
  

 

Herregistratie-eisen voor de differentiatie Hematologie  
binnen de Interne Geneeskunde  
 

1. Definitie van de differentiatie 
 
 De differentiatie Hematologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich richt op de diagnostiek 

en de behandeling van ziekten van het bloed, van de bloedvormende en lymfatische weefsels en van 
stoornissen in de hemostase. 

 

2. Omschrijving takenpakket internist met differentiatie Hematologie  
  
 De internist-hematoloog (m/v) heeft een diepgaande kennis van de klinische presentatie, diagnostiek en 

behandeling van ziekten van het bloed en van de bloedvormende en lymfatische weefsels, inclusief de 
hemostase- en tromboseproblematiek. Hij/zij is deskundig op het terrein van indicaties voor en 
complicaties van toediening van bloedproducten, en van gangbare laboratoriumtechnieken van een 
bloedtransfusielaboratorium. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij met andere deskundigen de ‘state 
of the art’ uitvoering van het morfologisch, flowcytometrisch, moleculair en stollingsfysiologisch 
diagnostisch onderzoek bewaakt. Hij/zij is de coördinator van de behandeling van de patiënt met een 
hematologische aandoening. Hij/zij is een discussiepartner van de radiotherapeut, chirurg, patholoog en 
de microbioloog/infectioloog. Hij/zij heeft daarbij een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen 
van protocollaire geneeskunde. De internist-hematoloog heeft bijzondere aandacht voor en ervaring op 
het terrein van de supportive care en de psychosociale begeleiding van patiënten met levensbedreigende 
of terminale ziekten en hun familie. 

 Dit alles zoals verwoord in het ‘Raamplan Interne Geneeskunde 2002’ en de ‘Eindtermen Hematologie’. 
 
 Voor de internist die zich kwalificeert voor de differentiatie Hematologie en Medische Oncologie geldt 

bovenstaande beschrijving met dien verstande dat het basispakket Hematologie (zie 3.3.1) wordt 
aangevuld met het basispakket Medische Oncologie (zie 3.3.3).  

 

3. Herregistratie en nascholing 
 
 Een internist met de differentiatie Hematologie of met de gecombineerde differentiatie 

Hematologie/Medische Oncologie blijft opgenomen in het register wanneer aan de volgende punten is 
voldaan: 

1) Hij/zij is werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor diagnostiek en 
behandeling van patiënten met hematologische (en oncologische) ziekten. 

2) Hij/zij is werkzaam in een centrum waarvan het laboratorium actief de ontwikkelingen binnen de 
Hematologie (en Medische Oncologie) volgt en bovendien deelneemt aan landelijk overleg ten aanzien van 
hematologisch laboratoriumonderzoek. 

3) Hij/zij geeft blijk voldoende nascholingsactiviteiten in de Hematologie (en de Medische Oncologie) te 
volgen (zie punt 4). Naast het volgen van postacademisch onderwijs is hier te denken aan het bijwonen 
van refereerbijeenkomsten in universitaire opleidingsklinieken of bijvoorbeeld eenmaal per vijf jaar 
gedurende enkele dagen weer actief participeren in een universitaire kliniek. 

4) Om voor herregistratie in de differentiatie in aanmerking te komen, dient men ingeschreven te zijn als 
internist in het Medisch Specialisten Register en bovendien aan de volgende criteria te voldoen: 

 ten minste 28 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie. Voor het gecombineerde 
differentiatie geldt 20 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie hematologie en 20 uur 
per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie oncologie 

 ten minste 12 patiëntgebonden uren per week werkzaam in de differentiatie (Hematologie) 

 Voor het gecombineerde differentiatie geldt ten minste 10 patiëntgebonden uren per week werkzaam in 
de differentiatie Hematologie en 10 patiëntgebonden uren per week werkzaam in de differentiatie 
Oncologie.  


