
  

 
 

Vrijstellingsregeling landelijke COIG-onderwijs 
 
 
Conform de opleidingseisen Interne Geneeskunde moet een aios in (voor)opleiding interne geneeskunde  
in de eerste jaren van de opleiding de volgende landelijke cursussen volgen:  
 

cursus verplicht voor wanneer 

Klinische farmacologie 

aios interne geneeskunde 

1e jaar van de (voor)opleiding 
interne geneeskunde 

aios cardiologie 

aios gastro-enterologie 
aios klinische geriatrie 

aios longziekten 

aios reumatologie 

Water & Zout 

aios interne geneeskunde 

2e jaar van de (voor)opleiding 
interne geneeskunde 

aios cardiologie 

aios gastro-enterologie 
aios klinische geriatrie 

aios longziekten 

aios reumatologie 

Genoom & Genetica 
aios interne geneeskunde 3e jaar van de (voor)opleiding 

interne geneeskunde aios reumatologie 

Immuniteit & Infectie aios interne geneeskunde 
4e jaar van de opleiding interne 
geneeskunde 

 
  
De Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) meent dat er situaties zijn waarin vrijstelling 
gerechtvaardigd is.  
 
Vrijstelling voor het landelijke cursorisch onderwijs kan verleend worden onder de volgende voorwaarden: 
 
1. Alléén de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) kan vrijstelling verlenen. 
 
2. Een verzoek voor vrijstelling moet tijdig bij de COIG worden ingediend, bij voorkeur in het eerste jaar van 

de opleiding. 
 
3. Vrijstelling aanvragen kan uitsluitend via het bijgevoegde aanvraagformulier.  
 
4. In de aanvraag moet de aios aannemelijk maken dat de beoogde leerdoelen en eindtermen van de 

cursus al zijn bereikt. De leerdoelen en eindtermen staan op de website van de NIV: www.internisten.nl 
onder het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs (COIG), bij het betreffende 
cursusthema. 

 De vrijstelling kan worden verleend door de COIG op grond van de volgende argumenten: 
a. de aios heeft in het betreffende onderwerp een promotie afgerond en het bijwonen van een cursus 

over ditzelfde onderwerp heeft geen toegevoegde waarde voor de aios; 
b. de aios maakt aannemelijk dat hij/zij op een andere manier onderwijs heeft gevolgd en afgerond op 

een niveau dat overeenkomt met de leerdoelen van de betreffende cursus. 
 

5. Het aanvraagformulier voor vrijstelling moet mede ondertekent worden door de opleider, waarin de 
opleider de argumenten voor de vrijstelling bevestigt. 

 
6. De COIG beoordeelt het verzoek tot vrijstelling en neemt een bindend besluit. 
 
7. Indien de COIG besluit tot vrijstelling, wordt aan de aios een verklaring van vrijstelling toegestuurd.  
  
Voor vragen kunt u contact opnemen met het COIG-secretariaat (Liselore Knape),  
e-mail: coig@internisten.nl 
 
  

http://www.internisten.nl/


  
 

Aanvraagformulier vrijstelling landelijke COIG-cursus 
 

 

voorletter(s) + achternaam ......................................................................................................…………   m / v  

meisjesnaam ......................................................................................................………… 

geboortedatum ....................................................................................................…............ 

privéadres ......................................................................................................…………  

postcode + woonplaats ......................................................................................................………... 

e-mail adres ......................................................................................................…………  

 
huidige opleidingskliniek ......................................................................................................…………  

naam opleider interne geneeskunde ......................................................................................................………… 

startdatum (voor)opleiding  ......................................................................................................…………  

in opleiding voor *) 0  internist 0  cardioloog 0  klinisch geriater 

 0  longarts 0  MDL-arts 0  reumatoloog 

  

Ondergetekende wil graag vrijstelling aanvragen voor de volgende landelijke COIG-cursus *) 

0  1e jaarscursus Klinische farmacologie  

0  2e jaarscursus Water & Zout  

0  3e jaarscursus Genoom & Genetica 

0  4e jaarscursus Immuniteit & Infectie 
 
Op de website van de NIV (www.internisten.nl) onder het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs 
(COIG), Landelijk verplicht onderwijs (bij het betreffende cursusthema) staan de leerdoelen en eindtermen vermeld. 

 
Reden waarom u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen: 
 
......................................................................................................…...................... ................................................................................… 

......................................................................................................…......................................................................................................… 

...........................................................................................................................................................................................................……  

...........................................................................................................................................................................................................…… 

Kopieën van eventuele diploma’s en/of certificaten dienen meegestuurd te worden. 
 
Ondertekening aanvrager: Voor akkoord opleider: 

datum: ..................................................................................... naam: ..................................................................................... 

handtekening:   datum: ..................................................................................... 

  handtekening: 

 
*) aankruisen wat van toepassing is 

 
 

formulier retourneren aan:  

Bureau NIV, secretariaat COIG, Postbus 20066, 3502 LB Utrecht, e-mail: coig@internisten.nl 

http://www.internisten.nl/

