Handleiding
voor ICT procesbegeleiders
voor accreditatie-aanvraag van de
ICT-groep in GAIA
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Aanvraag accreditatie voor ICT
1. Log in GAIA onder aanbieder
2. Je krijgt het scherm met linksboven de knop : AANVRAAG INDIENEN: druk hierop
3. Scherm met vraag: nieuwe aanvraag indienen of kopiëren: Ja, nieuwe aanvraag aanklikken.
Daarna linksboven knop: VOLGENDE aanklikken

2

4. Scherm met KNMG-GAIA: klik VVGN aan (bijna onder aan de lijst)
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5. Informatiescherm; klik knop: VOLGENDE
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6. Wilt u voor de nieuwe aanvraag gegevens kopiëren van een vorige aanvraag: NEE, klik VOLGENDE
7. E-learning: NEE, VOLGENDE
Er is er sprake van een toetsingsgroep: JA, klik VOLGENDE
8. - Titelnascholing: ICT-(Instellingsnaam bv)
- codenr: n.v.t.
- Contactgegevens zijn ingevuld ( van ICT groepsbegeleider)
- Zijn bovenstaande gegevens correct voor deze accreditatie-aanvraag: JA
- Nascholingstype: Groepen-huisartsen/specialisten
- Beknopte beschrijving en leerdoelen
9. KNMG-GAIA:
- Eerder geaccrediteerd: n.v.t.
- Soort bijeenkomst: INTERVISIE
- Verklaring dat deze aanvraag etc: AANKLIKKEN
- Startdatumgroep: voorkeur 1 januari
- Einddatum: 31 december
- Aantal geplande bijeenkomsten: X
- Jaarplan: dit format invullen en uploaden
- Deelnemers: alle namen en functies (Verslavingsarts/psychiater, verpleegkundige specialist, aios) van deelnemers hier vermelden. Deze lijst
kan bij instroom van nieuwe deelnemers in de loop van het jaar worden aangevuld.
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Klik nu op VERSTUUR: dit wordt nu door de accreditatiecommissie beoordeeld en dan krijgt u een bericht dat het goedgekeurd is of dat er nog aanvulling
nodig is.
Mocht niet alles volledig zijn, dan kan het later worden aangevuld.
Na de goedkeuring door de accreditatiecommissie kunt u in MIJN GAIA zien dat de bijeenkomsten voorgedragen zijn voor accreditatie.
U kunt niet meer bijeenkomsten invoeren als u zelf in het jaarplan aangeeft.
U krijgt voor de 1 uur durende bijeenkomst 1 accreditatie-uur en voor een 2 uur durende bijeenkomst 2 accreditatie-uren.
Het maximaal aantal te verkrijgen accreditatie-uren is 50 uren per 5 jaar. Daar moet rekening worden met plannen van de bijeenkomsten.

Invoeren presentie
Het invoeren van de ICT-bijeenkomsten is laat op gang gekomen en daarom moet de informatie met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Dat wil
zeggen dat steeds goed gekeken moet worden naar de data die worden aangegeven.
Log in en ga naar wizard Presentie en klik op +presentie toevoegen
Selecteer nascholing en klik op volgende
Selecteer de datum van de ICT-bijeenkomst en klik op volgende
In volgende scherm klik op volgende
Presentielijst opslaan: presentielijst inscannen klik op volgende
De namen van de deelnemers invoeren aan de hand van de BIG-nummers (lees zo nodig de instructie). Klik op volgende en sluit af.
Als de data zijn ingevoerd is dit ook zichtbaar in MIJN GAIA en staat er bij vermeld dat het in behandeling is.
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