. beoordelingen voor het portfolio van een AIOS).

Meer informatie nodig?
Website NIV
https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing. Ook in het rechtersubmenu bij ‘voor internist’kun je veel
informatie terugvinden.
Document Wetenswaardigheden
Het accreditatieproces kent vele regels en weetjes die aan verandering onderhevig zijn. Dit document staat
op de website. Hierbij adviseer ik je om dit document een keertje door te lezen.
Contactpersoon NIV bureau
NIV Bureau, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@internisten.nl, tel. (030) 28 23 308 (ma. t/m do.)
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