
 
 
 
Herregistratie-eisen voor de differentiatie Acute Geneeskunde  
binnen de Interne Geneeskunde 
 

1. Definitie van de enkelvoudige differentiatie 
 
 De Acute Geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en 

stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling, van patiënten met een acute presentatie 
van een inwendige ziekte; en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten 
gelijktijdig. 

 

2. Omschrijving takenpakket internist met enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 
 
 De internist acute geneeskunde is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling 

van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist acute geneeskunde alle 
aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, 
zowel op de Spoedeisende Hulp (SEH), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij kent de 
indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met 
urgentie en timing.  

 
 Hij beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentieel 

diagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor ten 
minste eerstvolgende 24 uur).  

 Daarnaast beschikt hij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (Advanced Life 
Support), pijnbehandeling en toxicologie. De internist acute geneeskunde heeft ervaring en opleiding in 
de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang en 
rampengeneeskunde. 

 
 De internist acute geneeskunde is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met 

andere specialismen. Van de internist acute geneeskunde wordt een leidinggevende en/of voortrekkersrol 
verwacht bij de opleiding van AIOS Interne Geneeskunde en AIOS Spoedeisende Geneeskunde (SEG), 
evenals bij wetenschappelijk onderzoek. In dit verband wordt verwezen naar de eindtermen van de 
opleiding Interne Geneeskunde. 

 

3. Herregistratie en nascholing 
 
 Een internist met enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde blijft opgenomen in het register 

wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan: 
 

a. voldoet aan de eisen voor herregistratie voor internist; 
b. De internist werkt in een algemene praktijk voor interne ziekten. De internist besteedt ten minste 

12 patiëntgebonden uur per week aan acute interne geneeskunde; 
c. Werkzaam op een SEH met voldoende faciliteiten voor de diagnostiek en behandeling van patiënten 

met een acute presentatie; 
d. Werkzaam op een SEH waarin een georganiseerde en goede samenwerking bestaat met de 

poortspecialismen; 
e. De internist heeft aantoonbare geaccrediteerde nascholing gevolgd op het gebied van de Acute 

(interne) geneeskunde (gemiddeld 28 uur per jaar, 140 uur in 5 jaar); 
f. De internist volgt jaarlijks een reanimatie training;  
g. De internist is aantoonbaar actief betrokken bij organisatie, management en beleid van de SEH; 
h. De internist heeft kennis van het voor zijn/haar ziekenhuis geldende rampen opvangplan (ZiRoP); 
i. De internist heeft daarnaast maximaal één andere enkelvoudige differentiatie. 

 

 



  

 

Overzicht (na)scholingen en cursussen geschikt voor de 
differentiatie (voorheen aandachtsgebied) Acute Geneeskunde 
  
 
Congressen 
- American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP) 
- European Congress on Emergency Medicine (EuSEM) tweejaarlijks 
- Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC) tweejaarlijks 
- International conference on Emergency Medicine (ICEM) 
- International Meeting of the Society of Acute Medicine (SAM) 
- European Resuscitation Council (ERC) Congress/Scientific Symposium 
- International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 
- Nationale Reanimatie Congres (Nederlandse Reanimatie dag) 
- NVSHA Dutch North Sea Emergency Medicine Congress 
- Nederlandse Intensivistendagen NVIC 
- Annual Congress European Society of Intensive Care Medicine (ESCIM) 
- Summer Conference European Society of Intensive Care Medicine (ESCIM) 
- Annual Meeting Society of Critical Care Medicine Congress (SCCM) 
- World Congress in Intensive Care and Critical Care Medicine (WFSICCM) 
- International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ISAAC) 
- Infectious Disease Society of America (IDSA) 
- Congress European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) 
 

Cursussen 
- AHLS (Acute HazMat Life Support) 
- AHLS (Acute HazMat Life Support) refresher 
- ALS (Advanced Life Support) 
- ALS (Advanced Life Support) refresher 
- ATLS (Advanced Trauma Life Support) 
- ATLS (Advanced Trauma Life Support) refresher  
- ILS (Immediate Life Support) 
- MedicALS (Medical Advanced Life Support)  
- SBMS (Systematische Benadering Medische Spoedsituaties) 
- PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) 
- HMIMS (Hospital Major Incident Medical Management and Support 
- FCCS (fundamental critical care support) 
- Circulatie cursus NVIC 
- EMSB (Emergency Management of Severe Burns) 
- PREP (echo cursus) 
- The basic Eusim simulation instructor course 
- The advanced Eusim simulation instructor course 
- Boerhaave (na)scholingscursus infectieziekten 
 

Nascholing 
- Alle nascholingen NVIC 
- Alle nascholingen Nederlandse Vereniging voor Acute Geneeskunde 
- Course in electrolyte and acid-base disorders, Rotterdam 
 
Lesgeven 
Indien u instructeur bent bij één van onderstaande cursussen, kan de desbetreffende organisatie eens per 
twee jaar het aantal accreditatiepunten toekennen, gelijk aan het volgen van 1 cursus: 
- SBMS, Wenckebach 
- Medicals Alsg 
- ATLS bij Alsg 
- ALS bij OSG-VVAA 
 

NB niet alle cursussen zijn op voorhand geaccrediteerd. Indien u naar een buitenlands congres/cursus op 
het gebied van acute geneeskunde bent geweest dat niet genoemd staat op dit formulier, dan kunt u een 
individuele aanvraag indienen bij de accreditatiecommissie. Welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en 
welke informatie u moet toesturen aan het NIV bureau vindt u op de website van de 
NIV: https://internisten.nl/werken-als-internist/nascholing/voor-internist/buitenlandse-nascholing  
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