Procedure Erkenning / Registratie van in het Buitenland Opgeleide
en in het buitenland erkende Intensivisten (PERBOI)
Artikel 1
De GIC adviseert over individuele aanvragen aan de Wetenschappelijke Verenigingen.
Artikel 2
De aanvraag wordt door de kandidaat aan de Wetenschappelijke Vereniging gericht met behulp van
het daarvoor ontworpen aanvraagformulier. Door het tekenen van het aanvraagformulier verleent de
aanvrager toestemming voor het, indien nodig geacht, opvragen van aanvullende informatie
betreffende de door hem/haar genoten IC opleiding.
Artikel 3
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor erkenning en registratie van buitenlands
opgeleide intensivisten zijn administratiekosten verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks
vastgesteld door de GIC op grond van het gemiddelde van de door de beoordelende commissieleden
en het secretariaat bestede tijd, materiaal en middelen.
Vanaf 1 juli 2008 bedragen de kosten € 750,00 per aanvraag.
Artikel 4
De GIC besluit op een aanvraag binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier op het
secretariaat van de GIC. Indien het dossier onvolledig wordt geacht, zal hiervan melding worden
gemaakt naar de aanvrager toe middels een ontvangstbevestiging waarna de kandidaat in de
gelegenheid wordt gesteld binnen een maand de ontbrekende gegevens te leveren.
Artikel 5
Bij afwijzing van de aanvraag kan de kandidaat binnen twee maanden na dagtekening in beroep gaan
tegen de beslissing. Voor de beroepsprocedure wordt verwezen naar bijlage 2.
Artikel 6
Nieuwe aanvragen van kandidaten die een aanvraagprocedure en beroepsprocedure hebben
doorlopen, worden niet in behandeling genomen, tenzij er sprake is van een wijziging in feiten of
omstandigheden.
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Bijlage 1 - RICHTLIJNEN VOOR (POSITIEVE) BEOORDELING
1. De kandidaat moet zijn ingeschreven bij een RGS (Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten) erkende wetenschappelijke vereniging van het moederspecialisme in Nederland. Het
bewijs van inschrijving in het moederspecialisme waartoe kandidaat hoort, dient te worden
overlegd.
2. De kandidaat dient een bewijs te kunnen overleggen van een in het buitenland gevolgde
Intensive Care opleiding.
3. De kandidaat dient een bewijs te kunnen overleggen van het behalen van het Europese EDIC-1
examen. Indien dit examen niet behaald is, dan is er de mogelijkheid om een mondeling EDIC-1
vervangend Nederlands herexamen in een GIC-erkende opleidingskliniek aan te vragen via het
GIC secretariaat. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het bewijs van het schriftelijke of
mondelinge herexamen moet worden overlegd.
4. Gegevens zoals door de kandidaat zijn ingevuld op het aanvraagformulier zijn leidend. Eventuele
nader door de GIC op te vragen informatie kan noodzakelijk geacht worden en indien het
aanvraagformulier door de kandidaat is ondertekend is daarmee automatisch ook toestemming
verleend die informatie op te vragen.
5. Kopieën van alle relevante correspondentie betreffende de erkenningen in het buitenland dienen
aanwezig te zijn.
6. De GIC vergelijkt het door de kandidaat gevolgde opleidingscurriculum met de Nederlandse
Intensive Care opleiding. Indien er door de GIC wezenlijke verschillen tussen de door de
kandidaat genoten opleiding en de Nederlandse opleiding worden geconstateerd worden deze
omschreven en benoemd als deficiëntie.
7. Vervolgens moet worden beoordeeld of met de na de opleiding opgedane beroepservaring deze
deficiëntie als weggewerkt is te beschouwen. Er moet worden beoordeeld of de kandidaat
voldoende tijd heeft gewerkt op een afdeling(en) welke in alle redelijkheid in staat moet worden
geacht de kandidaat een klimaat te bieden waarin de onder 4 beschreven opleidingsverschillen
kunnen worden overbrugd.
8. Indien er wezenlijke verschillen blijven bestaan ten aanzien van de opleiding aangevuld met de
eventuele beroepservaring van de aanvrager, kan worden besloten tot een beoordeling/
aanpassingsstage onder supervisie van een Nederlandse opleider.
Bijlage 2 - BEROEPSPROCEDURE
1. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Wetenschappelijke
Vereniging (WV) van het moederspecialisme waartoe de kandidaat behoort.
2. Deze zal het beroep direct aan de GIC doen toekomen.
3. Daarnaast dient de WV een lid te benoemen die zal plaatsnemen in de commissie van beroep en
de desbetreffende persoon zo spoedig mogelijk aan de GIC bekend maken.
4. De GIC stelt in de eerstvolgende vergadering de commissie van beroep in en benoemt naast de
vertegenwoordiger van de WV nog twee anderen te weten een opleider Intensive Care
Geneeskunde en een willekeurig ander lid van de GIC. Geen van de commissieleden mogen
betrokken zijn geweest bij de beoordeling van de aanvraag in eerste aanleg.
5. Het is de commissie van beroep verplicht om hoor en wederhoor toe te passen.
6. De commissie van beroep brengt binnen twee maanden na ontvangst van het beroep schriftelijk
advies uit aan de wetenschappelijke verenigingen.
7. De wetenschappelijke vereniging neemt binnen 1 maand na het ontvangst van het advies van de
commissie van beroep een besluit wat schriftelijk aan de aanvrager zal worden medegedeeld.
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