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Wat?

Het registreren van ieders differentiatie 

is een belangrijk onderdeel van het kwa-

liteitsbeleid van de NIV. Elke internist die 

een differentiatietitel draagt beschikt 

zo aantoonbaar over voldoende des-

kundigheid van de eigen differentiatie. 

De NIV bevordert daarmee de kwaliteit 

van zorg in aanvulling op de wettelijke 

(her)registratie-eisen. Voorheen was het 

alleen voor internisten met een enkel-

voudige differentiatie mogelijk om die te 

laten registeren, maar sinds 2018 heeft 

het NIV-bestuur ook een register inge-

steld van internisten met een meervou-

dige differentiatie. Er zijn inmiddels circa 

20 antegrade opgeleide meervoudig 

gedifferentieerd internisten in het regis-

ter opgenomen. Onlangs stelde het NIV-

bestuur het register tijdelijk open voor 

retrograde registratie. Retrograde regis-

tratie is bedoeld voor algemeen internis-

ten die op basis van hun werkervaring 

kwalificeren als meervoudig gedifferen-

tieerd internist. 

Waarom?

Circa 160 internisten die lid zijn van de 

NIV zijn niet geregistreerd in een enkel-

voudig differentiatieregister. Naar 

schatting de helft daarvan komt in aan-

merking voor retrograde registratie 

als meervoudig gedifferentieerd inter-

nist. De verwachting is dat deze regis-

tratie de positie van deze internisten 

binnen hun eigen werkkring zal ver-

sterken, door de profilering die ervan 

uitgaat. Daarnaast vergroot het de her-

kenbaarheiden kan het bijdragen aan 

de arbeidsmobiliteit van huidige en 

toekomstige generaties meervoudig 

gedifferentieerden.

Hoe?

Een registratie bestaat uit een com-

binatie van de volgende meervoudig 

differentiatieonderdelen: acute genees-

kunde, allergologie en klinische immu-

nologie, endocrinologie, klinische far-

macologie, klinische epidemiologie, 

infectieziekten, maag-darm-leverziek-

ten met endoscopie, nefrologie, onder-

wijs, ouderengeneeskunde, palliatieve 

zorg of vasculaire geneeskunde.

De registratie geldt voor vijf jaar en her-

registratie volgt bij voldoende differen-

tiatie-specifieke werkzaamheden en 

nascholingsactiviteiten. Aanvragen van

een retrograde registratie is mogelijk

tot 1 maart 2022.

Meer informatie

Informatie vindt u op: 

https://internisten.nl/werken-

als-internist/herregistratie/

meervoudige-differentiatie

U kunt ook mailennaar:  

differentiaties@internisten.nl
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