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PE-online nieuwsbrief
Een terugblik op 2019
In deze nieuwsbrief willen we nog een keer terugblikken op 2019, want ook dit jaar sneuvelden er weer een paar records wat
betreft het gebruik van PE-online. Zo werden er in 2019 voor het eerst meer dan 50.000 accreditatieaanvragen in een jaar
ingediend. Het uiteindelijke aantal aanvragen was 52.854 en dat betekent een groei van zo’n 4,5 procent. Veruit de meeste
aanvragen werden ingediend bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (7761), maar ook
het Accreditatiebureau Cluster 1 (5479) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (2876) kregen een
groot aantal aanvragen te verwerken.
Als gevolg van het stijgend aantal accreditatieaanvragen groeide ook het aantal scholingsactiviteiten dat in 2019 werd
ingevoerd in de dossiers. Er werden 2.107.218 nieuwe cursusactiviteiten ingevoerd. Bijna 600.000 van deze cursusactiviteiten
werden verantwoord door middel van de webservice presentie. Ook hier waren de Verpleegkundigen de grootste groep met
453.646 scholingsactiviteiten, aangezien zij ook de grootste beroepsgroep vormen binnen PE-online is het natuurlijk ook niet zo
vreemd dat zij ook de meeste activiteiten invoeren. Andere beroepsgroepen waar veel activiteiten worden ingevoerd en die
vaak inloggen zijn bijvoorbeeld Pro-Q-Kine, Kenniscentrum Kraamzorg en het Register Belastingadviseurs.
Het totaal aantal actieve dossiers steeg ook afgelopen jaar weer. In 2019 waren er 421.096 actieve dossiers in PE-online. Al
deze stijgende aantallen zorgden ervoor dat er 5,51% meer actieve gebruikers waren in 2019. Onderstaande tabel laat het
gebruik per week zien. In deze tabel is het goed te zien dat het gebruik in januari, februari, november en december hoog is
en dat het in de zomermaanden relatief rustig is.

Nieuwe vormgeving dossiers
De vormgeving van de dossiers voor professionals zal de komende tijd wat veranderingen ondergaan. Door de aanpassingen
zullen de dossiers beter weergegeven worden op mobiele devices. Daarnaast zorgen de wijzigingen er ook voor dat het
makkelijker wordt om bijvoorbeeld de voortgang van afzonderlijke regels in het dossier weer te geven. Op onderstaande
afbeelding ziet u een voorbeeld van een dossier van een verpleegkundige. Bij de regel “Geaccrediteerde bij- en nascholing
wordt de voortgang getoond door middel van een stoplicht dat aangeeft of de regel wel of niet is behaald en daarnaast
ook een balk die de voortgang weergeeft.
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Digitale registratiepas
PE-online faciliteert een digitale registratiepas welke
een plastic variant kan vervangen. De digitale pas
toont basis gegevens over de registratie in uw huisstijl.
De professional kan de registratiepas via een PC, een
mobiele device of de PE-online app opvragen.
De gegevens op de pas zijn flexibel in te richten.
Vraag uw projectmanager naar de mogelijkheden.
Op de afbeelding rechts ziet u een voorbeeld van een
digitale registratiepas zoals deze gebruikt wordt door
Registerplein.

Cursusaanbod mailen naar geregistreerde professionals
Binnen PE-online wordt nu ook de mogelijkheid geboden om cursusaanbod te versturen naar de professionals die zijn
aangesloten bij uw vereniging of kwaliteitsregister. Professionals kunnen zelf aangeven over welke scholingen ze e-mails
willen ontvangen door het aanvinken van aandachtsgebieden. Vervolgens worden er automatisch periodieke e-mails
verstuurd naar de professional met daarin de nascholingen per aandachtsgebied.
Op onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de periodieke e-mail van het Kwaliteitsregister Tandartsen met
daarin de scholingen voor de aandachtsgebieden bijzondere tandheelkunde, geriatrie en gnathologie.

Kort nieuws
-

Stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) is gestart met het gebruik van
accreditatie en herregistratie in PE-online.
De kwaliteitsregisters in de mondzorg in PE-online zijn uitgebreid met het Kwaliteitsregister Kaakchirurgen (NVMKA)
en de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO).
De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) is gestart met het gebruik van PE-online voor de
kwaliteitsvisitaties.

Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

