Informatiebulletin COIG-onderwijs en kennistoets
Algemeen
De onderstaande cursussen en de kennistoets zijn verplicht voor alle Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) interne
geneeskunde, gastro-enterologie, reumatologie, cardiologie, klinische geriatrie en longziekten die vanaf 1 januari 2004
zijn gestart met de (voor)opleiding.
Voor Artsen in Opleiding tot Ziekenhuisarts (AIOZ) is alleen de cursus Water & Zout verplicht.
Organisatie
Het landelijke onderwijs en de kennistoets worden georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde
(COIG) van de Nederlandse Internisten Vereniging te Utrecht.
Voorzitter COIG:
mw. dr. R.T. de Jongh
Secretariaat COIG: NIV bureau, telefoon (030) 899 0654, e-mail: coig@internisten.nl

Landelijke cursussen
Klinische Farmacologie (1e jaars cursus)
Voor wie verplicht: AIOS interne geneeskunde
AIOS cardiologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, longziekten en reumatologie
Wanneer:
starten met de cursus in het eerste jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde
Data:
de cursus start in januari en juli (de cursus duurt zes maanden)
Aanmelding:
geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep in het 1e jaar van de opleiding *)
Kosten:
NIV-leden betalen € 150,00 niet NIV-leden betalen € 250,00
Water & Zout (2e jaars cursus)
Voor wie verplicht: AIOS interne geneeskunde
AIOS cardiologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, longziekten en reumatologie,
AIOZ (artsen in opleiding tot ziekenhuisarts)
Wanneer:
starten met de cursus in het tweede jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde
Data:
de cursus start in april en oktober (de cursus duurt zes maanden)
Aanmelding:
geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep nadat zij de 1e jaars COIG-cursus
hebben afgerond *)
Kosten:
NIV-leden betalen € 150,00 niet NIV-leden betalen € 250,00
Genoom & Genetica (3e jaars cursus)
Voor wie verplicht: AIOS interne geneeskunde en AIOS reumatologie
Wanneer:
starten met de cursus in het derde jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde
Data:
de cursus start in januari en juli (de cursus duurt zes maanden)
Aanmelding:
geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep nadat zij de 1e en 2e jaars COIGcursus hebben afgerond *)
Kosten:
NIV-leden betalen € 150,00 niet NIV-leden betalen € 250,00
Immuniteit & Infectie (4e jaars cursus)
Voor wie:
AIOS interne geneeskunde
Wanneer:
starten met de cursus in het vierde jaar van de opleiding interne geneeskunde
Data:
de cursus start in april en duurt zes maanden
Aanmelding:
geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep als zij de 1e, 2e, en 3e jaars COIGcursus hebben afgerond *)
Kosten:
NIV-leden betalen € 150,00 niet NIV-leden betalen € 250,00

*) Aanmelding en adreswijzigingen
AIOS in (voor)opleiding Interne geneeskunde moeten hun adresgegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het
COIG-secretariaat, zodat u uitnodigingen ontvangt voor alle voor u van toepassing zijnde verplichte landelijke cursussen
en kennistoetsen. Uw gegevens kunt u aan ons doorgeven via onze website: www.internisten.nl onder het kopje
Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Aanmelden COIG
AIOS die al eerder aan een landelijke COIG-cursus hebben deelgenomen, ontvangen alle overige uitnodigingen
automatisch. Om het bestand actueel te houden moeten adreswijzigingen worden doorgegeven: coig@internisten.nl

Vrijstelling landelijke COIG-cursussen
In dit informatiebulletin staat omschreven welke landelijke cursussen verplicht zijn in het kader van de opleidingseisen
Interne Geneeskunde. De COIG-commissie meent dat er situaties zijn waarin vrijstelling gerechtvaardigd is. De
voorwaarden om vrijstelling te verkrijgen en het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website: www.internisten.nl onder
het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Algemeen.
Vrijstelling voor de landelijke COIG-cursussen mag uitsluitend verleend worden door de COIG-commissie.
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Kennistoets
Voor wie verplicht:

alle aios interne geneeskunde
alle aios cardiologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, longziekten en reumatologie
de uitslag(en) van de toets(en) moet(en) in te zien zijn uw elektronisch portfolio
jaarlijks in de maand maart; de datum van de toets staat op onze website

Datum kennistoets:

Aanmelding:
geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep via de mail.
Kosten:
NIV-leden betalen € 80,00 niet NIV-leden betalen € 125,00
Voor meer informatie: www.internisten.nl onder het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG),
Kennistoets
Wegens de COVID-19 pandemie is de resultaatverplichting voor de kennistoets (in ieder geval voorlopig) komen te
vervallen.
Deelname aan de kennistoets is verplicht voor:
AIOS in opleiding
voor

startdatum
(voor)opleiding interne
geneeskunde

hoeveel keer meedoen?

wanneer?

Minimaal 4x
indien minder dan 2x voldoende dan
moet u blijven meedoen tot minimaal 2x
voldoende behaald is

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de
opleiding interne geneeskunde *)

internist

Vanaf 1 januari 2011

reumatoloog

vanaf 1 januari 2011
tot heden

2x

bij voorkeur in het 1e en 3e jaar van
vooropleiding interne geneeskunde

cardioloog
klinischgeriater
longarts
MDL-arts

vanaf 1 januari 2011 tot
heden

1x

halverwege de vooropleiding interne
geneeskunde **)

*)

U moet minimaal 3 maanden in opleiding zijn voordat u voor de eerste keer mag meedoen met de toets.
Als peildatum geldt de startdatum van opleiding.

**)

De grensdatum hiervoor is 1 oktober. Als u vóór of op 1 oktober gestart bent met de vooropleiding interne
geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het eerste opleidingsjaar, als u ná 1 oktober gestart bent met de
vooropleiding interne geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het tweede opleidingsjaar

***) De volledige toetsuitslag(en) moeten zichtbaar zijn in uw elektronisch portfolio.
Voor meer informatie, zie Reglement kennistoets per 2016 op onze website: www.internisten.nl onder het kopje
Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), Kennistoets

Regionaal onderwijs
Alle AIOS moeten deelnemen aan het regionale onderwijs. In de tabel kunt u zien wat het minimale verplichte aantal is.
AIOS

minimale verplichte aantal dagen

interne geneeskunde

20 regiodagen, verdeeld over de eerste vier jaren van de opleiding

reumatologie

15 regiodagen, verdeeld over de drie jaren vooropleiding opleiding interne geneeskunde

cardiologie, klinische geriatrie,
longziekten, MDL

10 regiodagen, verdeeld over de vooropleiding interne geneeskunde

Het regionale onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van de regionale hoofdopleider en/of opleider. Te zijner tijd, bij de
registratie als medisch specialist, moet de AIOS schriftelijk kunnen aantonen dat het verplichte aantal dagen is bijgewoond.

Deelname landelijke cursussen en kennistoets in elektronisch portfolio
Deelname aan de landelijke COIG-cursussen wordt centraal ingevoerd in uw elektronisch portfolio.
De uitslagen van de kennistoets worden in uw portfolio (reconcept) gezet. Alle toetsuitslagen moeten zichtbaar zijn in uw
elektronisch portfolio!

Voor meer informatie
COIG-secretariaat (NIV bureau), bereikbaar via (030) 899 0654, e-mail: coig@internisten.nl
LK/dec 2020
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