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

de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel 

van pediatrie 

 

BELGISCH STAATSBLAD 18.07.2017 

 

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

beroepstitel pediatrie benoemd:  

1° acht artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de pediatrie, op voordracht van 

de beroepsverenigingen:  

a) FRANCKX, Johan;  

b) PATTYN, Luc;  

c) ALLIET, Philippe;  

d) JEANNIN, Philippe;  

e) SAUER, Kate;  

f) BAEL, Anna;  

g) DE GUCHTENAERE, Ann;  

h) VAN GYSEL, Dirk;  

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) HEYING, Ruth;  

b) MEKHALI, Djalila;  

c) VAN WINCKEL, Myriam;  

d) DHOOGE, Catharina;  

e) GIES, Inge;  

f) VANDENPLAS, Yvan;  

g) NORGA, Koenraad;  

h) HAGENDORENS, Margo. 

De samenstelling van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel pediatrie wordt 

voor taken met betrekking tot de bijzondere beroepstitel neonatologie uitgebreid met volgende 

personen die tot lid van de erkenningscommissie worden benoemd: 

1° twee artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de neonatologie, op voordracht 

van de beroepsverenigingen:  

a) VANDEPUTTE, Christina;  

b) D'HAESE, James;  

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

universitaire instelling kunnen bewijzen op voordracht van de Vlaamse 

geneeskundefaculteiten: 

a) SMETS, Koenraad;  

b) COOLS, Filip.  

De samenstelling van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel pediatrie wordt 

voor taken met betrekking tot de bijzondere beroepstitel pediatrische hematologie en 



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 pediatrische hematologie en 

oncologie, op voordracht van de beroepsverenigingen:  

a) MEYTS, Isabelle;  

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) VERLOOY, Joris.  

De samenstelling van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel pediatrie wordt 

voor taken met betrekking tot de bijzondere beroepstitel pediatrische neurologie uitgebreid 

met volgende persoon die tot lid van de erkenningscommissie wordt benoemd: 

1° een arts-specialist, die minstens vijf jaar erkend is in de pediatrische neurologie, op 

voordracht van de beroepsverenigingen:  

a) JANSEN, Anna;  

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

instelling kan bewijzen op voordracht van de Vlaamse geneeskundefaculteiten: 

b) BUYSE, Gunnar.  

 

Brussel, 6 juli 2017.  

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, 

D. DEWOLF 

 

5 FEBRUARI 2021. 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 pediatrie, gewijzigd bij het besluit van de administrateur-generaal 

van 22 februari 2019 en van 6 juli 2019, wordt punt e) vervangen door wat volgt: 

"e) GIES, Inge;". (Belgisch Staatsblad 22.04.2021) 

 

6 JUNI 2019. In artikel 1, 1°, 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 pediatrie wordt punt “b) PEETERS, Stefaan;”, vervangen door wat 

volgt: "b) PATTYN, Luc;". (Belgisch Staatsblad 23.07.2019) 

 

22 FEBRUARI 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 pediatrie wordt punt “a) DE BOECK, Christiane;”, vervangen door 

wat volgt: "a) HEYING, Ruth;". 

- In artikel 1, vierde lid, 1°, 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 pediatrie wordt punt “a) WERCKX, Wendy;”, vervangen door wat 

volgt: "a) JANSEN, Anna;". ( Belgisch Staatsblad 08.03.2019) 

 

 


