Beste collega,
Het heeft lang geduurd, maar we hebben inmiddels duidelijkheid over de procedure om de ICT ter
accreditatie in GAIA in te kunnen voeren. We waren hierbij erg afhankelijk van al bestaande formats.
Wij schrijven u aan, omdat de groepsbegeleider degene is, die door de accreditatiecommissie van
de VVGN gemachtigd is om de data van de ICT in GAIA in te voeren.
1.

Allereerst moet de geroepsbegeleider daartoe een account aanvragen bij GAIA namens de
ICT-groep op de link: www.KNMG.nl/aanbieder.
U komt dan op de website van GAIA en moet dan kiezen voor <AANBIEDERS>. Daarna gaat
u naar “geen account (rechtsonder)” en kiest u voor <VRAAG EEN ACCOUNT AAN VOOR
UW ORGANISATIE EN EVT AFDELING>.

2.

Hierna krijgt u een aanvraagformulier voor inloggegevens dat u moet invullen:
Bijvoorbeeld:
Naam aanbieder: ICT-groep Trimbos
Bezoekadres/Postadres:
Factuuradres: n.v.t.
Land:
BTW nummer: n.v.t.
Telnr.: telefoonnummer groepsbegeleider
Fax: n.v.t.
Website: n.v.t.
Omschrijving: ICT-groep verslavingsartsen
Naam contactpersoon: NAAM GROEPSBEGELEIDER
Telnr. contactpersoon: telefoonnummer groepsbegeleider
E-mailadres contactpersoon: Emailadres van groepsbegeleider

3.

Als u dit heeft ingevuld kunt u het verzenden.

4.

U krijgt via een mail inloggegevens voor GAIA om als aanbieder te kunnen inloggen.

5.

U zult eerst autorisatie moeten aanvragen. Dit doet u door uit alle mogelijkheden te kiezen
voor KNMG-GAIA. Klik rechts voor <Autorisatie aanvragen>

6.

Hierna komt u in het scherm Autorisatieverzoek. Dit kunt u invullen en onderaan kunt u de
vraag “Bent u toegerust begeleider?” kiezen voor “Ja, voor artsen
verslavingsgeneeskunde”.

7.

Daarna wordt het autorisatieverzoek in behandeling genomen en ontvangt u op het
opgegeven e-mailadres een bevestiging.

8.

U stelt het secretariaat van de VVGN hiervan per mail info@vvgn.nl op de hoogte.
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Als aan u het aanbiedersaccount en autorisatie is toegekend, willen wij graag dat u dat ons laat
weten, zodat wij u door het initiële aanmeldproces heen kunnen leiden.
De aanmeldprocedure bevat een aantal lastige punten/vragen, die we niet hebben kunnen laten
aanpassen in GAIA zonder voor grote kosten komen te staan. Omdat deze voor verwarring kunnen
zorgen en een nog langere wachttijd met zich meebrengt, kiezen we ervoor om het proces in
stappen te verdelen. Over de volgende stap wordt u na bericht over autorisatie door ons
geïnformeerd.
Het secretariaat en secretaris zullen zo nodig tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar zijn.
Het heeft geen zin dat niet-groepsbegeleiders een account aanvragen, want zij zullen niet door de
accreditatiecommissie erkend worden.
Met vriendelijke groet,
Ad van Hoek
Secretaris VVGN
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