
 
 
Herregistratie-eisen voor de differentiatie Allergologie / Klinische Immunologie 
binnen de Interne Geneeskunde 
 
1. Definitie van de enkelvoudige differentiatie 
 Allergologie / klinische immunologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op 

aandoeningen die het gevolg zijn van het tekortschieten of abnormaal functioneren van het 
immuunsysteem. Met name kunnen worden genoemd: ziekten berustend op overgevoeligheidsreacties 
(van zowel interne als externe antigenen), immuundeficiënties, systemische auto-immuunziekten en auto-
inflammatoire ziekten. De internist allergoloog/klinisch immunoloog is een expert in het behandelen van 
deze aandoeningen. 

 Het vakgebied richt zich dan ook op correcte indicatiestelling en interpretatie van immunologische 
laboratoriumbepalingen ten behoeve van diagnostiek en behandeling waaronder verantwoorde 
toepassing van immuunmodulerende therapieën. 

 Daarbij heeft de allergoloog / klinisch immunoloog kennis van overgevoeligheidsreacties in verschillende 
orgaansystemen en heeft hij/zij specifieke kennis van inhalatie-, voedsel-, beroeps-, geneesmiddelen- en 
insecten allergenen. 

 Er is daarnaast een nauwe relatie met de transplantatie-immunologie. 
 
 De breed in de pathofysiologie en de immuunmodulerende behandeling van immuungemedieerde 

aandoeningen opgeleide allergoloog/klinisch immunoloog zal in de praktijk veelvuldig (consultatief) 
samenwerken met specialisten in andere differentiaties binnen de interne geneeskunde, en specialismen 
uit andere vakgebieden zoals de longziekten, neurologie, reumatologie, dermatologie, cardiologie, 
oogheelkunde , KNO-heelkunde en kindergeneeskunde. Het vakgebied allergologie/klinische 
immunologie is als horizontaal en discipline overstijgend te karakteriseren. 

 
 De opleiding binnen het enkelvoudig profiel allergologie/klinische immunologie leidt op om zowel binnen 

de allergologie als binnen klinische immunologie werkzaam te kunnen zijn. Daarmee vervangt deze 
opleiding de opleidingen Allergologie/Klinische Immunologie met Allergologie (ALL) of Klinische 
Immunologie (KI) als uitstroomrichting. 

 
2. Omschrijving takenpakket internist met differentiatie Allergologie/Klinische Immunologie 
 De allergoloog / klinisch immunoloog heeft een diepgaande kennis betreffende opbouw en functie van het 

normale immuunsysteem en de pathofysiologie van ziekten die voortkomen uit een verstoring hiervan. 
Hij/zij bezit expertise op het gebied van de behandeling van immunologisch gemediëerde aandoeningen 
en heeft inzicht in - en ervaring - met immuunmodulerende therapieën. Tevens bezit hij/zij kennis van 
allergische reacties in verschillende orgaansystemen en de daarbij behorende specifieke kennis van 
inhalatie-, voedsel-, beroeps-, geneesmiddelen- en insecten allergenen. Hij/zij heeft specifieke 
deskundigheid op het gebied van allergologische/immunologische laboratoriumdiagnostiek, daartoe 
gebruikte technieken en interpretatie van verkregen uitslagen met betrekking tot de klinische 
vraagstelling. Ook bezit hij/zij kennis van uitvoering en interpretatie van allergische provocatietests. Hij/zij 
is een discussiepartner van andere differentiaties (infectieziekten, nefrologie, vasculaire geneeskunde, 
hematologie en endocrinologie) en specialismen waar regelmatig om klinisch-
immunologische/allergologische expertise wordt gevraagd, zoals de longziekten, neurologie, 
reumatologie, dermatologie, cardiologie, oogheelkunde , KNO-heelkunde en kindergeneeskunde. 

 
3. Herregistratie en nascholing 
 Een internist met de differentiatie Allergologie / Klinische Immunologie blijft opgenomen in het register 

wanneer aan de volgende punten wordt voldaan: 
1. werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en 

behandeling van klinisch-immunologisch en allergologisch gemediëerde aandoeningen, waarbij ten 
minste 12 uren per week actief wordt geparticipeerd in desbetreffende patiëntenzorg. 

2.  toegang tot een centrum waarvan het laboratorium actief de ontwikkelingen in de medische 
immunologie volgt en deelneemt aan landelijk overleg en kwaliteitscontroleprogramma's ten aanzien 
van medisch immunologisch laboratoriumonderzoek. 

3. blijk is gegeven van voldoende nascholingsactiviteiten in de Allergologie / Klinische Immunologie 
(gemiddeld 28 uur per jaar, 140 uur in 5 jaar). 
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