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De uitnodiging wordt naar alle aios interne geneeskunde gestuurd die of de toets nog niet 4x hebben 
gemaakt of nog niet 3x een voldoende resultaat hebben gehaald. Voor aios interne geneeskunde die 
de toets in 2020 en/of 2021 hebben gemaakt, geldt dat zij voor de toets in totaal minimaal 2x 
voldoende resultaat moeten behalen vanwege de COVID-19 pandemie. De aios die in het kader van 
de vooropleiding interne geneeskunde de kennistoets doen, worden uitgenodigd volgens onderstaand 
schema. Uiteraard mogen aios (van de vooropleiding) interne geneeskunde die niet aan deze eisen 
voldoen zelf ervoor kiezen om toch deel te nemen aan de kennistoets. 
 
 

Kennistoets 
Voor wie verplicht: alle aios interne geneeskunde  
 alle aios cardiologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, longziekten en reumatologie 
 de uitslag(en) van de toets(en) moet(en) in te zien zijn uw elektronisch portfolio 
Datum kennistoets: 22 maart 2023 
 
Aanmelding: geen open inschrijving; AIOS ontvangen automatisch een oproep via de mail. 
Kosten: NIV-leden betalen € 80,00 niet NIV-leden betalen € 125,00 
Voor meer informatie:  www.internisten.nl  onder het kopje Opleiden tot internist, Landelijk verplicht onderwijs 

(COIG), Kennistoets 
 
 
Deelname aan de kennistoets is verplicht voor: 

AIOS in opleiding 
voor 

startdatum 
(voor)opleiding interne 
geneeskunde 

hoeveel keer meedoen? wanneer? 

internist Vanaf 1 januari 2011 

Minimaal 4x  

indien minder dan 3x voldoende dan 
moet u blijven meedoen tot minimaal 3x 

voldoende behaald is (geldt dus niet 
voor aios die in 2020 en/of 2021 de toets 
hebben gemaakt, vanwege de COVID-
19 pandemie, voor deze geldt minimaal 

2x voldoende) 

bij voorkeur in 1e t/m 4e jaar van de 
opleiding interne geneeskunde *) 

reumatoloog 
vanaf 1 januari 2011 
tot heden 

2x 
bij voorkeur in het 1e en 3e jaar van 
vooropleiding interne geneeskunde  

cardioloog 
klinisch geriater 
longarts 
MDL-arts 

vanaf 1 januari 2011 tot 
heden 

1x 
halverwege de vooropleiding interne 
geneeskunde **) 

 
*) U moet minimaal 3 maanden in opleiding zijn voordat u voor de eerste keer mag meedoen met de toets.  

 Als peildatum geldt de startdatum van opleiding. 
**) De grensdatum hiervoor is 1 oktober. Als u vóór of op 1 oktober gestart bent met de vooropleiding interne 

geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het eerste opleidingsjaar, als u ná 1 oktober gestart bent 
met de vooropleiding interne geneeskunde wordt u opgeroepen voor de toets in het tweede opleidingsjaar 

***) De volledige toetsuitslag(en) moeten zichtbaar zijn in uw elektronisch portfolio.  
 

http://www.internisten.nl/

