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Reglement Differentiaties Interne geneeskunde
1. Instelling differentiaties
De begrippen enkelvoudige differentiatie (ED) en meervoudige differentiatie (MD) zijn formeel ingesteld in de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Besluiten ten aanzien van
instelling of wijziging van opleidingseisen in een differentiatie, behoeven goedkeuring van het Concilium
Medicinae Internae (in vervolg Concilium).
De NIV is houder van de volgende registers:
Registers enkelvoudige differentiatie
-

Register meervoudige differentiatie
Een meervoudige differentiatie kan bestaan uit twee
of drie van de volgende onderdelen:
- Acute geneeskunde
- Allergologie – Klinische immunologie
- Endocrinologie
- Klinische epidemiologie
- Klinische farmacologie
- Infectieziekten
- Maag-darm-leverziekten met endoscopie
- Nefrologie
- Onderwijs
- Ouderengeneeskunde
- Palliatieve zorg
- Vasculaire geneeskunde

Acute geneeskunde
Allergologie - Klinische immunologie
Bloedtransfusiegeneeskunde
Endocrinologie
Hematologie
Klinische farmacologie
Infectieziekten
Intensive Care
Nefrologie
Oncologie
Ouderengeneeskunde
Vasculaire geneeskunde

Voor de algemene eisen te stellen aan differentiaties: zie Specifiek Besluit Interne geneeskunde CGS.
2. Doelstelling
Het opleiden van toekomstbestendige internisten die kwalitatief goede zorg voor patiënten verlenen .
- ED: verdere verdieping mogelijk te maken in één deelgebied van de interne geneeskunde in de laatste
twee jaar van de opleiding.
- MD: verdere verdieping mogelijk te maken in twee of drie deelgebieden van de interne geneeskunde in
de laatste twee jaar van de opleiding
3. Erkenning opleiding in een differentiatie
Uitsluitend binnen de door de RGS erkende opleidingsinrichtingen Interne geneeskunde kunnen
opleidingsafdelingen in een differentiatie vorm krijgen. Voor beleidsregels t.a.v. erkenning opleiding in een
differentiatie: zie Beleidsregels differentiaties Interne geneeskunde, erkenning opleiding.
4. Registratie personen in een differentiatie
Uitsluitend bij de RGS geregistreerde internisten, die lid zijn van de NIV, kunnen in de registers voor de
differentiaties worden opgenomen.
T.a.v. (her)registratie personen in een differentiatie zullen nog beleidsregels moeten worden opgesteld. Zodra
deze akkoord zijn, zal in dit artikel een passage worden opgenomen waar naar deze beleidsregels wordt
verwezen.
5. Organisatiestructuur
Differentiaties van de Interne geneeskunde zijn georganiseerd in secties. Deze secties zijn (1) adviesorgaan
van het Concilium inzake de opleiding in een differentiatie en (2) adviesorgaan van het NIV bestuur inzake
(her)registratie van internisten in een differentiatie.
6. Samenstelling
a. In de secties voor ED hebben zitting:
- de door het Concilium erkende opleiders in betreffende differentiaties;
- minimaal 2 perifeer werkende internisten, die in de betreffende differentiatie geregistreerd zijn;
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minimaal 2 aios die in de betreffende differentiatie worden opgeleid;
een bestuurslid van de betreffende deelspecialistische vereniging bij voorkeur ook opleider in de
betreffende differentiatie. Eventueel kan een afgevaardigde van de sectie deelnemen aan het bestuur
van de betreffende deelspecialistische vereniging.

b. In de sectie voor MD hebben zitting:
- vertegenwoordigers van MD uit de academie waar de mogelijkheid wordt gegeven om een MD te
volgen;
- minimaal 2 perifeer werkende internisten bij voorkeur geregistreerd in een MD;
- minimaal 2 aios die in een MD worden opgeleid.
c. Eén van de opleiders ED/MD of vertegenwoordigers van MD wordt door de desbetreffende sectie
aangewezen als voorzitter van de sectie. De voorzitter van de sectie heeft zitting in het Concilium. Bij
afwezigheid kiezen de sectieleden uit hun midden een plaatsvervanger om de sectie in het Concilium te
vertegenwoordigen.
d. Eén van de sectieleden wordt aangewezen als secretaris van de sectie.
7. Benoeming
a. Een lid van een sectie wordt benoemd door het Concilium.
b. De voorzitter van de sectie en de perifeer werkende sectieleden worden benoemd voor een periode van 3
jaar, met één herbenoemingstermijn van eveneens maximaal 3 jaar. Het lidmaatschap van de sectie eindigt
op het moment van beëindiging van registratie in de betreffende differentiatie (ED/MD), beëindiging van het
NIV lidmaatschap of het neerleggen van de praktijk.
c. De aios worden bij voorkeur via de zogenaamde dakpanconstructie benoemd. Het lidmaatschap van de
sectie eindigt op het moment van beëindiging van de opleiding / registratie als internist.
8. Taakomschrijving
De sectie adviseert het Concilium ten aanzien van:
a. Opzet en inhoud van de opleidingseisen per differentiatie;
b. Criteria voor een opleidingsinrichting per differentiatie;
c. Erkenning van opleidingsinrichtingen per differentiatie door middel van visitaties, vooruitlopend op de visitatie van de
gehele opleiding Interne geneeskunde.
De sectie adviseert het NIV bestuur inzake de (her)registratie van personen:
a. Criteria en kwaliteitseisen voor de beoordeling van internisten met een differentiatie;
b. Het functioneren van aios in een differentiatie aan de hand van schriftelijke informatie t.b.v. de registratie;
c. Het functioneren van internisten in een differentiatie aan de hand van schriftelijke informatie t.b.v. de
herregistratie;
d. Eventuele retrograde registratiecriteria;
e. Stelt het bestuur van de NIV tijdig op de hoogte van tegen de besluiten gemaakte bezwaren.
Bij verschil van mening over (retrograde) registratie tussen de aanvrager en de sectie stelt het NIV bestuur zo
nodig een geschillencommissie in, bestaande uit de voorzitter van de NIV, de voorzitter van het Concilium
alsmede een van de opleiders van de betreffende differentiatie. De uitspraak van deze commissie is bindend
voor alle partijen.
9. Werkwijze
a. De sectie vergadert vier keer per jaar of zoveel als noodzakelijk wordt geacht;
b. De voorzitter van de sectie draagt zorg voor voortgang en afwikkeling van de werkzaamheden;
c. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid kiezen de leden uit hun midden een
plaatsvervanger;
d. Ieder lid van de sectie heeft recht op het uitbrengen van één stem;
e. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen;
f. De voorzitter en secretaris van de sectie zijn gerechtigd brieven te versturen aan derden inzake registratie
en herregistratie. Bij goedkeuring tot registratie is de brief voorzien van een door het NIV bestuur
ondertekend certificaat. (Her)registratie voor de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde
verloopt via de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).
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10. Verslag
a. De secretaris (of diens plaatsvervanger) brengt schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden van de sectie
in de vorm van notulen van elke sectievergadering. De voorzitter Concilium en het NIV bureau ontvangen
deze notulen.
b. De voorzitter/secretaris adviseert het NIV bestuur over de goedkeuring tot registratie van internisten met een
differentiatie en het Concilium over de goedkeuring tot erkenning van opleidingsinrichtingen in een
differentiatie.
11. Financiële en personele ondersteuning
a. Het NIV bureau ondersteunt de sectie bij haar uitvoerende schriftelijke taken.
b. De sectieleden kunnen reiskosten, gemaakt bij de uitoefening van de functie, bij de NIV declareren.
Vergoeding wordt gebaseerd op € 0,19 per kilometer.
c. Buiten het onder b. genoemde kader kunnen geen uitgaven worden gedaan zonder toestemming van het
bestuur van de NIV.
d. De NIV stelt vergaderfaciliteiten uitsluitend binnen Domus Medica ter beschikking. De sectie wordt geacht
van deze faciliteiten gebruik te maken.
12. Herziening van het reglement
Een voorstel tot herziening van dit reglement kan bij het NIV bestuur worden ingediend.
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