
GASTRO-ENTEROLOGIE 

6 JULI 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van 

de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel 

van gastro-enterologie 

 

BELGISCH STAATSBLAD 18.07.2017 

 

Artikel 1. De volgende personen worden tot lid van de erkenningscommissie voor de 
bijzondere beroepstitel gastro-enterologie benoemd: 

1° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de gastro-enterologie, op 
voordracht van de beroepsverenigingen: 

a) MORTIER, Leen; 
b) DEBOEVER, Guido; 

c) VAN HOOTEGEM, Philippe; 
d) COENEGRACHTS, Jean-Louis; 

2° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn en onderwijservaring in een 
universitaire instelling kunnen bewijzen, op voordracht van de Vlaamse 

geneeskundefaculteiten: 

a) HIELE, Martin; 

b) GEBOES, Karen; 
c) REYNAERT, Hendrik 

d) FRANCQUE, Sven. 

De samenstelling van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel gastro-

enterologie wordt voor taken met betrekking tot de bijzondere beroepstitel oncologie uitgebreid 
met volgende persoon die tot lid van de erkenningscommissie wordt benoemd: 

1° een arts-specialist, die minstens vijf jaar erkend is in de oncologie, op voordracht van de 
beroepsverenigingen: 

a) DECAESTECKER, Jochen; 

2° een arts-specialist, die minstens vijf jaar erkend is en onderwijservaring in een universitaire 

instelling kan bewijzen op voordracht van de Vlaamse geneeskundefaculteiten: 

a) VAN CUTSEM, Eric. 

 
Brussel, 6 juli 2017. 

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, 

D. DEWOLF 

 
5 FEBRUARI 2019. In artikel 1, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 6 juli 

2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de 
bijzondere beroepstitel van gastro-enterologie wordt punt “c) MANA, Fazia;”, vervangen door 

wat volgt: "c) REYNAERT, Hendrik;". (Belgisch Staatsblad 26.02.2019) 
 

2 APRIL 2019. In artikel 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 6 
juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met 



de bijzondere beroepstitel van gastro-enterologie wordt punt “a) VAN ASSCHE, Gert;”, 

vervangen door wat volgt: "a) HIELE, Martin;". (Belgisch Staatsblad 23.04.2019) 


