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1. Huidige registratie-eisen 
De eisen ten aanzien van het afronden van de opleiding en registratie in het aandachtsgebied Intensive Care 
geneeskunde zijn - conform de Opleidingseisen Intensive Care geneeskunde - als volgt: 
a) Een correct en volledig ingevuld, en door opleider en fellow getekend formulier ‘einde opleiding tot 

intensivist’ toezenden aan het GIC-secretariaat. 
b) Positieve eindbeoordeling door opleider. 
c) Het hebben voldaan aan de wetenschappelijke verplichtingen. 
d) Het met een positief resultaat behaald hebben van het eerste deel van het ‘European Diploma in Intensive 

Care Medicine (EDIC-1)’ onder auspiciën van het European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). 
Deelname aan het tweede deel van het EDIC examen (EDIC-2) is facultatief. 

Het niet voldoen aan deze 4 eisen betekent dat de fellow (nog) niet geregistreerd kan worden in het 
aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde.  
 

2.  Voorwaarden om een verzoek tot mondeling herexamen in te dienen 
De fellow kan een verzoek tot mondeling herkansing indienen bij de GIC onder de volgende voorwaarde: de 
fellow heeft deelgenomen aan het EDIC-1 examen, maar heeft een onvoldoende resultaat behaald. 

 
3.  Hoe dient de fellow een verzoek in voor het mondelinge herexamen? 

a) Aanmelden voor het herexamen kan door een mailbericht te sturen aan het secretariaat van de GIC: 
gic@internisten.nl  

b) Het mailbericht moet vergezeld gaan van de examenuitslag van het EDIC-1. 
c) Het mondelinge herexamen wordt door het GIC-secretariaat ingepland na ontvangst van het schriftelijke 

verzoek per mail. 
d) Het mondelinge herexamen vindt plaats binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek van de fellow. 
e) De kosten voor het herexamen bedragen € 450,00 en zijn voor rekening van de aanvrager. Het bedrag moet 

1 week vóór het herexamen zijn voldaan. 
 

4.  Inhoud mondeling herexamen 
Voor het mondelinge examen geldt het volgende: 
a) Legitimatie is verplicht, controle geschiedt door de examinatoren. 
b) Het mondeling examen zal plaatsvinden in een nader te bepalen opleidingskliniek (niet de eigen 

opleidingskliniek), met twee bevoegde examinatoren (een IC-opleider of plaatsvervangend  
IC-opleider + een intensivist uit het opleidingsteam). 

c) Het mondelinge examen zal 1 uur in beslag nemen.  
d) De focus van het mondeling examen zal liggen op de onderdelen van het EDIC-1 examen waarop de fellow 

een onvoldoende heeft behaald.   
e) Geëxamineerd zal worden naar aanleiding van multiple choice vragen en/of casuïstiek.  
f) Het mondeling examen wordt door de examinatoren beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Tegen een 

onvoldoende resultaat kan geen bezwaar worden gemaakt. 
g) Een positieve uitkomst van het herexamen geeft recht op registratie in het aandachtsgebied Intensive Care 

geneeskunde, mits aan de overige registratie-eisen is voldaan.  
h) Een positieve uitkomst van het herexamen kan niet gelijkgesteld worden aan het behalen van het EDIC-1 

examen, oftewel geeft niet het recht te participeren aan EDIC-2 examen om het Europese diploma intensive 
care te behalen. 

 
5. Onvoldoende resultaat 

a) Indien de fellow zakt voor het mondeling herexamen, dan kan hij/zij weer meedoen met het eerstkomende 
schriftelijke EDIC-examen (minimale tussentijd is 1 jaar t.o.v. vorige schriftelijke examen).  

b) Als die mogelijkheid te lang duurt, kan opnieuw een mondeling herexamen worden ingepland bij twee 
andere examinatoren.  
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