
 

Opleidingseisen voor de differentiatie Medische Oncologie  
binnen de Interne Geneeskunde 
 

1. Definitie van de differentiatie 
 

 De differentiatie Medische Oncologie is het onderdeel binnen de Interne Geneeskunde, dat zich richt 
op de diagnostiek en de intern geneeskundige behandeling van patiënten met kwaadaardige 
aandoeningen en op de complicaties van de behandeling alsmede die van de tumor. 

 

2. Omschrijving takenpakket van de internist met differentiatie Medische Oncologie 
 

 De internist-medisch oncoloog (m/v) heeft gespecialiseerde kennis van de klinische presentatie van 
en de diagnostische mogelijkheden tot opsporing van kanker en tot vaststelling van de uitgebreidheid 
hiervan. Daarbij komt hij/zij in aanraking met een grote diversiteit van ziektebeelden. Hij/zij heeft 
kennis van chirurgische en radiotherapeutische interventies en specifieke deskundigheid op het 
terrein van de indicaties tot en de complicaties van farmacotherapeutische mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de behandeling van kanker. Ook is hij/zij deskundig op het gebied van de 
gevolgen van kanker op korte en langere termijn, zowel medisch, als psychologisch en sociaal, daarbij 
gericht op de patiënt zowel als zijn/haar familie. Hij/zij is in staat een coördinerende rol te spelen bij 
het opstellen van een, in het algemeen multidisciplinair, behandelprotocol. Hij/zij heeft daarbij een 
goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde. Er bestaat 
vaardigheid zowel op het gebied van wetenschappelijke protocolontwikkeling als op management en 
statistiek. 

 Dit alles zoals verwoord in het Opleidingsplan Interne Geneeskunde 1.1, onderdeel Medische 
Oncologie. 

 

 Voor de internist die zich kwalificeert voor de differentiaties Medische Oncologie en Hematologie geldt 
bovenstaande beschrijving met dien verstande dat het basispakket Medische Oncologie (zie 3.3.1) 
wordt aangevuld met het basispakket Hematologie (zie 3.3.3). 

 

3. Herregistratie en nascholing 
 

 Een internist met erkenning in de differentiatie Medische Oncologie of de gecombineerde 
differentiaties Medische Oncologie en Hematologie blijft opgenomen in het register wanneer aan de 
volgende punten wordt voldaan: 

 
1. Hij/zij is werkzaam in een centrum met voldoende poliklinische en klinische faciliteiten voor 

diagnostiek en behandeling van patiënten met oncologische (en hematologische) ziekten. 
2. Hij/zij is werkzaam in een centrum waarvan de afdelingen radiotherapie, pathologie en chirurgie 

actief de ontwikkelingen binnen de Medische Oncologie (en Hematologie) volgen en deelnemen 
aan landelijk overleg. 

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

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 minimaal aan de volgende criteria 
te voldoen: 
- ten minste 28 uur per jaar geaccrediteerde nascholing in de differentiatie. Voor het 

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

- participatie aan ten minste één regionale of landelijke tumorwerkgroep 
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