Verplichte opleidingsactiviteiten Differentiaties (jaar 5 en 6)
Uniform format voor structurele onderwijsactiviteiten gedurende de hele duur van de differentiatie
• verplichte activiteiten
- waaronder één keer internistendagen in de differentiatiejaren
- waaronder één relevant internationaal congres tijdens de opleiding Interne geneeskunde met als richtlijn om voor de kosten
een bovengrens aan te houden van €1750,- inclusief reis- en verblijfkosten
• optionele activiteiten
Ter onderbouwing van bovenstaande:
Opleidingsplan
Minimaal 3x internistendagen tijdens de opleiding, waarvan één in de laatste 2 jaar
Kaderbesluit
De aios bezoekt de wetenschappelijke vergaderingen van de betreffende wetenschappelijke medisch specialisten vereniging en woont
ten minste één voor de opleiding relevant internationaal congres op het gebied van het betreffende medisch specialisme bij
De verplichte opleidingsactiviteiten worden jaarlijks bijgesteld
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Overige verplichtingen tijdens de IC-opleiding (conform de opleidingseisen Intensive
Care geneeskunde):
1) Volledig en actief participeren in alle direct en indirect patiëntgebonden klinische
opleidingsactiviteiten, zulks in overeenstemming met de instructies van de opleider
en de leden van de medische staf.
2) In het tweede helft van de IC-opleiding moet het Europese Intensive Care
geneeskunde examen deel 1 (EDIC-1) met voldoende resultaat afgelegd worden.
ESICM-leden betalen voor het examen € 300,-, niet ESICM leden betalen € 450,-.
3) Een abstract of artikel over eigen onderzoek publiceren op het gebied van
Intensive Care geneeskunde in een peer-reviewed medisch tijdschrift.
4) Een voordracht houden betreffende Intensive Care geneeskunde voor een
wetenschappelijke vereniging of daarmee vergelijkbaar locoregionaal forum.

Totaal gehele differentiatieopleiding (2 jaar)

19 t/m 21 april 2017

24 maanden

Opleidingsdagen

De fellow moet minimaal 8 GIC-cursusdagen bijwonen tijdens zijn/haar IC-opleiding.De
onderwerpen van de GIC-cursusdagen worden jaarlijks vastgesteld door de
Curriculumcommissie van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).
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De GIC-cursusdagen
zijn iedere laatste
dinsdag van de
maand, met
uitzondering van de
maanden juli,
augustus en
december

