
 

 

Herregistratie-eisen voor de meervoudige differentiatie  

binnen de Interne Geneeskunde 
 

Definitie van de meervoudige differentiatie 

 
De meervoudige differentiatie bestaat uit twee of drie van de volgende differentiatieonderdelen van de 

interne geneeskunde: 

• Acute geneeskunde 

• Allergologie en klinische immunologie 

• Endocrinologie 

• Infectieziekten 

• Klinische epidemiologie 

• Klinische farmacologie 

• Maag-darm-leverziekten met endoscopie 

• Nefrologie 

• Onderwijs 

• Ouderengeneeskunde 

• Palliatieve zorg 

• Vasculaire geneeskunde 

 

Omschrijving takenpakket internist met meervoudige differentiatie 
Een internist met een meervoudige differentiatie levert zorg voor patiënten met multimorbiditeit en/of 

complexe co-morbiditeit en is tevens inzetbaar binnen de taken van enkelvoudige differentiaties. Deze zorg 

betreft waar nodig ook regievoering en coördinatie. Daarnaast heeft de internist met meervoudige 

differentiatie een rol in diagnostische trajecten van ongedifferentieerde en/of complexe pathologie.  
 

Herregistratie en nascholing voor antegrade opgeleide meervoudig gedifferentieerde 

internisten 

Een internist met meervoudige differentiatie blijft opgenomen in het register meervoudige differentiatie 

wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan. Deze criteria worden getoetst ten tijde van herregistratie 

als internist. 

 

• voldoet aan de eisen voor herregistratie voor internist; 

• de herregistratie geldt voor twee differentiatieonderdelen waarin de internist antegraad werd 

opgeleid (bij tweevoudig differentiatie) of voor drie differentiatieonderdelen waarin de internist 

antegraad werd opgeleid (bij drievoudig differentiatie), of voor twee van de drie oorspronkelijke 

differentiatieonderdelen (bij oorspronkelijk drievoudig differentiatie). Na aanvullende antegrade 

opleiding kan een differentiatie worden bijgeplaatst (maximaal drie) of een bestaande differentiatie 

worden vervangen.  

• de internist heeft ten minste 50% van de werkweek (met een minimum van 12 uur/week) aan 

internistische taken besteed die passen bij de gezamenlijke differentiatieonderdelen of anderszins 

kunnen worden beschouwd als passend binnen de betreffende meervoudige differentiatie  

• de internist heeft aantoonbare geaccrediteerde nascholing gevolgd op het gebied van de 

verschillende differentiatieonderdelen. Bij een tweevoudige differentiatie gemiddeld 15 uur per 

differentiatieonderdeel per jaar, bij een drievoudige differentiatie gemiddeld 10 uur per 

differentiatieonderdeel per jaar. In totaal 30 uur per jaar en 150 uur per vijf jaar.  


