
  

 

 
 
Herregistratie-eisen voor de differentiatie Bloedtransfusiegeneeskunde  
binnen de Interne Geneeskunde 
 

1. Definitie van de differentiatie 
 
 De differentiatie Bloedtransfusiegeneeskunde is onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich richt op 

het verwerven, geschikt maken en toepassen van menselijke bloedbestanddelen voor (ondersteuning 
van) de behandeling van patiënten in alle disciplines van de geneeskunde. 

 

2.  Omschrijving (taken)pakket internist met differentiatie bloedtransfusiegeneeskunde 
 
 De internist-bloedtransfusiespecialist (m/v) heeft grondige kennis van de voorwaarden voor bloeddonatie 

in belang van donor en ontvanger, van bloed overdraagbare ziekten, de technieken en de complicaties 
van het afnemen van bloedbestanddelen, therapeutisch of voor eigen of allogeen gebruik. De 
bloedtransfusiespecialist kent de indicaties, effectiviteit en korte en lange termijn nevenwerkingen van 
toediening van autologe en allogene transfusies, hetzij voor een therapeutisch doel of als substitutie van 
ontbrekende of niet-functionerende bloedelementen. Hij/zij is deskundig op het gebied van bewerking van 
bloedproducten en van immuno-hematologische laboratorium technieken relevant voor 
transfusie(complicaties). De kennis omvat ook de vigerende wettelijke eisen, kwaliteitssystemen, 
Europese regelgeving en richtlijnen. De eindtermen staan verwoord in de meest recente versie Raamplan 
Interne Geneeskunde en zijn beschreven in de eindtermen van de differentiatie. De 
bloedtransfusiespecialist kan leiding geven aan een hemaferesecentrum, transfusiedienst van ziekenhuis 
of bloedbank en zal adviezen geven aan andere specialisten.  

 

3. Herregistratie en nascholing 
 

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 

16 patiëntgebonden uur per week aan bloedtransfusiegeneeskunde 1); 
c. De internist heeft aantoonbare geaccrediteerde nascholing gevolgd op het gebied van de 

bloedtransfusiegeneeskunde (gemiddeld 28 uur per jaar, 140 uur in 5 jaar) 2) 
 
1) Werkzaamheden dienen zowel klinische als poliklinische activiteiten te betreffen en/of consulten in een 

instelling die voldoet aan de eisen gesteld in artikel 7 van de opleidingseisen voor de differentiatie 
Bloedtransfusiegeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde. 

 
2 Gemiddeld 28 uur per jaar met over de periode sinds vorige (her)registratie gelijkmatige verdeling van 

nascholingsactiviteiten in de Bloedtransfusiegeneeskunde; bij dubbelregistratie Hematologie-
Bloedtransfusiegeneeskunde 20 uur in elk differentiatie. 

 


