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Gelet op de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 153, § 4, gewijzigd bij de 
wet van 8 april 1965; 

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige 
commissies, inzonderheid op artikel 47; 

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1978 tot vaststelling van de nadere regelen 
voor de erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 
3; 

Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 1958 tot goedkeuring van de 
erkenningscriteria, waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als specialist 
de prestaties wensen te volbrengen, die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek koninklijk 
besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals het thans is 
gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1978 tot vaststelling van algemene 
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten; 

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van 
huisartsen; 

Gelet op het advies van de Raad van State, 
 
Artikel 1. In de bijlage van dit besluit worden de bijzondere criteria vastgesteld voor de 

opleiding en de erkenning van de geneesheren die als geneesheren-specialisten voor 
röntgendiagnose wensen opgenomen te worden op de lijst van geneesheren-specialisten, 
bedoeld in artikel 153, § 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, alsmede de bijzondere criteria 
voor stagemeesters en voor stagediensten betreffende de zoëven vermelde specialiteit. 

 
Art. 2. In de bijlage gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 1958 tot goedkeuring 

van de erkenningscriteria, waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als 
specialist de prestaties wensen te volbrengen, die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek 
koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering gewijzigd 
bij de ministeriële besluiten van 22 oktober 1976, van 30 augustus 1978, van 9 maart 1979, 
van 18 juli 1979 en van 15 september 1979, worden de punten 1 tot 4 van de indeling 21 
(radiodiagnose) opgeheven. 

 
Bijlagen 

 
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten 
1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning 

van de geneesheren-specialisten beantwoorden. 
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste (vijf jaar). <MB 1989-01-09/31, art. 1, 

002; Inwerkingtreding : toepasselijk op de opleidingen in radiodiagnose die na 01-01-1989 
aanvangen> 

3. De basisvorming van de kandidaat-specialist omvat een grondige kennis van de 
radiologische anatomie, van de grondbeginselen der radioprotectie en van de klinische 
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röntgendiagnose. Verder omvat zij ook de kennis van de anatomopathologie en van de 
fysiopathologie in hun verband met de klinische röntgendiagnose. 

4. De klinische opleiding van de kandidaat omvat een brede ervaring in de algemene 
röntgendiagnose, van thorax, abdomen, schedel, skelet, bloedvaten, weke delen en dit zowel 
bij volwassenen als bij kinderen. 

Verder dient de kandidaat zich tijdens deze klinische opleiding vertrouwd te maken met 
de verschillende vormen van morfologische en dynamische beeldregistratie die in de 
röntgendiagnose worden gebruikt. Naast de conventionele röntgendiagnose dienen 
ondermeer ook de ultrasonografie en computertomografie beoefend te worden. 

5. a) Gedurende de opleidingsperiode van vier jaar, kan de stagemeester de kandidaat-
specialist stages laten doen in andere daartoe erkende afdelingen van de röntgendiagnose, 
zoals de neuroradiologie en de vasculaire radiologie, in de mate waarin hij dit nodig acht om 
de vorming van de kandidaat aan te vullen en in de mate dat de kandidaat de technische 
bekwaamheid blijkt te bezitten om deze methoden deskundig te kunnen beoefenen. Deze 
stages, waarvan de totale duur één jaar niet mag overtreffen, moeten voorzien en 
goedgekeurd zijn in het stageplan. 

b) Indien na deze periode van vier jaar, nog een stage van één of meer bijkomende jaren 
hoofdzakelijk gewijd wordt aan een speciaal gebied van de röntgendiagnose, zoals de 
neuroradiologie of de vasculaire radiologie, aanvaard door de Hoge Raad, toegestaan in het 
stageplan en gestaafd door het stageboekje, kan de geneesheer-specialist, buiten zijn 
erkenning in de algemene röntgendiagnose, een getuigschrift van bijzondere vorming in één 
dezer gespecialiseerde radiologische disciplines bekomen. 

6. De kandidaat-specialist zal regelmatig aan een radiologische wachtdienst deelnemen. 
7. De kandidaat-specialist zal geleidelijk een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid op 

zich nemen bij het uitvoeren van de radiologische onderzoekingen en de interpretatie van 
hun uitslagen. Hij zal regelmatig in zijn stageboekje de aard van zijn werkzaamheden 
aanduiden, alsmede de seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten die hij heeft 
bijgewoond. 

8. De kandidaat-specialist moet ten minste eenmaal in de loop van zijn opleiding een 
mededeling doen in een wetenschappelijke vergadering of als hoofdauteur een artikel 
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift over een klinisch of wetenschappelijk 
onderwerp in verband met de röntgendiagnose. 

 
B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters 
1. De stagemeester moet beantwoorden aan de algemene criteria voor erkenning van de 

stagemeesters. 
2. De stagemeester moet met volle dagtaak (ten minste acht tiende van de normale 

beroepsactiviteit) in zijn dienst werkzaam zijn en er het grootste gedeelte van zijn activiteit 
besteden aan klinische röntgendiagnose. 

3. Per twintigduizend röntgendiagnostische onderzoekingen per jaar moet de 
stagemeester opleiding geven aan kandidaat-specialisten à rato van ten minste één en ten 
hoogste drie, indien dit laatste getal verantwoord is door de aard van de werkzaamheden in 
de dienst. 

4. Per twintigduizend röntgendiagnostische onderzoekingen per jaar moet de 
stagemeester één medewerker hebben die sedert ten minste vijf jaar als geneesheer-
specialist in de röntgendiagnose erkend is, voltijds (ten minste acht tiende van de normale 
beroepsactiviteit) in de dienst werkzaam is, blijk geeft van voortdurende wetenschappelijke 
belangstelling en metterdaad bij de opleiding betrokken is. Een groter aantal medewerkers 
met volle of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van de 
bedrijvigheid in de dienst en mag de persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialisten, 
aan deze werkzaamheden niet hinderen. 

5. In ieder geval dient de opleiding van de kandidaat-specialist voltijds verzekerd te zijn. 
6. De stagemeester zal ervoor zorgen dat de kandidaat-specialisten voeling houden met 

de medische en chirurgische disciplines in dezelfde instelling en inzonderheid kennis nemen 
van de pathologie en de klinische aspecten der onderzochte gevallen door 
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gemeenschappelijke besprekingen met de betrokken geneesheren van andere disciplines. 
Daartoe zal hij de seminaria inrichten voorzien in artikel 18 van de algemene criteria en de 
nodige schikkingen nemen opdat de kandidaat-specialisten zouden kunnen deelnemen aan 
interdisciplinaire radio-klinische vergaderingen. 

7. De stagemeester zal beschikken over een wachtdienst voor röntgendiagnose waaraan 
de kandidaat-specialisten zullen deelnemen. 

 
C. Criteria voor erkenning van de stagediensten 
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten 

beantwoorden. 
2. Om gerechtigd te zijn tot het geven van een volledige opleiding moet de dienst 

gelegen zijn in een algemeen ziekenhuis waarvan de verschillende diensten door erkende 
specialisten geleid worden (artikel 25 van de algemene criteria). De diensten voor inwendige 
geneeskunde en voor heelkunde moeten daarenboven kunnen erkend worden voor opleiding 
in hun specialiteit. Er moeten per jaar ten minste twintigduizend radiologische 
onderzoekingen worden uitgevoerd met een voldoende gevarieerde pathologie van 
volwassenen en kinderen van beiderlei geslacht. 

3. De stagedienst bedoeld onder punt 2 moet een aangepaste technische infrastructuur 
hebben met voldoende moderne apparatuur om niet alleen routine onderzoekingen maar ook 
bijzondere onderzoekingen te kunnen uitvoeren, alsmede voldoende personeel, om 
gemakkelijk toegankelijk te wezen voor dagelijkse raadplegingen. 

4. Een dienst met beperkte opleidingsmogelijkheden die niet aan de bovengenoemde 
eisen beantwoordt, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald worden in 
het erkenningsbesluit. In ieder geval moet deze dienst per jaar ten minste vijftienduizend 
röntgendiagnostische onderzoekingen uitvoeren en in hetzelfde ziekenhuis samenwerken 
met diensten voor heelkunde en inwendige geneeskunde die ten minste voor een 
gedeeltelijke opleiding kunnen erkend worden. 

5. Iedere stagedienst moet de registratie van de patiënten bijhouden, met een tweede 
classificatie volgens diagnose. In de dienst zelf moet een autonoom archief bestaan van de 
röntgendossiers, waarin de verslagen van alle onderzoekingen bewaard worden.  

 
 

 
 


