Informatie voor registerleden NVKC inzake de overgang naar PE‐online
Zoals reeds aangekondigd tijdens de laatste ALV en in het magazine Laboratoriumgeneeskunde, stapt
de NVKC in de eerste week van november over op het systeem PE‐online (ook bekend onder de
naam GAIA) voor registratie en herregistratie.
Dit betekent dat alle gegevens vanuit uw persoonlijke dossier in de NVKC database gemigreerd
moeten worden naar het nieuwe systeem. Op dit moment zijn we dit aan het testen met
proefbestanden, en dat ziet er allemaal goed uit. Niettemin kan er zich altijd iets voordoen waar we
niet op bedacht waren. Daarom adviseren we u dringend om voor 1 november a.s. een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen, want het oude systeem is vanaf die datum niet meer toegankelijk:
1. Moet u zich herregistreren in de periode vanaf nu tot en met 1 februari 2020, doe dit dan
voor 1 november. Dit proces loopt dan nog geheel volgens het oude systeem.
2. Bent u later aan de beurt voor herregistratie, werk uw persoonlijk logboek zoveel mogelijk
bij tot 1 november; alles wat u voor die datum heeft opgevoerd wordt meegenomen naar
het nieuwe systeem.
3. Maak vervolgens een print‐screen van uw persoonlijke logboek, zodat u bij calamiteiten in
ieder geval een back up heeft van wat u allemaal aan nascholing heeft bijgewoond in de
voorafgaande periode.
4. Verzamel en bewaar zoveel mogelijk bewijzen van deelname (dit moest toch al, maar nu
eens te meer verstandig).
5. Noteer uw debiteurnummer, sla het ergens op waar u makkelijk bij kunt. In de toekomst zult
u dit mogelijk nodig hebben wanneer u zich aanmeldt voor scholingen waaraan van te voren
door de NVKC accreditatie aan is verleend. De aanbieder van die scholing dient namelijk
achteraf uw presentie op te geven, dit komt dan automatisch in uw persoonlijk dossier
terecht. U vindt uw (4‐cijferig) debiteurnummer op uw persoonlijke ledenpagina onder het
kopje lidmaatschap.
De verwachting is dat PE‐online per 11 november a.s. operationeel is. Tegen die tijd is instructie over
hoe uw persoonlijk logboek bij te houden en herregistratie aan te vragen op deze website
beschikbaar.

