Herregistratie-eisen voor de differentiatie Endocrinologie en Metabolisme
binnen de Interne Geneeskunde
1. Definitie van de differentiatie
De differentiatie Endocrinologie is het onderdeel binnen de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met
de diagnostiek en behandeling van hormonale- en stofwisselingsziekten.

2. Omschrijving takenpakket internist met differentiatie Endocrinologie
De internist-endocrinoloog (m/v) heeft een diepgaande kennis van de diagnostische en
behandelingsmogelijkheden van aangeboren en verworven hormonale- en stofwisselingsziekten, inclusief
diabetes mellitus. Hij heeft een specifieke deskundigheid op het terrein van uitvoering en interpretatie van
hormonaal laboratoriumonderzoek, stofwisselingsonderzoek en de toepassing van radionucliden voor
diagnostisch en therapeutisch gebruik bij hormonale aandoeningen. Bij de chirurgische en/of
radiotherapeutische behandeling van hormonale aandoeningen streeft hij naar een multidisciplinaire
benadering met de betrokken specialismen en vervult hierin een coördinerende rol. Hij heeft verder
bijzondere aandacht voor andere endocrinologische specialismen, onder meer de gynaecologische en
paediatrische endocrinologie.

3. Herregistratie en nascholing
Een internist met de differentiatie Endocrinologie blijft opgenomen in het register wanneer aan de volgende
punten wordt voldaan:
1. Werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en
behandeling van endocrinologie.
2. Werkzaam in een centrum waarvan het laboratorium actief de ontwikkelingen binnen de endocrinologie
volgt en deelneemt aan landelijk overleg ten aanzien van hormonaal laboratoriumonderzoek.
3. Werkzaam in een centrum met voldoende faciliteiten voor poliklinische behandeling van patiënten met
diabetes mellitus.
4. Samenwerking met neurochirurgische en chirurgische afdelingen (evt. in een ander ziekenhuis), waar
zodanige ervaring voorhanden is dat de chirurgie van endocriene organen verantwoord kan worden
uitgevoerd.
5. Blijk gegeven is van voldoende nascholingsactiviteiten in de endocrinologie (gemiddeld 28 uur per jaar,
140 uur in 5 jaar). Naast het volgen van post-academisch onderwijs is hier te denken aan het bijwonen
van geaccrediteerde refereer-/regiobijeenkomsten in universitaire opleidingsklinieken.
De registratie wordt iedere vijf jaar hernieuwd door de Sectie Endocrinologie wanneer wordt voldaan aan
bovengenoemde voorwaarden. Aan de (her)registratie zijn geen kosten verbonden, wel is lidmaatschap
van de NIV vereist.

