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Vaarwel Dr André WYNEN 
 
Met diepe ontroering vernam het uitvoerend comité van het VBS het overlijden van Dr. André WYNEN, 
ongetwijfeld de grootste artsenleider die België ooit gekend heeft, tevens trouw lid van de Beroepsvereniging 
van Belgische Chirurgen en van het VBS.  
 
Het ganse artsenkorps is in rouw gedompeld.  
 
Met het heengaan van André Wynen verliest de medische wereld veel meer dan een symbool. Deze 
humanist uit één stuk heeft er voor gezorgd dat, dankzij zijn buitengewone intelligentie als scherpzinnig 
strateeg, zijn doortastendheid tegenover de politieke wereld maar vooral dankzij zijn uitgesproken zin voor 
medische en sociale ethiek, ons systeem van gezondheidszorg tot de dag van vandaag een der beste ter 
wereld is. Hij en hij alleen plaatste de patiënt centraal in elk debat, boven en tegen alle politieke, budgettaire 
of economische belangen in.  
 
In onderhandelingen en overal waar hij kwam, dwong hij ontzag af. Zijn tegenstanders zagen hem als een 
gevreesd en onvermurwbaar kuitenbijter. En terecht.  
 
Dankzij zijn hardnekkige strijd voor de fundamentele ethische waarden, zoals de vrije keuze van de arts door 
de patiënt, de toegankelijkheid van de zorgverlening voor elkeen, de diagnostische en therapeutische 
vrijheid van de arts als waarborg voor de autonomie en de integriteit van de patiënt, bleef onze 
gezondheidszorg, in tegenstelling tot sommige buurlanden, lange tijd gespaard van bureaucratische en 
autoritaire excessen van de overheid en van laksheid ten overstaan van allerlei vormen van charlatanisme.  
 
Volksgezondheid was voor hem en dank zij hem een éénduidig begrip. Hij was de publieke vijand van de 
volksverlakkerij.  
 
André Wynen bouwde de medisch-ethische principes om tot een rots, als een gebalde vuist tegen al wie ze 
wou verknechten. Het is slechts jaren na zijn afscheid van het syndicaal toneel, dat de humanitaire ideologie 
die hij verpersoonlijkte ondermijnd raakte door groeiende politieke inmenging in het 'colloquium singulare' 
tussen arts en patiënt. Desondanks blijft de onschendbaarheid van de arts-patiënt relatie en de absolute 
eerbiediging van het medisch geheim de meest fundamentele bescherming van de patiënt in elk 
zorgsysteem, welk het ook weze.  
 
Vaarwel André Wynen. We hopen dat de herinnering aan uw persoonlijkheid, samen met uw ethische 
principes, voor eeuwig in alle artsengeheugens van nu en morgen zal gegrift blijven. En laat ons hopen dat 
de elektronische evolutie en de artificiële intelligentie van onze computers en netwerken even scrupuleus die 
ethische principes en de absolute vertrouwelijkheid van de dialoog tussen arts en patiënt zullen vertalen en 
bewaren.  
 

Namens het VBS, 
 

Dr. Marc MOENS, secretaris-generaal    Dr. Jean-Luc DEMEERE, voorzitter 
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ONCOLOGIE : BIJZONDERE CRITERIA VOOR DE ERKENNING 
 

11 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van 
geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van 
de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten 
voor deze disciplines en deze bijzondere beroepsbekwaamheid (B.S. d.d. 6.6.2007) 
 

TITEL I. - De bijzondere beroepstitel in de medische oncologie 
HOOFDSTUK I. - Bevoegdheidsdomein 

Artikel 1. De geneesheer-specialist in medische oncologie is een geneesheer die speciaal is opgeleid 
voor het op punt stellen en het opvolgen van de patiënt van 16 jaar of meer, die lijdt aan vaste tumoren, voor 
het instellen van een aangewezen systemische behandeling, met inbegrip van de kankerbestrijdende 
chemotherapie en hormonotherapie, de biologische en genetische behandelingen om hem te genezen, zijn 
ziekte te stabiliseren of de oncologische palliatieve behandeling te verzekeren. 

De efficiënte oppuntstelling en de aangepaste opvolging van de patiënt met kanker vereisen dat de 
geneesheer-specialist in medische oncologie de kennis beheerst van de pathofysiologie van de 
verschillende soorten van kankers en van de meest aangepaste diagnostische technologieën.  

De aangewezen en efficiënte toepassing van systemische behandelingen vereist van de geneesheer een 
kennis van de prognostische en predictieve factoren die aangeven hoe men reageert op een gegeven 
behandeling alsook een begrip van de wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en andere behandelingen 
zodat hij de heilzame effecten en nevenwerkingen van deze potentieel toxische middelen kan voorzien, 
beheren en beheersen op korte en lange termijn, maar ook de patiënt hieromtrent juist kan informeren.  

De geneesheer-specialist in de medische oncologie heeft bovendien een algemene opleiding in 
inwendige ziekenhuisgeneeskunde en werkt nauw samen met geneesheer - specialisten in andere 
specialiteiten en met de behandelende huisartsen, inzonderheid tijdens het multidisciplinaire consult bedoeld 
in artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het 
zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te 
worden erkend. 
 

HOOFDSTUK II. - Erkenningscriteria voor geneesheer-specialisten in medische oncologie. 
Art. 2. § 1. Wie wenst te worden erkend voor de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de 

medische oncologie zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van 
de tandheelkunde, moet : 

1° aan de algemene opleidings- en erkenningscriteria voor geneesheer-specialisten voldoen; 
2° een specifieke opleiding in de medische oncologie te hebben gevolgd zoals bedoeld in §§ 2 en 6;  
3° tenminste éénmalig een wetenschappelijke uiteenzetting te hebben verzorgd op een nationale of 

internationale wetenschappelijke bijeenkomst die het nodige gezag heeft, of een artikel te hebben 
gepubliceerd over een klinisch onderwerp in een wetenschappelijk referentie-tijdschrift met een leescomité; 

4° gedurende deze vorming kennis te hebben opgedaan inzake registratie en classificatie van tumoren; 
5° een ervaring te hebben opgedaan in de conceptie en de wetenschappelijke evaluatie van klinische 

proeven in de oncologie. Met dit doel is hij tijdens zijn opleiding effectief betrokken in de opstelling van 
protocols, in de uitvoering, de analyses en in de evalutaie van deze klinische proeven. 

§ 2. De duur van de opleiding in de medische oncologie bedraagt zes jaar voltijdse stage, waarvan drie 
jaar basisopleiding in inwendige geneeskunde en drie jaren van hogere opleiding in medische oncologie. 

§ 3. Tijdens de basisopleiding, moet de kandidaat-specialist zich vertrouwd maken met alle aspecten van 
de inwendige geneeskunde in één of meerdere hiertoe erkende stagediensten. 

§ 4. De hogere opleiding van de kandidaat specialist bestaat uit drie jaar stage in één of meerdere 
erkende stagediensten voor de opleiding in medische oncologie zoals bedoeld in artikel 4, onder de leiding 
van een erkende stagemeester zoals bedoeld in artikel 3. Indien bepaalde aspecten van het domein van de 
medische oncologie niet genoeg toegepast worden in een bepaalde dienst, kan de kandidaat specialist, mits 
instemming van zijn stagemeester, zijn opleiding voor dat/die domeinen(en) aanvullen door stages van drie 
maanden in andere erkende gespecialiseerde diensten of afdelingen, of onder dat het totaal van die stages 
de duur van zes maanden overschrijdt. 

§ 5. Gedurende de hogere opleiding wordt hij opgeleid voor het correct verstrekken van systemische 
kankerbehandelingen, met beheer van hun risico's. 

Zijn opleiding omvat eveneens het begrip van het belang van het multidisciplinaire aspect van het 
behartigen en behandelen van een oncologisch patiënt en dus ook de rol en interacties met de geneesheer - 
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specialisten van andere specialismen, zoals de geneesheren-specialisten in de pneumologie, de gastro-
enterologie, de heelkunde, radiotherapie-oncologie, de pathologische anatomie, de rontgendiagnose, in in 
de nucleaire geneeskunde, maar ook met de huisartsen,de psychologen en de diëtisten. Hij zal ook opgeleid 
worden tot het deelnemen aan de verschillende aspecten van palliatieve zorg en meer bepaald de 
pijnbeheersing. 

§ 6. De kandidaten kunnen hun opleiding vervolmaken in laboratoria voor medisch onderzoek om hun 
fundamentele kennis inzake kanker en de behandelingen te vergroten. Deze stage in het 
onderzoekslaboratorium zal in de globale opleiding maximaal ten belope van een jaar in aanmerking mogen 
worden genomen.  
 

HOOFDSTUK III. - Erkenningscriteria voor stagemeesters 
Art. 3. § 1. Elkeen die wenst erkend te worden als stagemeester in de medische oncologie moet : 
1° voldoen aan de algemene erkenningscriteria voor de stagemeesters; 
2° tenminste gedurende acht jaar erkend zijn als geneesheer-specialist, houder van de bijzondere 

beroepstitel in de medische oncologie; 
3° voltijds, met name tenminste acht tienden van een normale beroepsactiviteit, werken in zijn dienst of 

zijn afdeling en het grootste deel van zijn tijd te besteden aan klinische, poliklinische en technische 
activiteiten van het domein van de medische oncologie, ongeacht zijn deelname aan wachtdiensten; 

4° in zijn dienst beschikken over tenminste een medewerker die zijn activiteit voltijds uitoefent, met name 
tenminste acht tienden van van een normale beroepsactiviteit uitoefent en die sedert tenminste vijf jaar 
erkend is als geneesheer-specialist, houder van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie et die 
een ondersteunde wetenschappelijke activiteit aantoont. 

§ 2. De stagemeester kan de vorming verzekeren van kandidaten-specialisten ten belope van één per 
500 jaarlijkse opnamen in hospitalisatie met overnachting voor de pathologieën van vaste kwaadaardige 
tumoren.  

De stagemeester mag slechts de opleiding verzekeren van een aantal kandidaten-specialisten dat ten 
hoogste gelijk is aan het aantal geneesheren die sedert vijf jaar erkend zijn als geneesheren-specialisten in 
de medische oncologie en voltijds werken in de stagedienst, met inbegrip van de stagemeester zelf en zijn 
mederwerker, zoals bedoel in § 1, 4°.  

§ 3. De stagemeester ziet erop toe dat de kandidaat specialist een pluridisciplinaire opleiding geniet in 
alle domeinen van medische oncologie, rekening houdend met de erkenningscriteria voor kandidaat- 
specialisten, bedoeld in hoofdstuk II, en zal hen indien nodig toelaten deel te nemen aan de aciviteiten van 
andere gespecialiseerde diensten, met name de radiotherapie, de klinische hematologie, de 
anatomopathologie, de medische beeldvorming, de nucleaire geneeskunde, of de heelkunde.  

De stagemeester ziet erop toe dat de kandidaat-specialist deelneemt aan de activiteiten van het 
oncologisch dagziekenhuis en aan het pluridisciplinair oncologisch overleg. 
 

HOOFDSTUK IV. - Erkenningscriteria voor stagediensten 
Art. 4. Om te worden erkend als stagedienst in de medische oncologie, moet de dienst : 
1° voldoen aan de algemene erkenningscriteria voor stagediensten; 
2° alle domeinen van de medische oncologie omvatten, zonder voorafgaande selectie van de gevallen; 
3° beschikken over een aangepaste infrastructuur van tenminste 25 bedden die voorbehouden zijn aan 

de medische oncologie; 
4° jaarlijks minimum 1 000 opnamen in met overnachting verzekeren voor harde kwaadaardige tumoren; 
5° in hetzelfde ziekenhuis beschikken over van een dienst inwendige ziekten, heelkunde, radiodiagnose, 

nucleaire geneeskunde, de functies intensieve zorgen en gespececialiseerde spoedgevallenzorg die voldoen 
aan de erkenningscriteria voor de stagedienst; 

6° in dezelfde voorziening beschikken over een polikliniek; 
7° in de stagedienst beschikken over een oncologisch dagziekenhuis; 
8° in hetzelfde ziekenhuis beschikken over een equipe die gespecialiseerd in infectieziekten; 
9° zich bevinden in een ziekenhuis dat een erkend zorgprogramma oncologie uitbaat; 
10° een register en de medische dossiers van de patiënten bijhouden en bewaren en waken over de 

classificatie per diagnose; 
11° het verzekeren van de permanente vorming en maandelijkse stafvergaderingen van het medisch en 

verpleegkundig personeel die ermee verbonden is;  
12° intern evalueren van zijn activiteit, desgevallend overeenkomstig de modaliteiten die zijn opgelegd 

door de Minister die de Volkgezondheid.  
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HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen 
Art. 5. § 1. In afwijking van artikel 2, § 1, 2°, kan als geneesheer-specialist in de medische oncologie 

erkend worden, de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, die algemeen bekend staat als 
bijzonder bekwaam in de medische oncologie en die het bewijs levert dat hij, sedert ten minste vier jaar na 
zijn erkenning als geneesheer-specialist, de medische oncologie exclusief en met voldoende kennis 
uitoefent. Hij dient daartoe twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag in. 

Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan onder meer geleverd worden door 
zijn persoonlijke publicaties, door zijn actieve deelname aan nationale en internationale congressen, aan 
wetenschappelijke vergaderingen in verband met de medische oncologie, door een activiteit die typisch is 
voor de medische oncologie, waaronder de deelneming aan het multidisciplinair consult in de oncologie. 

§ 2. In afwijking van artikel 2, § 1, 2° kan een termijn van voltijdse uitoefening van de medische oncologie 
in de hoedanigheid van kandidaat-geneesheer-specialist of in de hoedanigheid van geneesheer-specialist, 
aangevangen vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die desgevallend hierna verder loopt, kan worden 
gevalideerd als opleiding voorzover hiertoe de aanvraag werd ingediend binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

De in het eerste lid bedoelde termijn mag niet hoger bedragen dan twee jaar. 
§ 3. De in respectievelijk artikel 3, § 1, eerste lid, 2°, en in artikel 3, § 1, eerste lid, 4°, en § 2, tweede lid, 

bedoelde anciënniteit van de stagemeester en de medewerker zal pas vereist worden na acht en vijf jaar na 
de inwerkingtreding van dit besluit. 

§ 4. De als geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde erkende geneesheer die bij toepassing van 
dit artikel een erkenning verwerft van specialist in medische oncologie, ziet zijn bijzondere beroepstitel van 
geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde vervangen worden door de bijzonder beroepstitel van 
geneesheer-specialist in medische oncologie. 
 

HOOFDSTUK VI. - Voorwaarden voor het behoud van de erkenning 
Art. 6. Om erkend te blijven als specialist in de medische oncologie moet de geneesheer : 
1° hoofdzakelijk de medische oncologie uitoefenen in een ziekenhuis; 
2° in dit ziekenhuis deelnemen aan het zorgprogramma oncologie; 
3° het bewijs leveren dat hij zijn kennis en vaardigheden onderhoudt en ontwikkelt, en dit met het oog op 

het verlenen van geneeskundige zorgen die overeenstemmen met de huidige wetenschappelijke informatie 
en met het oog op het voldoen aan de bestaande kwaliteitscriteria. Hiervoor levert hij het bewijs dat hij een 
aantal uren heeft besteed aan de permanente vorming in het domein van de medische oncologie dat 
tenminste gelijk is aan het aantal uren permanente vorming die in aanmerking komen voor de accreditering 
van geneesheren-specialisten; 

4° zijn medische activiteit onderwerpen aan een evaluatie, overeenkomstig een procedure van peer 
review, aan een groep van deskundigen, specialisten in de medische oncologie, aangewezen door de Hoge 
Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen. 
 

TITEL II. - De bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie 
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling 

Art. 7. Voor de toepassing van dit besluit, moet worden verstaan onder « bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de oncologie », de bijzondere beroepstitel in de oncologie zoals bedoeld in artikel 2 
van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991. 
 

HOOFDSTUK II. - Toegangsvoorwaarden tot de bijzondere beroepskwalificatie in de oncologie 
Art. 8. § 1. Kunnen in aanmerking komen om erkend worden voor de bijzondere beroepsbekwaamheid in 

de oncologie, de houders van de volgende beroepstitels van geneesheren-specialisten, bedoeld in artikel 1 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van de bijzondere beroepstitels 
voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde : 
a) Heelkunde; b) Neurochirurgie; c) Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde; d) Dermato-
venerologie; e) Gynaecologie-verloskunde; f) Orthopedische heelkunde; g) Oto-rhino-laryngologie; 
h) Stomatologie; i) Urologie; j) Oftalmologie; k) Pneumologie; l) Gastro-enterologie; m) Neurologie.  
 

HOOFDSTUK III. - Bevoegdheidsdomein 
Art. 9. De geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie : 
1° beheerst het geheel van de fundamentele, klinische en specifieke technische kennis voor de diagnose, 

de opsporing, de behandeling en de opvolging van harde tumorale aandoeningen van de patiënt van 16 jaar 
of meer die behoren tot zijn basisdiscipline; 
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2° werkt, gedurende de gehele duur van de opvolging van de patiënt, nauw samen en overlegt met de 
geneesheren- specialisten in de medische oncologie, de geneesheren-specialisten in de radiotherapie-
oncologie en de andere geneesheren specialisten, betrokken bij de multidisciplinaire aanpak van de 
oncologie en in de zorgprogramma's in de oncologie, evenals met de behandelende huisartsen, opdat aan 
de patiënten de best mogelijke zorg zou worden verstrekt. 
 

HOOFDSTUK IV. - Criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de oncologie 

Art. 10. § 1. Wie erkend wenst te worden als houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de 
oncologie moet : 

1° houder zijn van één van de tittels van geneesheer-specialist zoals bedoeld in artikel 8, § 1;  
2° een specifieke opleiding in de oncologie gevolgd te hebben, zoals bedoeld in § 2; 
3° gedurende zijn opleiding een kennis inzake de registratie en de classificatie van tumoren ontwikkeld 

hebben; 
4° gedurende zijn opleiding tenminste éénmaal een presentatie te hebben verzorgd voor een nationaal of 

internationaal wetenschappelijk comité of een artikel over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp in 
verband met de oncologie gepubliceerd hebben in een internationaal referentietijdschrift, met leescomité.  

§ 2. De specifieke opleiding voor de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie omvat een voltijdse 
stage van tenminste twee jaar in een overeenkomstig artikel 13 erkende stagedienst, onder gezag van een 
erkende stagemeester overeenkomstig artikel 12, waarvan ten hoogste één jaar verricht kan worden tijdens 
de hogere opleiding in zijn basisspecialisme. Voor de geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie, de 
pneumologie en de neurologie, moet tenminste zes maanden zijn volbracht in een erkende stagedienst in 
medische oncologie. 

Bij gebrek aan specifieke stagedienst in de oncologie voor het betrokken basisspecialisme, kan de 
Minister bevoegd voor Volksgezondheid, na advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en 
van Huisartsen, vaststellen in welke categorieën van erkende stagediensten de stages kunnen worden 
vervuld. 

§ 3. Indien bepaalde aspecten van het domein van de oncologie niet voldoende worden uitgeoefend in 
bedoelde dienst(en), zal de kandidaat-geneesheer-specialist in akkoord met zij stagemeester, zij opleiding 
kunnen vervolledigen in dat domein of deze domeinen door een stage van drie maanden.  

§ 4. Voor de erkenning als houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, moet de 
kandidaat voldoen aan bijkomende specifieke voorwaarden, zoals vastgesteld door de Minister bevoegd 
voor Volksgezondheid, na advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen.  

De in het eerste lid bedoelde bijkomende specifieke voorwaarden, worden afzonderlijk vastgesteld voor 
elke beroepstitel bedoeld in artikel 8, § 1.  

Deze criteria kunnen onder meer bestaan in een jaarlijks aantal raadplegingen of ziekenhuisopnamen 
met overnachting of in daghospitalisatie, in een variatie van oncologische pathologieën, in types en aantal 
gestelde diagnosen of verrichte therapieën of in type stagediensten of duur van de stageperiodes. 
 

HOOFDSTUK V. - Voorwaarden voor het behoud van de erkenning 
Art. 11. § 1 Om erkend te blijven voor de bijzondere beroepsbekwaamheid, moet de houder van de 

bijzondere beroepsbekwaamheid elke vier jaar aantonen :  
1° dat hij erkend blijft voor één van de bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 8, § 1; 
2° dat hij deelneemt aan het zorgprogramma voor oncologie waar hij werkt. 
3° dat hij daadwerkelijk de oncologie uitoefent als hoofdactiviteit. In het kader van zijn dagelijkse 

wetenschappelijke, technische, klinische en poliklinische beroepsactiviteiten. 
De houder levert hiervan het bewijs op basis van zijn deelname aan multidisciplinair overleg in de 

oncologie in functie van zijn eigen basisspecialisme, op basis van bijzondere bijkomende criteria zoals 
vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in artikel 10, § 4.  

§ 2. Elk van deze artsen moet bovendien : 
1° de aanbevelingen van volgen het multidisciplinair oncologisch handboek, zoals bedoeld in artikel 21 

van het koninklijk besluit van 21 maart 2003, van het zorgprogramma oncologie waaraan hij deelneemt. 
2° zijn actieve medewerking verlenen aan het multidiscipliniar oncologisch consult zoals bedoeld in artikel 

23 van het koninklijk besluit van 21 maart 2003, dat betrekking heeft met zijn basisspecialisme; 
3° het bewijs leveren dat hij zijn kennis en vaardigheden onderhoudt teneinde medische zorgen te 

verlenen die overeenstemmen met de actuele wetenschappelijke informatie en teneinde te voldoen aan de 
bestaande kwalitatieve criteria. Hiertoe levert hij het bewijs dat hij een aantal uren heeft besteed aan de 
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voortgezette opleiding in de oncologie dat tenminste overeenstemt met het aantal uren voortgezette 
opleiding die in aanmerking komt voor de accreditering van de geneesheren-specialisten; 

4° Voldoen aan de specifieke bijkomende criteria voor het behoud van zijn bijzondere bekwaming in de 
oncologie zoals vastgesteld door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid na advies van de Hoge Raad 
van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen.  

De in het vorige lid bedoelde specifieke bijkomende criteria, worden voor elke bijzondere beroepstitel, 
zoals bedoeld in artikel 8, § 1, afzonderlijk vastgesteld; 

5° zijn medische activiteit overeenkomstig een procedure van peer review onderwerpen aan een 
evaluatie van een groep deskundigen die zijn aangewezen door de Hoge Raad voor Geneesheren-
Specialisten en Huisartsen. 
 

HOOFDSTUK VI. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters 
Art. 12. § 1er. Wie erkend wenst te worden als stagemeester voor de bijzondere bekwaamheid in de 

oncologie één van de in artikel 8, § 1 bedoelde disciplines moet : 
1° beantwoorden aan de algemene erkenningscriteria voor de stagemeesters; 
2° erkend zijn als geneesheer-specialist in de oncologie of erkend zijn voor het overeenstemmende 

basisspecialisme bedoeld in artikel 8, § 1, en houder zijn van de bijzondere bekwaamheid in de oncologie en 
dit gedurende tenminste 8 jaar. 

3° Voltijds werken en de oncologie in zijn discipline als hoofdactiviteit uitoefenen, met name teminste acht 
halve dagen per week, en zijn hoofdactiviteit besteden aan klinische, poliklinische en technische activiteiten 
in het domein van de oncologie van zijn specialisme. 

4° tenminste één medewerker hebben die zijn activiteit voltijds uitoefent, met name tenminste acht 
tienden van een normale beroepsactiviteit, die geneesheer-specialist is, erkend in dezelfde basisdiscipline 
en houder van dezelfde beroepssbekwaamheid sedert teminste vijf jaar, en de oncologie beoefenen in zijn 
dienst werkzaam, en die het bewijs levert van een wetenschappelijke activiteit; 

5° deelnemen aan een zorgprogamma oncologie; 
6° het bewijs leveren van een wetenschappelijke activiteit in de oncologie. 
§ 2. De stagemeester moet de kandidaten die hij opleidt, aanmoedigen deel te nemen aan 

werkzaamheden in de oncologie die behoren tot andere disciplines, in dezelfde inrichting. 
§ 3. Het aantal stageplaatsen mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal voltijdse medewerkers, 

geneesheren-specialisten, die sedert meer dan vijf jaar houder zijn van de bijzondere beroepsbekwaamheid 
in de oncologie, in de bedoelde stagedienst. 

§ 4. Om erkend te worden als stagemeester voor de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie 
moet de kandidaat eveneens beantwoorden aan de bijkomende specifieke criteria zoals bepaald door de 
Minister bevoegd voor Volksgezondheid na advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van 
Huisartsen. 

De bijkomende specifieke criteria zoals bedoeld in het eerste lid worden afzonderlijk vastgesteld voor elke 
beroepstitel, bedoeld in artikel 8, § 1.  
 

HOOFDSTUK VII. - Criteria voor de erkenning van de stagediensten 
Art. 13. § 1. Om voor zijn basisspecialisme, zoals bedoeld in artikel 8, § 1, als stagedienst in de 

oncologie erkend te worden, moet de stagedienst : 
1° in hetzelfde ziekenhuis beschikken over een erkende stagedienst voor bedoeld basisspecialisme en 

een erkende stagedienst in de medische oncologie; 
2° beschikken over een aangepaste infrastructuur met bedden die in heb bijzonder zijn voorbehouden 

voor patiënten die een oncologische pathologie vertonen, die hetzij autonoom is, hetzij geïntegreerd in de 
dienst van het basisspecialisme of in de dienst medische oncologie; 

3° de meeste takken van de oncologie in deze basisdiscipline uitoefenen; 
4° in het ziekenhuis beschikken over een oncologisch dagziekenhuis en een polikliniek; 
5° een aangepaste infrastructuur bezitten evenals een voldoende aantal bevoegde medewerkers om het 

onderricht van een gefundeerde wetenschappelijke geneeskunde te waarborgen; 
6° in dezelfde inrichting of in een dienst van een andere inrichting waarmee een samenwerkingsakkoord 

in het kader van het zorgprogramma in de oncologie werd afgesloten, patiënten kunnen opnemen en 
verzorgen door middel van radiotherapie; 

7° in hetzelfde ziekenhuis diensten hebben voor heelkunde, inwendige ziekten, medische beeldvorming, 
een functie voor intensieve zorg en een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg », evenals een 
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laboratorium voor klinische biologie, en een dienst voor anatomopathologie en een dienst voor nucleaire 
geneeskunde; 

8° over een team beschikken dat in de behandeling van infectieziekten gespecialiseerd is; 
9° deel uitmaken van een ziekenhuis beschikken over een erkend zorgprogramma in de oncologie; 
10° de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bewaren en bijhouden, en ervoor zorgen 

dat een classificatie volgens diagnose mogelijk is; 
11° de permanente vorming verzekeren van het verpleegkundig en medisch personeel van de 

stagedienst; 
12° overgaan tot een interne evaluatie van zijn activiteit, overeenkomstig de modaliteiten die kunnen 

worden vastgesteld door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid. 
§ 2. Wanneer een gebied van de oncologie dat voor de opleiding belangrijk is, onvoldoende beoefend 

wordt in de dienst, moet de kandidaat door een rotatiestage zijn opleiding in dat gebied vervolledigen in een 
andere dienst of afdeling die daartoe erkend is. 

§ 3. Om te worden erkend als stagedienst voor oncologie voor één van de basisspecialismen bedoeld in 
in artikel 8, § 1, moet de dienst beantwoorden aan de bijkomende specifieke criteria zoals vastgesteld door 
de Minister bevoegd voor Volksgezondheid na advies van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en 
van Huisartsen. 

De bijkomende specifieke criteria zoals bedoeld in het eerste lid, worden afzonderlijk vastgesteld voor 
elke beroepstitel bedoeld in artikel 8, § 1. 
 

HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepalingen 
Art. 14. § 1. In afwijking van artikel 10, § 1, 2°, kan erkend worden als houder van de bijzondere 

beroepsbekwaamheid in de oncologie, de geneesheer-specialist bedoeld onder artikel 8, § 1 die algemeen 
bekend staat als bijzonder bekwaam in de oncologie van zijn basisspecialisme en die op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit sedert tenminste vier jaar de oncologie in zijn basisspecialisme als 
hoofdactiviteit uitoefent. Hij doet hiertoe de aanvraag binnen de twee jaar vanaf de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit. 

Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan geleverd worden door onder meer 
zijn persoonlijke publicaties, door zijn actieve deelname aan nationale en internationale congressen, aan 
wetenschappelijke vergaderingen in verband met de oncologie van zijn discipline, door een activiteit die 
typisch is voor de oncologie van zijn discipline en tenminste door het feit dat hij gedurende vier 
opeenvolgende jaren een permanente opleiding in de oncologie heeft gevolgd. 

Wordt aanzien als bewijs van het volgen van een permanente opleiding, het feit een permanente 
opleiding gevolgd te hebben in materies die tot de oncologie behoren, die overeenstemt met tenminste de 
helft van het aantal punten vereist in het kader van de accreditering van geneesheren-specialisten. 

§ 2. In afwijking van artikel 10, § 1, 2°, kan een voltijdse activiteitsperiode in de oncologie, in de 
hoedanigheid van kandidaat-geneesheer-specalist of in de hoedanigheid van geneesheer-specialist, die is 
aangevat vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die desgevallend hierna verder loopt, als opleiding 
gevalideerd worden, voor zover de aanvraag wordt ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

De in het eerste lid bedoelde termijn, mag niet langer bedragen dan twee jaar  
§ 3. De in respectievelijk artikel 12, § 1, 2°, en artikel 12, § 1, 4°, en § 3, bedoelde anciënniteit van de 

stagemeester of van de medewerker zal pas vereist worden respectievelijk acht en vijf jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 

TITEL III. - Slotbepalingen 
Art. 15. Het ministerieel besluit van 29 mei 2006 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de 

erkenning van geheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de oncologie, evenals van 
stagemeesters en stagediensten in de oncologie wordt opgeheven. 

 

 

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID IN DE PEDIATRISCHE HEMATOLOGIE EN ONCOLOGIE 
 

14 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van 
geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische 
hematologie en oncologie (B.S. d.d. 6.6.2007) 

 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling 
Artikel 1. Onder pediatrische hematologie en oncologie wordt verstaan het geheel van klinische activiteiten 

betreffende de diagnose en de behandeling van goedaardige ziekten van het bloed, van ziekten van het 
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stollingssysteem, van immuunstoornissen, en van kwaadaardige ziekten van het bloed, van het lymfo-
hematopoïetische stelsel en van de organen bij het kind en de adolescent van minder dan 16 jaar. Dit omvat 
eveneens de klinische aspecten van de transplantatie van hematopoïetische stamcellen en diens medische 
opvolging, evenals van de transfusie. 

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder « bijzondere beroepsbekwaamheid in de 
pediatrische hematologie en oncologie », de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie, 
zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere 
beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. 

 
HOOFDSTUK II. - Criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere 

beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie 
Art. 2. § 1. Wordt erkend als geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de 

pediatrische hematologie en oncologie, de geneesheer die : 
1° erkend is als geneesheer-specialist in de pediatrie; 
2° voldoet aan de algemene criteria inzake vorming en erkenning van de geneesheren-specialisten; 
3° een specifieke opleiding in de pediatrische hematologie en oncologie gevolgd heeft als bedoeld in § 2; 
4° de algemene specifieke, klinische en technische basiskennis beheerst, die betrekking heeft op de 

behandeling en op de opvolging van de pediatrische hematologische en oncologische ziekten; 
5° nauw samenwerkt met andere geneesheren-specialisten, betrokken in de multidisciplinaire benadering van 

de oncologie; 
6° zijn kennis in registratie en classificatie van tumoren heeft ontwikkeld; 
7° gedurende zijn opleiding tenminste één communicatie op een gezaghebbende nationale of internationale 

wetenschappelijke bijeenkomst of een artikel over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp in verband met de 
hematologie of de oncologie gepubliceerd heeft in een referentietijdschrift met leescomité. 

§ 2. De specifieke opleiding in de pediatrische hematologie en oncologie omvat een voltijdse stage van ten 
minste twee jaar in één of meerdere erkende stagediensten zoals bedoeld in artikel 5, onder leiding van een 
erkende stagemeester zoals bedoeld in artikel 4, waarvan maximum één jaar vervuld kan worden tijdens de 
hogere opleiding in de pediatrie. 

Indien bepaalde aspecten van het domein van de pediatrische hematologie en oncologie niet voldoende 
worden ingeoefend in bedoelde dienst(en), zal de kandidaat-geneesheer-specialist in akkoord met zijn 
stagemeester, zijn opleiding kunnen vervolledigen in dat domein of in deze domeinen door stages van drie maand 
in andere erkende gespecialiseerde diensten of afdelingen, zonder dat dat het totaal van deze stages de termijn 
van zes maand mag overschrijden. 

Art. 3. Om erkend te blijven, moet de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepsbekwaamheid in 
de pediatrische hematologie : 

1. houder blijven van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie; 
2. de hematologie en oncologie beoefenen voor het geheel van zijn beroepsactiviteiten, in het kader van de 

pediatrie; 
3. het bewijs leveren dat hij zijn kennis en zijn bevoegdheid onderhoudt en ontwikkelt om zodoende de 

geneeskundige zorg in de pediatrische hematologie en oncologie conform de actuele gegevens van de 
wetenschap en de vigerende kwaliteitscriteria te kunnen verstrekken. Hiertoe dient hij een permanente opleiding te 
volgen gelijk aan de helft van het minimum vereist in het kader van de accreditering en erkend door het paritair 
comité van de pediatrie als behorende tot de hematologie en oncologie; 

4. zijn medische activiteit onderwerpen aan peer review en evaluatie door een groep experts aangesteld door 
de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. 

 
HOOFDSTUK III. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters. 

Art. 4. § 1. Wie wenst erkend te worden als stagemeester in de pediatrische hematologie en oncologie moet : 
1. beantwoorden aan de algemene criteria voor de stagemeesters; 
2. voltijds, met name ten minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit, in zijn dienst werkzaam zijn en 

het grootste deel van zijn tijd besteden aan klinische, poliklinische en technische activiteiten in de pediatrische 
hematologie en oncologie; 

3. erkend zijn als geneesheer-specialist in de pediatrie en sedert tenminste acht jaar houder zijn van de 
bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie; 

4. beschikken over ten minste 1 voltijdse medewerker (ten minste acht tiende van de normale 
beroepsactiviteit), die sedert ten minste 5 jaar erkend is als geneesheer-specialist houder van de bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie, en die blijk geeft van een wetenschappelijke 
activiteit; 

5. beschikken over een voldoende aantal voltijdse gekwalificeerde verpleegkundigen; 
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6. in dezelfde inrichting beschikken over een polikliniek en over een dienst voor daghospitalisatie. 
§ 2. De stagemeester kan instaan voor de opleiding van kandidaten naar rata van maximum 1 kandidaat per 

500 ziekenhuis- en dagziekenhuisopnames van pediatrische hematologische en oncologische gevallen per jaar.  
§ 3. De stagemeester moet de kandidaat-specialisten die hij opleidt, toelaten deel te nemen aan andere 

gespecialiseerde werkzaamheden van de kindergeneeskunde in dezelfde inrichting. 
 

HOOFDSTUK IV. - Criteria voor de erkenning van stagediensten 
Art. 5. § 1. Om als stagedienst in de pediatrische hematologie en oncologie te worden erkend, moet de dienst : 
1. alle gebieden van de pediatrische hematologie en oncologie omvatten zonder voorafgaande selectie van de 

gevallen; 
2. beschikken over een aangepaste structuur met specifiek aan pediatrische hematologie en oncologie 

toegewezen bedden. Deze bedden moeten zich bevinden in een ziekenhuis dat beschikt over geneesheren-
specialisten in de heelkunde, de röntchendiagnose, de anesthesiologie-reanimatie, de intesieve zorgen, de 
pathologische anatomie, de radiotherapie-oncologie, die elk een bijzondere ervaring hebben in de pediatrische 
hematologie en oncologie, alsook over de diensten klinische biologie en nucleaire geneeskunde en een functie 
« gespecialiseerde spoedgevallenzorg ». De palliatieve zorgen, evenals de pijnbehandeling moeten permanent 
verzekerd zijn in het ziekenhuis, evenals in de woonplaats door middel van een liaisonteam. Er moeten een 
functionele contacten bestaan met een transfusiecentrum, een centrum voor menselijke erfelijkheid en een 
laboratorium dat analyses van moleculaire biologie verricht. De stagedienst moet beroep kunnen doen op een 
team dat in de behandeling van infecties gespecialiseerd is, alsook op het comité voor ziekenhuishygiëne, dat 
eigen is aan het betreffende ziekenhuis; 

3. het register en de medische dossiers van de patiënten bewaren en bijhouden; bovendien moeten de 
voormelde dossiers gerangschikt kunnen worden per diagnose; 

4. een dagziekenhuis voor pediatrische hematologie en oncologie omvatten; 
5. instaan voor de permanente opleiding en ten minste om de maand stafvergaderingen voor het aan de 

stagedienst verbonden medische en verpleegkundige personeel organiseren; 
6. intern zijn activiteit evalueren, eventueel volgens de modaliteiten die door de Minister, tot wiens bevoegdheid 

de Volksgezondheid behoort, worden opgelegd; 
7. zich aan regelmatige externe peer review en evaluatie onderwerpen door een groep experts in de 

pediatrische hematologie en oncologie, aangesteld door de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van 
huisartsen. 

 
HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen 

Art. 6. § 1.In afwijking tot artikel 2, § 1, 3°, kan als geneesheer-specialist houder van de bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie erkend worden, de geneesheer-specialist die 
algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam in deze discipline en die het bewijs levert dat hij op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit sedert ten minste vier jaar na zijn erkenning als geneesheer-specialist, de 
pediatrische hematologie en oncologie als hoofdactiviteit en met voldoende kennis uitoefent. Hij dient de aanvraag 
daartoe binnen de twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit in. 

Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan onder meer geleverd worden door 
persoonlijke publicaties, zijn deelname aan nationale en internationale congressen, aan wetenschappelijke 
vergaderingen in verband met pediatrische hematologie en oncologie, aan een profiel van de prestaties die typisch 
zijn voor de pediatrische hematologie en oncologie en tenminste door het feit dat hij gedurende vier 
opeenvolgende jaren een voortgezette opleiding in de hematologie en oncologie heeft genoten. 

Wordt beschouwd als het bewijs van een een voortgezette vorming in de hematologie en oncologie, het feit 
een voortgezette opleiding te hebben gevolgd in materies die worden erkend als behorend tot de hematologie en 
de oncologie, en dit gedurende een aantal uren dat tenminste gelijk is aan de helft van het aantal uren 
voortgezette opleiding vereist voor de accreditering van geneesheren-specialisten. 

§ 2. In afwijking tot artikel 2, § 1, 3°, kan een periode van voltijdse activiteit in de pediatrische hematologie en 
oncologie als kandidaat-specialist of als geneesheer-specialist, aangevat vóór de inwerkingtreding van dit besluit 
en die desgevallend hierna verder loopt, als opleiding gevalideerd worden voor zover de aanvraag werd ingediend 
binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

De in het eerste lid bedoelde termijn mag niet langer bedragen dan twee jaar. 
§ 3. De anciënniteit van de stagemeester en zijn medewerkers zoals bedoeld in artikel 4 zal slechts vereist worden 
na respectievelijk acht en vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.  
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NOMENCLATUUR  ART.  12, § 1, a) (ANESTHESIE) EN 21, § 1 (DERMATO-VENEREOLOGIE) 
in voege vanaf 1.4.2007 

 
3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, § 1, a), en 21, § 1, van de bijlage bij 
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen (B.S. d.d. 15.6.2007) 

 
Artikel 1. In het artikel 12, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot 

vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, […], worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1° Het opschrift die de verstrekking 201073-201084 voorafgaat wordt door het volgende opschrift 
vervangen : 

« Algemene, rachi-, epidurale of plexus brachialisanesthesie verricht tijdens een verstrekking :"; 
2° De volgende verstrekking wordt na de verstrekking 201294-201305 ingevoegd : 
« 201095-201106 
Algemene anesthesie bij de verstrekkingen 532733-532744 of 532755-532766 . . . . . K 45" 
Art. 2. Artikel 21, § 1, van dezelfde bijlage, […], wordt aangevuld als volgt : 
« Laserbehandeling voor "naevus flammeus" 
532733 - 532744 
Proefbehandeling inclusief verslag met kleurenfoto's voor het College van geneesheren-directeurs . .K 50 
532755 - 532766 
Behandeling : maximum . . . . . K 3000 
1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in 

aanmerking voor de congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm2 die geen 
neiging vertoont spontaan te verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of 
handen : 

a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid; 
b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt; 
c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloideus ulnaris en radialis verbindt. 
De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het 

totaal. 
2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het 

gebruik van de apparatuur. 
3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. 

Een proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed Dye Laser (PDL) worden uitgevoerd. 
4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als 

de proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoont in vergelijking met de PDL behandelde 
oppervlakte. Ook een wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College 
van geneesheren-directeurs. 

5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van 
geneesheren-directeurs voorafgaand aan het opstarten van de behandeling. 

6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 
worden via de verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeurs gezonden met een 
formulier en bewijsstukken zoals voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de 
verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en 
afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente, gedateerde kleurenfoto's van de 
letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het verslag moet duidelijk een 
positief resultaat van de proefbehandeling blijken. 

7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan : één 
volledige laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor 
tegemoetkoming werd verleend. Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid 
over twee of meer behandelingszittingen. 

8° Het College van geneesheren-directeurs preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, 
het aantal behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per 
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behandelingsfase bestaat uit een forfait ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde 
cm2. Het honorarium voor de verstrekking 532755-532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord 
geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor de proefbehandeling het beste resultaat heeft 
gegeven. »  

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007. 
 

 
OVERZICHT DIVERSE NOMENCLATUURSWIJZIGINGEN  

 
Artikelen 28, § 1 (Prothesen)  en 35  (Orthopedie en traumatologie) : K.B. van 27.04.2007 (B.S. d.d. 23.05.2007 – 
bl. 27859)  
Artikel 5  (Tandverzorging) : K.B. van 11.05.2007 (B.S. d.d. 25.05.2007 – bl. 28194)  
 
De volledige tekst is beschikbaar op de website en kan ook bekomen worden op eenvoudige aanvraag bij het 
Secretariaat. 
 

 
OPHEFFING INTERPRETATIEREGELS : GYNECOLOGIE & UROLOGIE 

(B.S. d.d. 11.06.2007) 
Artikel 14 g) (gynaecologie) 

Interpretatieregel 9 wordt opgeheven (in voege d.d. 1 november 2005). 

Artikel 14 j ) (urologie) 

Interpretatieregel 15 wordt opgeheven (in voege d.d. 1 november 2005). 
 

 
NIEUWE INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 35BIS, § 1 – OFTALMOLOGIE 

 

INTERPRETATIEREGEL 15 (in voege d.d. 1.5.2007) (B.S. d.d. 15.6.2007) 

VRAAG 

Mogen de volgende verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 246912-
246923 en 246934-246945 ? 

730332-730343 

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens de verstrekking 246595-246606... U 145. 

246595-246606 

Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventueel intra-oculair inplanten van een lens. 

697550-697561 

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens de verstrekking 246676-246680... U 145. 

246676-246680 

Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling 
wegens glaucoom door fistulisatie. 

ANTWOORD 

Ja, de verstrekking 730332-730343 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 246912-
246923, en de verstrekking 697550-694561 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 
246934-246945. 

246912-246923 

Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare 
methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens. 

246934-246945 

Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fagmentering, laser of een andere vergelijkbare 
methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige behandeling 
wegens glaucoom door fistulisatie 
 



 12 

 
PRIJS DE BEYS : Oproep tot kandidaturen 2007 

 

De Prijs DE BEYS, ter waarde van 150.000 €, is een driejaarlijkse prijs voor medisch onderzoek met een 
sociale dimensie, met bijzondere aandacht voor nood- en crisissituaties. Kandidaturen moeten uiterlijk 
tegen 31 januari 2008 worden ingediend. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het Contactcentrum 
van de Koning Boudewijnstichting, tel. 070-233.065, fax 070-233.727 e-mail : proj@kbs-frb.be.  

U kan het reglement downloaden van de internetsite www.kbs-frb.be 
 

 
WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING 

 
ERC Advanced Life Support Provider Course (nieuwe ERC richtlijnen) 

Donderdag 27 september tot zaterdag 29 september 2007 (kasteel De Renesse Oostmalle) 
Donderdag 13 december tot zaterdag 15 december 2007 (kasteel De Renesse Oostmalle) 

 
Info: patrick.druwe@pandora.be, tel.: 0473 49 60 62 
Accreditering: 180 NE (18CP) (rubriek 1), 10 NE (1CP)(rubriek 6: ethiek en economie) 
Inschrijving: www.rescue-belgium.be of www.erc.edu (Courses - Course Calendar) 
 

 
AANKONDIGINGEN 

 

04017* POLYVALENTE RADIOLOOG (US/Dopp, mamm, CT, MR)  verzorgt full-time uw vervanging (extra muros en 
ziekenhuis) in BRU, VL. BRAB., O. VL., Antw., evt. WVl. Tel. : 0486/06.59.73 

05151* RADIOLOOG biedt zijn diensten aan voor VERVANGING bij voorkeur in privaat praktijk tel. 059.506282 of gsm. 
0473.677009 / 0477863830. 

07027 FRANCE : Cause retraite proche, cède T.B. clientèle de neurologie et de neuro-psychiatrie, Côte d'Azur, proche 
Nice (ville de CHU) : activité de consultations, de visites en cliniques et d'explorations fonctionnelles 
neurologiques (EEG, EMG, bilans neuro-psychologiques, expertises). Important plateau technique  (scanner, 
IRM, scintigraphie) à proximité immédiate. Situation géographique, conditions de travail et recrutement très 
attractifs. Contact : soubielleph@wanadoo.fr ou tél. : 00.33.6 10 90 10 85. 

07032 BRUSSEL : Privé medisch centrum zoekt NEUROLOOG. Tel. 02/267.97.78. Contactpersoon : Mevr. Florence 
LOPEZ 

07055 FRANCE : CESSION DE CLIENTÈLE, en France, dans le Gard, entre Uzès et Avignon. GYNÉCOLOGUE 
femme, installée dans un centre médical moderne en cours d'extension, cède patientèle et local professionnel. 
Très bon emplacement, à proximité d'un centre commercial mais dans un quartier calme, accès et 
stationnement faciles. Conditions très intéressantes. Tél. port. 00.33.6.87.87.14.25 
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