
Informatie over het bijhouden van het herregistratie dossier cardioloog intensivist 

 

Bijlage 1: herregistratieformulier 

Het nieuwe herregistratie aanvraagformulier (versie 1 mei 2021) vindt u op de website van de 
NVVC. Het aanvraagformulier dient getypt ingevuld te worden en ondertekend te zijn.  

 

Bijlage 2: werkgeversverklaring(en) 

Werkgeversverklaring waaruit expliciet uw Intensive Care patiëntgebonden werkzaamheden 
blijken. Voorbeelden van verklaringen (dienstverband en freelance) staan op de website van de 
NVVC. 

 

Intensive Care nascholingspunten 

 Alléén nascholingen met de categorie ‘intensive care’ tellen mee voor uw herregistratie 
als intensivist.  

 De IC punten van Nederlandse nascholingen worden automatisch bijgeschreven in zowel 
uw GAIA dossier cardiologie als intensive care.  

 Buitenlandse intensive care nascholingen kunt u alleen via uw GAIA dossier cardiologie 
toevoegen, incl. certificaat en deze gegevens worden vervolgens direct gekopieerd naar 
uw intensive care dossier.  

 

Indienen herregistratieaanvraag IC 

Uw herregistratieaanvraag kunt u op z’n vroegst 4 maanden vóór het aflopen van uw 
herregistratieperiode indienen via GAIA. Vóór die tijd kunt u uw dossier wel inzien, maar nog niet 
indienen.  

 

Proces 

 

 

1. Klik helemaal rechts bovenin op (Sub)specialisme en kies voor intensive care.  
2. Bij uw registratieperiode vindt u een knop ‘dossier aanmelden’  

(zichtbaar vanaf 4 maanden vóór verstrijken registratieperiode).  
3. Tijdens het doorlopen van het proces wordt gevraagd om het herregistratieformulier en uw 

werkgeversverklaring(en) toe te voegen. 
4. Na indiening ontvangt u een ontvangstbevestiging (GAIA-bericht) van het GIC-secretariaat. 
5. Indien informatie ontbreekt ontvangt u een bericht met verzoek om informatie of wordt uw 

dossier teruggestuurd om te worden aangevuld. 
6. En als uw herregistratieaanvraag is beoordeeld en goedgekeurd (en de factuur betaald) 

ontvangt u een GAIA-bericht met informatie (herregistratiebrief). 
7. Het certificaat kunt u terugvinden bij ‘mijn gegevens’ in uw Intensive Care-dossier. 

 

  



Mijn gegevens in GAIA 

 

Accountgegevens:  

Zorg dat hier een actueel mailadres van u staat ingevuld. Op dit mailadres ontvangt u berichten als 
er punten zijn bijgeschreven en ook uw toekomstige oproepen! 

Meldingen:  

Zet de frequentie van berichten naar uw mailadres op minimaal eens per week (of log regelmatig in 
om uw berichten te checken). 

Persoonsgegevens: 

Hier staat uw certificaat nadat uw herregistratie is afgerond. 

Apparaten:  

U heeft de optie om GAIA te koppelen aan de GAIA-app op uw telefoon. Hiermee heeft u altijd zicht 
op uw nascholingspunten en kunt u zelfs buitenlandse nascholingen met een foto van het certificaat 
toevoegen. 

 

GAIA berichten / herregistratieoproepen 

Vanuit GAIA krijgt u berichten wanneer er punten worden bijgeschreven in uw GAIA dossier van 
Nederlandse nascholingen. 

Ook ontvangt u vanuit GAIA oproepen voor het indienen van uw herregistratieaanvraag cardiologie. 

Het is dus zeer belangrijk dat uw mailadres klopt en dat u deze berichten ook in uw gewone mailbox 
ontvangt.  

Alle verzonden berichten kunt u altijd nog inzien in GAIA bij ‘berichten’. U kunt deze niet 
verwijderen, maar wel na lezing archiveren. 

 


