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Opleidingseisen voor de meervoudige differentiatie binnen de Interne Geneeskunde 
 

1. De meervoudige differentiatie bestaat uit twee stages van 12 maanden of drie stages van 8 

maanden. Het differentiatieprogramma (incl. landelijk onderwijs, zie onder) wordt goedgekeurd 

door de Sectie MD vóór aanvang van de MD. 

 

2. Voorwaarde voor goedkeuring van een MD-stage, is dat er binnen de instelling een 

goedgekeurde keuzestage van de betreffende differentiatie is en/of een goedgekeurde 

enkelvoudige differentiatie-stage.  

 

3. Per opleidingsregio is er een opleider Meervoudige Differentiatie die wordt benoemd door het 

Concilium op voordracht van de hoofdopleider. Deze functie kan worden gecombineerd met het 

hoofdopleiderschap, in dat geval zonder benoemingsprocedure door het Concilium.  

 

4. De opleidingseisen (EPA’s) van de meervoudige differentiatiestages worden opgesteld door de 

sectie van de desbetreffende enkelvoudige differentiatie en zijn toegesneden op de MD en de 

duur van de specifieke stage (8 of 12 maanden). Zij worden ter advisering voorgelegd aan de 

Sectie MD. De sectie MD adviseert vervolgens aan het Concilium.  

 

5. Het onderwijsprogramma bij de maatschappelijke thema’s uit het landelijks opleidingsplan (i.e. 

persoonsgerichte patiëntenzorg, ouderengeneeskunde, doelmatigheid, medisch leiderschap en 

patiënt veiligheid) worden voor de MD in het loco-regionale opleidingsplan uitgewerkt. 

Bijvoorbeeld kunnen  AIOS MD tijdens de gehele MD,  één dagdeel per week een algemene 

poliklinische praktijk te voeren. 

 

6. Indien in de eerste vier jaar van de opleiding, geen stages binnen de (differentiaties van de) 

interne geneeskunde in een perifeer ziekenhuis werden verricht, dan dienen minimaal 4 

maanden van de MD in een perifeer ziekenhuis te worden verricht.  

 

7. Tijdens de differentiatiestage heeft de AIOS MD toegang tot al het lokale en regionale 

(cursorisch) onderwijs dat binnen de betreffende enkelvoudige differentiatie wordt aangeboden.   

 

8. Tijdens de MD volgt de AIOS een aantal landelijke opleidingsdagen van enkelvoudige 

differentiaties dat gelijk is aan het gemiddelde aantal opleidingsdagen dat de AIOS uit dezelfde 

enkelvoudige differentiaties volgen. Deze opleidingsdagen worden opgenomen in het 

persoonlijke differentiatieprogramma.  

 

 
 


