Informatiebulletin NIV
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), opgericht in 1931, is de wetenschappelijke vereniging
voor internisten (in opleiding) en als zodanig aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en
maatschappelijke aangelegenheden het specialisme Interne Geneeskunde betreffend.

Beroeps Belangen Commissie
De maatschappelijke en financieel-economische belangen van de internisten worden binnen de NIV door de
Beroepsbelangen Commissie (BBC) behartigd. De BBC volgt en zo mogelijk beïnvloedt de ontwikkelingen op het
terrein van financiering, organisatie en wetgeving. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op.
Commissie Kwaliteit
De commissie Kwaliteit van de NIV houdt zich in uitgebreide zin bezig met kwaliteitsaspecten van het vak, onder
andere het vaststellen van kwaliteitsnormen voor de internistenpraktijk, richtlijnontwikkeling, validatie bestaande
protocollen, complicatieregistratie, automatisering van de internist en patiëntenvoorlichting. De kwaliteitsborging
van het vakinhoudelijk functioneren wordt door middel van een landelijk visitatieprogramma bewaakt door een
uitvoerend college, het Forum Visitatorum. Deelname aan een dergelijke visitatie is een vereiste om voor
herregistratie in aanmerking te komen.
Nascholing / accreditatie
De Accreditatiecommissie van de NIV bepaalt als wetenschappelijke vereniging welke (nascholings)bijeenkomsten
in aanmerking komen voor accreditatie voor internisten. Het volgen van minimaal 40 uur geaccrediteerde
nascholing per jaar is een vereiste om voor herregistratie in aanmerking te komen.
Internistendagen / algemene ledenvergadering
De NIV organiseert jaarlijks de Internistendagen, waar een overzicht wordt gegeven van de meest recente
ontwikkelingen op de diverse deel- en subspecialistische terreinen. Er vindt jaarlijks ten minste één huishoudelijke
algemene vergadering plaats.
Publicaties
De NIV geeft de volgende publicaties uit:
 Een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift uit: The Netherlands Journal of Medicine (NJM), waarin
Nederlandse onderzoekers publiceren. Dit tijdschrift verschijnt tienmaal per jaar (digitaal).
 Daarnaast verschijnt vier maal per jaar het Magazine Interne Geneeskunde.
Opleiding
Het Concilium Medicinae Internae draagt binnen verenigingsverband de verantwoordelijkheid voor de opleiding
van aanstaande internisten in academische en perifere opleidingsklinieken. Het Concilium Medicinae Internae
treedt eveneens op als Plenaire Visitatie Commissie Interne Geneeskunde. Op grond van visitaties adviseert zij de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS, toezichthoudend college voor de kwaliteit van medisch
specialistische opleidingen) over de erkenning en opleidingsduur van de opleidingen Interne Geneeskunde.
Registers enkelvoudige differentiaties/profielen (voorheen: aandachtsgebieden)
In samenwerking met deelspecialistische verenigingen heeft de NIV op basis van geformaliseerde opleidingseisen
een register voor de enkelvoudige differentiaties/profielen Acute geneeskunde, Allergologie-Immunologie,
Bloedtransfusiegeneeskunde, Endocrinologie, Hematologie, Infectieziekten, Intensive Care, Klinische
Farmacologie, Medische Oncologie, Nefrologie, Ouderengeneeskunde en Vasculaire Geneeskunde.
(Her)registratie-eisen en (her)registratieformulieren staan op de NIV-website. Om in aanmerking te komen voor
(her)registratie in een enkelvoudig profiel is het NIV-lidmaatschap verplicht. Er zijn aan deze (her)registratie geen
kosten verbonden.
Internationale contacten
In de secties Interne Geneeskunde, Endocrinologie, Infectieziekten en Nefrologie van de Union Européenne des
Médecins Spécialistes is de NIV afgevaardigd namens Nederland. De UEMS is een door de Europese
Gemeenschap te Brussel ingestelde commissie, die als taak heeft de harmonisatie van opleidingseisen te
bewerkstelligen. Internationale aansluiting is er ook via een federatief lidmaatschap van de ISIM (International
Society of Internal Medicine) en de EFIM (European Federation of Internal Medicine).

Juniorafdeling
De belangen van de aios binnen de NIV worden behartigd door de Juniorafdeling van de Nederlandse Internisten
Vereniging (JNIV). De JNIV is in alle geledingen van de NIV afgevaardigd. Contacten met de achterban worden
onderhouden door bestuursvertegenwoordigers uit alle opleidingsregio’s, de jaarlijkse JNIV-conferentie en via de
NIV-website.
Lidmaatschap
Zie website NIV voor tarieven.
Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar; opzegging dient uiterlijk op 1 november schriftelijk te
geschieden. Betaling van contributie bij voorkeur per automatische incasso.Tussentijdse beëindiging van het
lidmaatschap is niet mogelijk.
(Financiële) voordelen
 gereduceerd tarief voor de Internistendagen
 abonnement Netherlands Journal of Medicine
 reductie op de inschrijfkosten van het landelijke COIG-onderwijs en de kennistoets
 ontvangst van het Magazine Interne geneeskunde en overige verenigingspost
 toegang tot besloten gedeelte van de website
 toegang website van het Acute boekje
NIV-Website
Op de website (www.internisten.nl) kunt u informatie vinden onder de volgende subkoppen. In vet de informatie
die op het besloten gedeelte van de website staan (alleen toegankelijk voor NIV-leden).
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