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

de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van 

intensieve zorgen 

 

BELGISCH STAATSBLAD 25.07.2017 

 

Artikel 1. De volgende personen worden tot lid van de erkenningscommissie voor de 

bijzondere beroepstitel intensieve zorgen benoemd: 

1° acht artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de intensieve zorgen, op 

voordracht van de beroepsverenigingen: 

a) VANDER LAENEN, Margot; 

b) DUBOIS, Jasperina; 

c) DE CORTE, Wouter; 

d) GOUWY, Stefaan; 

e) DE DECKER, Koen; 

f) LORMANS, Pieter; 

g) VAN REGENMORTEL, Niels; 

h) RAEMAEKERS, Jan; 

2° acht artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn en onderwijservaring in een 

universitaire instelling kunnen bewijzen, op voordracht van de Vlaamse 

geneeskundefaculteiten: 

a) INGELS, Catherine; 

b) WILMER, Peter; 

c) DRUWE, Patrick; 

d) DE JAEGER, Annik; 

e) DILTOER, Marc; 

f) DE WAELE, Elisabeth; 

g) JORENS, Philippe; 

h) DE DOOY, Jozef. 

 

Brussel, 12 juli 2017. 

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, 

D. DEWOLF 

 

28 SEPTEMBER 2019. - In artikel 1, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 12 

juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met 

de bijzondere beroepstitel van intensieve zorgen wordt punt f) “DE REGT, Jouke;”, vervangen 

door wat volgt: "f) DE WAELE, Elisabeth;". (Belgisch Staatsblad 17.10.2019) 

 

7 FEBRUARI 2020. - In artikel 1, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 12 juli 

2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de 

bijzondere beroepstitel van intensieve zorgen, gewijzigd bij het besluit van de administrateur-

generaal van 28 september 2019, wordt punt c) vervangen door wat volgt: 

"c) DRUWE, Patrick;". (Belgisch Staatsblad 03.04.2020) 

 



10 NOVEMBER 2020. - In artikel 1, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 12 

juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met 

de bijzondere beroepstitel van intensieve zorgen, gewijzigd bij het besluit van de 

administrateur-generaal van 28 september 2019 en bij het besluit van de administrateur-

generaal van 7 februari 2020, wordt punt e) vervangen door wat volgt : 

"e) DILTOER, Marc;". (Belgisch Staatsblad 30.11.2020) 

 


