
Herregistratie-eisen voor de enkelvoudige differentiatie  
 
Infectieziekten  
 

binnen de Interne Geneeskunde 
  

 
 

1. Definitie van de enkelvoudige differentiatie  
 
 De enkelvoudige differentiatie Infectieziekten binnen de Interne Geneeskunde is het onderdeel dat zich 

bezighoudt met de klinische diagnostiek, behandeling en preventie van infecties, HIV-infectie en virale 
hepatitis nadrukkelijk inbegrepen. De diagnostiek, behandeling en preventie van infecties van de 
individuele patiënt vereisen nauwe samenwerking tussen artsen die werkzaam zijn in de klinische 
geneeskunde en artsen die bekwaam zijn in de medische microbiologie. Internist-infectiologen dienen 
daarom in teamverband te werken met medische microbiologen, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid. 
De internist-infectioloog functioneert vanuit zijn klinische deskundigheid en de medische microbioloog 
vanuit zijn deskundigheid op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en daarmee samenhangende 
klinische aspecten.  

 

2. Omschrijving takenpakket internist met enkelvoudige differentiatie Infectieziekten  
 
 De internist-infectioloog (m/v) heeft een diepgaande kennis van de klinische diagnostiek, de etiologie, de 

behandeling en de preventie van infecties. Hierbij dient hij/zij te voldoen aan de eindtermen gedefinieerd 
in het Raamplan 2002. De internist-infectioloog zal patiënten poliklinisch en klinisch behandelen en 
daarnaast in samenwerking met de medische microbioloog adviezen geven aan andere specialisten.  

 

3. Nascholing en herregistratie 
 
 Een internist met de enkelvoudige differentiatie Infectieziekten 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 infectieziekten.  

2. Werkzaam in een centrum waarvan het laboratorium voor medische microbiologie actief de 
ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Infectieziekten volgt.  

3. Actieve betrokkenheid bij de diagnostiek, behandeling en preventie van infecties en regelmatig 
overleg met de staf van het laboratorium voor medische microbiologie: minimaal zes uur per week 
patiëntgebonden uren in de enkelvoudige differentiatie.  

4. Voor herregistratie heeft hij/zij in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid 
bevorderende activiteiten op het terrein van de interne geneeskunde. Het betreft ten minste 40 punten 
geaccrediteerde bij- en nascholing per jaar, gericht op het behouden en verwerven van competenties 
zoals opgenomen in het kaderbesluit en besluit Interne geneeskunde 

5. Voor herregistratie in de enkelvoudige differentiatie heeft hij/zij ten minste 28 punten per jaar / 140 
uur/punten in 5 jaar geaccrediteerde bij- en nascholing in het betreffende expertise gebied gevolgd. 
Om als behandelaar in een HIV- of hepatitisbehandelcentrum te kunnen functioneren, moet 
aantoonbaar nageschoold worden op deze onderdelen van de infectieziekten. Per 2018 is de eis 8 
uur/punten per jaar / 40 uur/punten in 5 jaar voor HIV nascholingen en 4 uur/punten per jaar / 20 
uur/punten in 5 jaar voor Hepatitis nascholingen. 

6. Bij een samengestelde differentiatie worden ten minste 28 punten bij- en nascholing per jaar gevolgd, 
dan gelijkelijk te verdelen tussen de deelgebieden. 

7. Minimaal 12 uur/punten per jaar, 60 uur/punten worden verkregen met geaccrediteerde niet-
differentiatie specifieke bij- en nascholing. 

8. De sectie bepaalt welke geaccrediteerde nascholingen als relevant worden beschouwd. 
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