
Registratie Intensivisten via GAIA 
 
Het is een lang gekoesterde wens van veel intensivisten, de wetenschappelijke verenigingen en het 
Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) secretariaat om de (her)registraties van het 
aandachtsgebied Intensive Care ook via GAIA te laten verlopen. Het (her)registratieproces wordt 
hiermee efficiënter en gebruiksvriendelijker. De GIC zal vanzelfsprekend de aanvragen blijven 
beoordelen. Voortaan zult u de oproep tot herregistratie niet meer via het secretariaat van de NVALT 
ontvangen maar, net zoals uw herregistratie tot longarts, via een automatisch gegenereerd bericht 
vanuit GAIA.  
 

Mijn gegevens in GAIA 
Hier kunt u de volgende gegevens beheren: 

• Mailadres voor berichten uit GAIA (i.v.m. meldingen over bijschrijven punten, oproepen 

herregistratie, evt. vragen over uw ingediende herregistratiedossier) 

• Frequentie berichten van GAIA naar uw mailadres (kies bij voorkeur minimaal eens per week) 

• Hier vindt u ook het certificaat nadat uw herregistratie in GAIA is afgerond. 

 

Herregistratieproces 
De oproepen verlopen vanaf nu uitsluitend via GAIA. Het is dus belangrijk dat uw mailadres actueel 
is. 

• 16 maanden voor het verstrijken van uw registratie krijgt u een vooraankondiging dat u over een 

jaar moet gaan indienen 

• 4 maanden van tevoren krijgt u uw oproep om uw aanvraag in te dienen 

• 2 maanden en 1 maand van te voren ontvangt u – indien nodig - nog een herinnering. 

 

Herregistratiedossier indienen 
• Kies na inloggen in GAIA voor ‘Intensive Care geneeskunde’ 

• 4 maanden vóór het verstrijken van uw registratie verschijnt de optie ‘dossier indienen’. 

• Vul alle velden in 

• Verplichte bijlage(n) toevoegen*: werkgeversverklaring (Belangrijk hierbij is dat hier expliciet uw 

IC patiëntgebonden werkzaamheden uit blijken, zie voorbeeld voor dienstverband en freelance 

(Assurance-rapport) op website NIV. 

 
Via GAIA ontvangt u een bevestiging wanneer uw herregistratie verlengd wordt. Het certificaat vindt 
u bij ‘mijn gegevens’. U ziet dat er een nieuwe registratieperiode is aangemaakt. 
 

Intensive Care nascholingen 
Alleen nascholingen die in GAIA zijn geaccrediteerd met de categorie ‘Intensive Care’ tellen mee voor 
de herregistratie IC. Dus niet de nascholingen die u toevoegt aan uw GAIA dossier onder de noemer 
‘accrediterende zusterorganisatie’, deze tellen alleen mee voor uw basisspecialisme. Alle Intensive 
Care nascholingen staan in de congresagenda, hebben een eigen ID nummer hebben en zijn 
geaccrediteerd in de categorie ‘Intensive Care’. 
 

Nederlandse IC nascholing 
Deze wordt door de aanbieder van de nascholing (congresorganisatie) toegevoegd aan GAIA. Als 
deze nascholing geaccrediteerd is in de categorie ‘Intensive Care’ worden de punten ook opgenomen 
in het IC dossier. 
 

Buitenlandse IC nascholing (geaccrediteerd) 
Een buitenlandse Intensive Care nascholing is altijd zichtbaar in de congresagenda. Een buitenlandse 
IC nascholing voegt u zelf toe via het dossier van uw basisspecialisme via de optie ‘snel toevoegen’. 



Het uploaden van het certificaat is hierbij verplicht. Na toevoeging worden de punten toegevoegd 
aan het dossier van zowel het basisspecialisme als Intensive Care.  
 
Een deel van de IC congressen is op voorhand geaccrediteerd en wordt automatisch aan de 
congresagenda toegevoegd. Alle overige buitenlandse IC congressen moeten worden aangevraagd 
via het secretariaat van de NVALT. Een aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een 
programmabijlage. Het secretariaat van uw vereniging voegt deze aanvraag toe aan GAIA en na 
beoordeling/accreditatietoekenning kunt u het buitenlandse congres aan uw eigen GAIA dossier 
toevoegen (zie werkwijze hierboven).  
Slechts één deelnemer hoeft accreditatie aan te vragen. Na afhandeling verschijnt de nascholing in 
de congresagenda met de toegekende IC punten en is dan ook door alle andere deelnemers toe te 
voegen aan hun GAIA dossier. 
 

Toevoegen buitenlandse IC nascholing aan GAIA dossier  
Via snel toevoegen kunt u kiezen een op voorhand geaccrediteerd congres m.b.v. het ID nummer 
toevoegen aan uw persoonlijk dossier. Daarnaast is het mogelijk om, wanneer u bent ingelogd in 
GAIA een buitenlandse nascholing te selecteren vanuit de congresagenda. De nascholingen die u zelf 
kunt toevoegen hebben een blauw plusje. 
 

Punten naar beneden bijstellen 
Het aantal punten dat u toevoegt aan GAIA moeten in overeenstemming zijn met het aantal punten 
op uw certificaat. Heeft u minder dan het aantal geaccrediteerde uren gevolgd, dan dient u dit zelf 
aan te passen. Nadat u de nascholing heeft toegevoegd gaat u naar ‘mijn dossier’ en klikt u op 
‘periode inzien’. Door te klikken op de datum van het congres (1 dag tegelijk) kunt u in het 
achterliggende scherm het aantal punten naar beneden bijstellen. 
 

Certificaten 
De GIC kan bij de beoordeling van herregistratieaanvragen bij de buitenlandse nascholingen 
controleren of het certificaat en het aantal punten overeenkomt met het IC congres dat is 
toegevoegd.   
 
Namens Dorenda van Waterschoot, GIC 


