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AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2018-2019 VERSCHENEN IN STAATSBLAD 
 

UITERSTE DATUM DECONVENTIONERING OF GEDEELTELIJKE CONVENTIONERING: 
15.03.2018 

 
Het op 19 december 2017 afgesloten akkoord artsen-ziekenfondsen is op 13 februari 2018 in 

het Belgisch Staatsblad verschenen. U vindt de volledige tekst op de website van het VBS1. 

Indien u niet wenst toe te treden tot het akkoord of indien u slechts gedeeltelijk wenst toe te 
treden, moet u uiterlijk op 15.03.2018 het RIZIV daarvan op de hoogte brengen. 

De enige manier om dit te doen, is via de beveiligde RIZIV-webtoepassing via MyRiziv via de 
link https://ondpapp08.riziv.fgov.be/MyPortal/ 

Als deze link niet werkt, gaat u als volgt te werk: surf naar de startpagina van het 
RIZIV: http://www.riziv.fgov.be > Onderaan op de pagina klikt u in de 
rubriek Webtoepassingen op MyRiziv > Vervolgens klik u op de knop Open de webtoepassing. 
Na de taalkeuze kunt u zich aanmelden. 

Hiervoor hebt u een kaartlezer nodig, en moet u de pincode van uw elektronische 
identiteitskaart kennen. Deze hebt u samen met uw elektronische identiteitskaart ontvangen. 
Bent u uw code vergeten, dan kunt u via het gemeentehuis of de webapplicatie van 
binnenlandse zaken (http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-
pincode/) een nieuwe code laten genereren. Let wel: een dergelijke procedure duurt 
gemakkelijk 2 à 3 weken. Wacht dus niet tot de laatste dag om u in te loggen. 

Vanaf mobiele toestellen kunt u zich niet aanmelden. 

Contact RIZIV: Hebt u nog problemen, dan kunt u contact opnemen met het Contactcenter van 
ehealth: support@ehealth.fgov.be - Telefoon: 02 788 51 55 - maandag tot vrijdag van 7u00 tot 
20u  

                                                 
1 http://www.vbs-gbs.org > WETGEVING > Akkoorden Artsen-Ziekenfondsen   

mailto:info@GBS-VBS.org
http://www.vbs-gbs.org/fileadmin/NL_content/Akkoorden_artsen-ziekenfondsen/akkoord_artsen_ziekenfondsen_2018_2019.pdf
https://ondpapp08.riziv.fgov.be/MyPortal/
http://www.riziv.fgov.be/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
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Of met de RIZIV helpdesk: helpdesk@riziv.fgov.be -Telefoon: 02 739 74 74 - van 7u30 tot 12u 
en van 13u tot 17u15. 
 
Het toekennen van het sociaal statuut wordt afhankelijk gemaakt van een aantal voorwaarden, 
waaronder het bereiken van een activiteitsdrempel. 

Om met kennis van zaken te kunnen beslissen of u al dan niet tot het akkoord toetreedt, geven 
we u hieronder schematisch de verschillende mogelijkheden weer. 

De VOLLEDIG geconventioneerde arts die:  

 de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt € 4.870,71 

 de verlaagde activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt € 2.297,63 

 de verlaagde activiteitsdrempel niet behaalt € 0 

 

De GEDEELTELIJK geconventioneerde arts die:  

 de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt € 2.297,63 

 de activiteitsdrempel niet behaalt € 0 

 
Het sociaal statuut kan slechts toegekend worden aan de artsen die gedurende het volledige 
jaar zijn toegetreden tot het akkoord en effectief een activiteit hebben uitgeoefend. 

Uitzonderingen wat het volledige jaar toetreding betreft zijn voorzien voor artsen die: 

 voor eerst toetreden tot het akkoord bij de toekenning van hun eerste RIZIV-nummer 

 overlijden of met wettelijk pensioen gaan 

 een stage lopen in het buitenland in het kader van een goedgekeurd stageplan 

Worden geacht een effectieve activiteit hebben uitgeoefend, de artsen die tijdens het jaar 
waarop de aanvraag voor het sociaal statuut betrekking heeft: 

 prestaties hebben verricht 

 en in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft de 
activiteitsdrempel hebben bereikt in casu 2016 

Worden geacht niet te voldoen aan de voorwaarde van effectieve uitoefening van een 
activiteit, de artsen die in het jaar waarop de aanvraag van het sociaal statuut betrekking heeft 
het voorwerp hebben uitgemaakt voor een periode van meer dan 15 dagen van een definitief 
geworden beslissing tot het verbod op uitoefening van de geneeskunde. 

 van het Comité van de DGEC 

 van de Orde der Artsen 

 van een rechter 

Worden niet onderworpen aan de activiteitsdrempel, de artsen die in het referentiejaar: 

 de basisopleiding tot arts volgen 

 een opleiding volgen in het kader van een goedgekeurd stageplan 

 minder dan 5 jaar beschikken over een RIZIV-nummer 

De activiteitsdrempel wordt verminderd volgens de breuk x (= aantal inactiviteitsdagen) / 222 

 in geval van ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte 

 in geval van zwangerschapsverlof 

 in geval van vaderschapsverlof 
  

mailto:helpdesk@riziv.fgov.be


 
3 

 

Anno 2018: annus horribilis? Neen. Annus mirabilis 

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER, DR. JEAN-LUC DEMEERE2 

Het vertrek van onze secretaris-generaal, die deze functie 28 jaar heeft uitgeoefend, stelt ons 
op de proef. We voelen ons een beetje verweesd. Dr. Marc Moens kent heel de recente 
geschiedenis van richtlijnen en wetten in verband met onze medische zorg. Marc kende alle 
dossiers. Marc heeft wetten geschreven, wetten verbeterd, wetten tegengehouden. Marc kent 
iedereen; politici, ziekenfondsbazen, ambtenaren van onze talrijke overheden, maar vooral 
onze patiënten, onze artsen, onze specialisten. Een onverzadigbare werker, hij las alles, werkte 
dag en nacht. Hij maakte of brak ons beleid en redde ons onderhandelingsmodel, ook al had hij 
twijfels over de duurzaamheid van dat model onder het juk van de ziekenfondsen. 

Annus mirabilis. Het VBS moet de gelegenheid aangrijpen. Dr. Marc Brosens, onze nieuwe 
secretaris-generaal, heeft de missies van het VBS in een interview als volgt omschreven: de 
opleiding van de artsen-specialisten en de uitoefening van de specialistische geneeskunde. De 
opleidingsmissie wordt gedeeld met de universiteiten. De 6de 
staatshervorming heeft de opleiding van de artsen-
specialisten naar de gemeenschappen overgeheveld. Om het 
eenvoudig te houden, blijven de stagemeesters, de 
stageplaatsen en de inhoud van de opleiding een federale 
bevoegdheid. De erkenning, en dus de opleiding, is een 
verantwoordelijkheid van de gemeenschappen. In 
Vlaanderen staan deze bevoegdheden onder toezicht van de 
minister van Volksgezondheid. In Wallonië en Brussel is het 
ingewikkelder. De minister-president van de Franstalige 
gemeenschap behandelt de dossiers. De minister van Niet-
verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek leidt de administratie die bevoegd is om 
de erkenningen aan de artsen-specialisten toe te kennen: inmiddels spreekt men over 
‘erkenning’, niet over ‘diploma’. In de Federatie Wallonië-Brussel wordt de administratie, in 
tegenstelling tot Vlaanderen, verzekerd door Onderwijs en niet door Volksgezondheid; een 
fundamenteel verschil. 

Annus mirabilis. Het VBS zal de stem van de artsen-specialisten moeten laten horen in de vele 
hervormingen die de minister wil doorvoeren. Laten we beginnen met de titel van arts-
specialist en zijn erkenning. Er wordt gesproken over het herdefiniëren van de 
gezondheidszorgberoepen. De arts staat niet langer boven aan de piramide van de 
gezondheidswerkers. Hij is één van de bloemblaadjes van een madeliefje, naast de 
bloemblaadjes van de apotheker, de podoloog, de verpleegkundige. Kortom, het concept is niet 
langer piramidaal, maar multidisciplinair: alle beroepen passen, al naargelang hun 
bevoegdheden, in een mechanisme dat om de patiënt draait. Deze bevoegdheden zullen 
worden geanalyseerd op basis van een portfolio. We hebben het niet langer over een erkenning 
van artsen, maar over een vergunning om te praktiseren. Het VBS moet deelnemen aan dit 
debat. Als we dat niet doen, riskeren we een Annus horribilis. 

De rol van het VBS bij de ziekenhuishervormingen is onze tweede bekommernis. In de taskforce 
van minister De Block werd het VBS vertegenwoordigd door Dr. Marc Moens. Dat was een eis 
van toenmalig kabinetschef Pedro Facon. Met de think tank had het VBS een werkgroep 

                                                 
2 Ter gelegenheid van de algemene vergadering van het VBS op 03.02.2018 

Dr. Marc Moens is 
onvervangbaar, maar 
we zullen zijn voorbeeld 
gebruiken om de 
specialistische 
geneeskunde van 
morgen vorm te geven 
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opgericht om deze hervorming van de ziekenhuisstructuur en -financiering aan te pakken. Deze 
hervormingen zijn cruciaal voor artsen-specialisten die hoofdzakelijk of uitsluitend in 
ziekenhuizen werken. De eerste teksten werden in omloop gebracht. Ze gaan over netwerking, 
financiering van laagvariabele zorg, maar ook over kwaliteit en de hervorming van de Orde der 
Artsen (KB nr. 79). Dr. Marc Moens mag dan niet langer onze secretaris-generaal zijn, hij zal het 
VBS blijven vertegenwoordigen in de taskforce. De banden tussen Dr. Marc Moens en het VBS 
zijn niet verbroken. Dr. Marc Moens heeft nog vele mandaten, waaronder het voorzitterschap 
van de BVAS. De nieuwe secretaris-generaal zal de oude samenwerking moeten voortzetten en 
tegelijkertijd een nieuwe modus vivendi moeten vinden. In die zin werden 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen het syndicaat en het VBS. Het eerste artikel 
van deze overeenkomst gaat over wederzijds respect voor de eigen identiteit. Een 
beroepsvereniging (BV) is geen vakbond. En vice versa, met als enige uitzondering en 
ambiguïteit de dermatologen, voor wie de BVAS tegelijkertijd als vakbond en als gastheer voor 
de beroepsvereniging fungeert. 

De gesprekspartners van het RIZIV moeten ‘representatieve organisaties’ zijn. Alleen de 
syndicaten van huisartsen en artsen-specialisten, die een bepaald aantal bijdragende leden 
hebben, die ten minste actief zijn in 2 van de 3 regio’s, zijn representatief. Met alleen artsen-
specialisten in zijn rangen is het VBS niet representatief. Dat maakt het voor ons gemakkelijker. 
De honoraria en de complexiteit ervan voor de hele artsengemeenschap zijn niet onze 
topprioriteit. De BVAS of het Kartel en AADM houden zich er, als syndicaten van huisartsen en 
specialisten, mee bezig in de medicomut. Wijzigingen in de nomenclatuur, echter, vereisen het 
advies van de beroepsvereniging van het specialisme in kwestie. Het VBS werkt dus achter de 
schermen en per specialisme. 

De vernieuwde VBS-equipe en haar nieuwe secretaris-generaal zullen zich meer dan in het 
verleden richten op datgene wat haar visie op de specialistische geneeskunde van morgen 
uitmaakt en haar missies inspireert. In die zin zal de vaagheid die er bestond tussen VBS en 
BVAS, in de persoon van Dr. Marc Moens, verdwijnen: de secretaris-generaal van het VBS en 
het BVAS-bestuur zullen voortaan duidelijk van elkaar onderscheiden zijn. Dr. Moens droeg de 
“twee petten”.  

De Kempen liggen verder van Brussel-centrum dan Mechelen. Dr. Moens woonde bijna 
dagelijks vergaderingen in Brussel bij. En haast even vaak was hij op het VBS te zien. Met Dr. 
Brosens zullen we, gezien de afstanden en zijn klinische activiteit in de radiotherapie, vooral ’s 
avonds, na het werk in het ziekenhuis vergaderen. Het VBS-gebouw aan de Kroonlaan biedt 
veel ruimte, maar beschikt niet over parkeergelegenheid en is vaak moeilijk toegankelijk door 
de verkeersdrukte in het stadscentrum. Dr. Brosens en ikzelf geloven dat een locatie buiten de 
stad met parkeergelegenheid het werk efficiënter zal maken en de toegankelijkheid zal 
verhogen. Annus mirabilis.  

Om te besluiten, wil ik Dr. Marc Moens bedanken. Meer dan 28 jaar was hij onze secretaris-
generaal. Zijn dossierkennis is fenomenaal. Als noeste werker deinsde hij er niet voor terug om 
midden in de nacht mails te schrijven en te versturen. Als arts-bioloog hield hij van precisie. 
Wee het gebeente van wie zich bij benadering of in relatieve termen uitdrukte. Dr. Marc Moens 
is onvervangbaar, maar we zullen zijn voorbeeld gebruiken om de specialistische geneeskunde 
van morgen vorm te geven. 
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Om dit stevig in de werkelijkheid verankerde ideaal te bereiken, zullen we de volgende waarden 
hanteren: werk, geheugen, respect voor de ander en een welomschreven visie. Marc Moens is 
één van die grote Belgische artsen die een deeltje van onze geschiedenis heeft geschreven.  

 
Bedankt, Marc 

 

 

Toespraak gehouden door Prof. J. Gruwez op 03.02.2018 t.g.v. het afscheid van 
Dr. Marc Moens als secretaris generaal van het VBS.3 

 
Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Secretaris Generaal, zeer geachte Collega’s, 
 
In “De Specialist” van 18 januari 2018 werd nieuws gebracht dat de oren deed spitsen van de 
Belgische geneeskundige wereld en, in het bijzonder, van de specialistische wereld : wat 
misschien in beperkte kring vermoed (of moet ik zeggen gevreesd) was werd een officiële 
zekerheid : Marc Moens, een reus van de beroepsverdediging van de Belgische artsen, zou een 
punt zetten achter het tweede van zijn 3 belangrijkste activiteitsdomeinen: (1) de klinische 
biologie in Bonheiden, (2) Secretaris generaal van het VBS-GBS en (3) zijn syndicale activiteit in 
de BVAS en het VAS. 
 
Voorwaar een aankondiging die : 
- vragen deed rijzen in de specialistische wereld, 
- een zucht van verlichting deed slaken bij onze tegenstanders, 
- en ons, zijn medestanders, onmiddellijk opzadelde met de bekommernis – gelukkig reeds 
opgelost - :”wie kan deze Goliath van de beroepsverdediging vervangen?” 
 
Er volgde een vraag van onze Voorzitter, Jean-Luc Demeere, of ik op het einde van ons jaarlijks 
symposium het woord kon nemen ? Waarschijnlijk is het een eer die mij te beurt valt omdat ik 
wellicht de oudste overlevende ben van onze beweging ? Inderdaad, ik vermoed dat ik ergens 
rond 1961 lid werd van de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen, meer dan een halve 
eeuw geleden. Ik herinner mij dat ik, op een zondagmorgen, de vergadering bijwoonde van de 
Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen in onze zetel in de Kroonlaan 20 onder het 
voorzitterschap van Professor Willys Smets, hoogleraar Chirurgie in de V U.B. Dat waren mijn 
eerste stappen in het V.B.S.  
 
De VBS voorzitter indertijd was O. Godin, de Secretaris-Generaal J. Ansay. Na O. Godin kwamen 
periodes met lange mandaten van voorzitters en secretarissen-generaal: Hubert Delune, 13 
jaar voorzitter, plots gestorven tijdens een VBS-vergadering, Victor Chevalier, 23 jaar secretaris-
generaal, Jacques Mercken, 13 jaar voorzitter!  
 
Marc Moens heeft echter de langste ambtsperiode: 28 jaar! Een blik op zijn carrière leert ons 
dat Marc Moens uit een heel bijzondere legering van kwaliteiten gegoten werd! Geboorteplaats 

                                                 
3 Prof. J. Gruwez – Emeritus Hoogleraar Chirurgie (KUL), voormalig voorzitter van het VBS (2000-2004) 
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Dendermonde, het centrum van driehoek Brussel, Antwerpen, Gent. Hij liep school in het 
Heilige Maagdcollege (Dendermonde) tot 1968. Daarna volgden de doktersstudies aan de 
Gentse Universiteit en de specialisatie in de klinische biologie te Leuven en te Bonheiden. 
 
Hij oefende met brio het beroep uit van specialist in de klinische biologie in het 
Imeldaziekenhuis in Bonheiden onmiddellijk na zijn specialisatie vanaf 1.8.1980 
 
Zijn naam prijkt bij de auteurs van een aantal wetenschappelijke werken over klinische biologie. 
“Inside information” (via, om hem niet te vernoemen Dr P. Olieslagers) onthulde mij dat in het 
begin van de tachtiger jaren een nachtelijk telefoongesprek (Dr Raymond Van Oeyen) vanwege 
de Beroepsvereniging van Medische Biopathologie, op zoek naar een nieuwe voorzitter, de 
levensweg van Marc Moens in de richting van de beroepsverdediging bepaald heeft. 
 
Sindsdien heeft Marc Moens, in de beroepsvereniging van artsen-specialisten in de Medische 
Biopathologie afwisselend de functies van voorzitter, secretaris en op heden ondervoorzitter 
waar genomen. 
 
In 1990 werd Marc Secretaris-generaal van het VBS in opvolging van Victor Chevalier, een taak 
die hij tot vandaag gedurende 28 jaar volhield. Gedurende al die jaren was Marc Moens 
eigenlijk de centrale spil van het VBS. Zowel tijdens de vergaderingen van de executieve als de 
bestuursvergaderingen, telkens viel men terug op de secretaris-generaal als bron van elk nieuw 
gegeven in de medische en specialistische cenakels. Zijn kennis van de feiten, de atmosfeer, de 
voor- en tegenstanders, de mogelijke evoluties of oplossingen was encyclopedisch.  
 
Ook zijn jaarlijkse terugblikken op het gebeuren in de medische en specialistische wereld waren 
legendarisch! Iedereen die verkeert in de sfeer van de gezondheidszorg keek met spanning uit 
naar de jaarverslagen, de ‘State of the Union’ van onze secretaris-generaal. (Wil keizer-koster 
Colla artsen ontartsen (1995), Color blind under the rainbow (2000), Toscanië aan de Zenne 
(2007) zijn maar enkele van de pittige titels van deze verslagen.  
 
Deze opdrachten binnen het VBS, waren echter voor deze gigant van de artsenverdediging 
onvoldoende! Zijn “drive”, zijn “élan” waren dusdanig dat hij, in het spoor van André Wynen en 
Louis Beckers, ook de verantwoordelijkheden in de syndicale strijd op zich nam, wat zich 
vertaalde in herhaaldelijke mandaten van voorzitter en ondervoorzitter zowel van de BVAS als 
van het VAS. “ Het ene brengt het andere mee!” 
 
Marc werd bovendien lid van een reeks organen in de sfeer van opleiding, ziekteverzekering, 
ziekenhuizen en gezondheidsbeleid zoals de Hoge Raad voor artsen specialisten en huisartsen 
waar hij talrijke malen de belangen van de specialisten met glans verdedigde, en verder De 
Nationale Paritaire Commissie Artsen-ziekenhuizen, de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, de Multipartitestructuur, de Nationale raad en Technische 
Commissie van paramedische beroepen, de Commissie voor Klinische Biologie, (in het 
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid), de Raad van bestuur van het KCE, het 
beheerscomité van het e-healthplatform, Recipe en waarschijnlijk ben ik nog onvolledig. Hij 
werd bovendien columnist in “Trends voor Specialisten/De Specialisten en Tendances pour 
Spécialistes/Les Spécialistes”. (Roularta Medica) 
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Wellicht is een manipulatie van de  quote van Winston Churchill het best geschikt om samen te 
vatten wat wij aan Marc Moens verschuldigd zijn: “Never was so much owed by so many to this 
single individual !!!” 
 
We vergeten bovendien niet, beste Marc, dat je een hele lastige strijd hebt moeten leveren om 
fysieke aantasting te weren en ten slotte ben ik ervan overtuigd dat u met mij akkoord zult gaan 
dat “Behind every successful man there stands a great woman!” 
 
Marc, wij en daarmee bedoel ik het VBS en de ganse artsengemeenschap, zijn U enorm veel 
verschuldigd. 
 
Dank U! 
Het ga U goed!  
 

 

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE REEDS ERKENDE STAGEMEESTERS IN HET KADER 
VAN DE DUBBELE COHORTE 

 
KB van 1 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling 
van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. (B.S. 
14.02.2018° 

 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 
Overwegende dat door het verkorten van de opleiding geneeskunde in 2018 een dubbele 
cohorte van studenten geneeskunde zal afstuderen en een vervolgopleiding (arts-specialist of 
huisarts) zal starten; 
 
Dat opdat de afgestudeerden aan een vervolgopleiding kunnen beginnen een groter aantal 
stageplaatsen beschikbaar moet zijn; 
 
Dat stagemeesters voor de opleiding van arts-specialisten erkend zijn voor de opleiding van een 
maximum aantal kandidaten; 
 
Dat dit maximum ook uitdrukkelijk in hun erkenningsbesluit wordt opgenomen; 
dat onderhavig besluit een maatregel bevat waardoor het aantal stageplaatsen voor arts-
specialist kan vermeerderen. Erkende stagemeesters kunnen vragen om meer kandidaten op te 
leiden dan voorzien in hun erkenningsbesluit. Het is evident dat een verhoging van de kandidaten 
per stagemeester op geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de kwaliteit van de opleiding; 
 
Dat voornoemde maatregel het aantal stageplaatsen voor alle beroepstitels voor arts-specialist 
zoals omschreven in 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, kan doen vermeerderen; 
 
Dat teneinde tijdig meer stageplaatsen te kunnen aanbieden het dringend noodzakelijk is de 
stagemeesters erkend voor een opleiding van arts-specialisten zo snel als mogelijk op de hoogte 
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te brengen van voormelde mogelijkheid zodat zij zo snel als mogelijk de nodige initiatieven 
kunnen nemen. De verwerking van de aanvragen zal trouwens ook enige tijd in beslag nemen; 
 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij  
 
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor 
erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
10 februari 2008, 10 december 2008, 17 juli 2009, 23 december 2009, 28 juni 2011, 24 oktober 
2013, 19 april 2014, 17 juli 2015 en 29 februari 2016, wordt een artikel 39bis ingevoegd : 
 
`Art. 39bis. Indien de stagemeester voor de opleiding van arts-specialisten gedurende een 
periode zoals bedoeld in artikel 39 waarvoor hij over een erkenning als stagemeester voor de 
opleiding van arts-specialisten beschikt na toepassing van de artikelen 34 tot en met 38, de 
vorming van meer kandidaat-specialisten dan het aantal vastgesteld in zijn erkenningsbesluit 
op zich wenst te nemen, meldt hij dat met een aangetekend schrijven aan de Minister. Hij 
vermeldt daarbij het maximum aantal kandidaat-specialisten dat hij per stagejaar wenst te 
vormen, voor de resterende termijn van de bovenvermelde erkende periode. Hij motiveert op 
welke wijze hij de kwaliteit van de opleiding kan blijven garanderen door verwijzing te maken 
naar de activiteit en, in voorkomend geval, de bestaffing van de dienst. De aanvraag moet 
worden ingediend uiterlijk op 30 april 2018. 
 
De Minister stuurt de in het eerste lid bedoelde melding voor advies naar de Hoge Raad. 
 
De procedurevoorschriften van de artikelen 37 en 38 gelden voor de behandeling van bedoelde 
melding met dien verstande dat de beslissing van de Minister enkel bestaat uit het al dan niet 
aanpassen van het erkenningsbesluit van de betrokken stagemeester voor wat het maximum 
aantal kandidaat-specialisten per stagejaar betreft.'. 
 
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 

 

  

Technoloog medische beeldvorming (KB 22.12.2017-BS 22.01.2018) 
 

Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het 
beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische 
prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast. 

 verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 23.01.2018: e-specialist nr. 
673: wettelijke bepalingen beroepstitel ‘technoloog medische beeldvorming’ 

 

 

 
  

http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1662&cHash=6b89b7b5788f6f96ca48506400ed33dd
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1662&cHash=6b89b7b5788f6f96ca48506400ed33dd
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Congres MEMHO (Me and My Hospital) 17.03.2018 

org.: ‘De Specialist’ met steun van het VBS en de Vlaamse Vereniging voor 

Gezondheidsrecht 

Accreditering in ethiek en economie aangevraagd 
 
DEEL I: Is er morgen nog een specialist in de zaal? 

08.00 – 08.30 Ontvangst & inschrijvingen 

08.30 – 08.40 Inleiding - Dr Marc Brosens, secretaris-generaal VBS/GBS 

08.40 – 08.55 Aanwerving en loopbaanbegeleiding van specialisten: een uitdaging - Dr Ilke Montag, medisch 
directeur Imelda Bonheiden 

08.55 – 09.10 De specialist en IT: een gespannen verhouding - Karel Dekyvere, Chief Security Officer 
Microsoft 

09.10 – 09.20 Q&A   

09.20 – 09.35 Ziekenhuisfinanciering: hoe moet het verder? - Prof. Pol Leclercq, prof. gezondheidseconomie 
ULB 

09.35 – 09.50 De plaats van de specialist in het management - Bruno Lefébure, CEO Chirec 

09.50 – 10.20 Q&A moderatoren France Dammel/Pascal Selleslagh met: 

Panel: Dr Luc Dirix, ASGB-Kartel • Dr Philippe Devos, Bvas • Pedro Facon, Directeur FOD 
Volksgezondheid • Dr Michel Bafort, D4D, Orde der Artsen • Prof. Philippe Coucke, diensthoofd 
radiotherapie CHU Luik 

10.20 – 10.40 Guest speaker: Prof. Frank Vandenbroucke: de pensioenen 

10.40 – 11.10 Koffiepauze 

DEEL II: Netwerkstress, leiderschap, visie 

11.10– 11.20 Inleiding - Dr Jean-Luc Demeere, voorzitter VBS/GBS 

11.20 – 11.35 Kruisbestuiving vanuit het ziekenhuismanagement - François Burhin, CEO Epicura 

11.35 – 11.50 Kruisbestuiving vanuit de ziekenfondsen - Pascal Labille, secretaris-generaal Solidaris 

11.50 – 12.05 Kruisbestuiving vanuit de juridische wereld - Mr. Filip Dewallens, Dewallens & partners 

12.05 – 12.40 QA moderatoren Pascal Selleslagh/France Dammel met: 

Panel: Dr Roel Van Giel, Domus Medica • Margot Cloet, Zorgnet-Icuro • 

Dr Patrick Gérard, Gibbis, algemeen directeur Kliniek Sint-Jan • Dr Marc 

Moens, Bvas • Aline Hotterbeeckx, Unessa, algemene ziekenhuizen 

12.40 – 13.00 Guest speaker: Alexander De Croo - Vicepremier en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en de Post (Open VLD): 
Leadership, digitalisering van de maatschappij en de gezondheidszorg 

13.00 – 13.30 Walking lunch 

 

Info: contact@health-avenue.be - Inschrijving en tarieven: http://sympo.despecialist.eu 

Plaats: Dolce Ter Hulpen/La Hulpe Brussel 

 

Accreditering aangevraagd - Inschrijving via website 

mailto:contact@health-avenue.be
http://sympo.despecialist.eu/
https://www.despecialist.eu/nl/memho-2018.html
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NOMENCLATUURWIJZIGINGEN 
 

BELGISCH STAATSBLAD 11.01.2018: 

 KB van 19.12.2017 – art. 34, § 1, a), van de nomenclatuur (INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN) 
zie wijzigingen op de website van het VBS: www.vbs-gbs.org > NOMENCLATUUR > 
Overzichtstabel > art. 34 01/02/2018 

BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2018: 

 KB van 03.12.2017 – art. 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1, 2., en 3, en 26, §§ 10 en 
13, van de nomenclatuur (MEDISCHE BEELDVORMING) 
verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van artsen-specialisten in radiologie, 
cardiologie, heelkunde, geriatrie en inwendige geneeskunde op 15.01.2018: e-specialist nr. 672: 
aanpassingen nomenclatuur art. 17bis en quater  

BELGISCH STAATSBLAD 19.01.2018: 

 2 KB’s van 07.01.2018 – art. 5 en 6 van de nomenclatuur (TANDVERZORGING) 

 

 

Erkenning van huisartsen en artsen-specialisten in de Franse Gemeenschap 
(Besluit van 29.11.2017-BS 29.01.2018)4 

 

(…) 
HOOFDSTUK 2. – Erkenningscommissie 
(…)  
Art. 4. De Commissie is samengesteld uit : 
1° minstens drie leden en hoogstens zes leden, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als 
huisarts of als arts-specialist in de betrokken specialiteit, die een academisch ambt werkelijk sedert 
minstens drie jaar bekleden of werkelijk gedurende minstens drie jaar hebben bekleed, en die door de 
faculteiten geneeskunde werden voorgedragen; 
2° een gelijk aantal leden, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als huisarts of als arts-
specialist in de betrokken specialiteit en voorgedragen door hun representatieve beroepsverenigingen; 
3° minstens één lid en hoogstens twee leden, titularis van een master in de geneeskunde of van de 
academische graad van arts, die een academisch ambt bekleden of hebben bekleed, erkend voor de 
betrokken titel van niveau 3 en voorgedragen door de faculteiten geneeskunde; 
4° een gelijk aantal titularissen van een master in de geneeskunde of van de academische graad van 
arts, erkend voor de betrokken titel van niveau 3 en voorgedragen door de beroepsverenigingen. 
Voor de titel van niveau 3 waarvoor geen commissie werd opgericht krachtens artikel 2, tweede lid, 
hebben de in het eerste lid, 3° en 4° bedoelde leden uitsluitend zitting om kennis te nemen van dossiers 
betreffende het betrokken niveau 3. 
De Commissie kan eveneens, indien ze dit nodig acht, een beroep doen op deskundigen. Deze hebben 
een adviserende stem. 
Voor elk werkend lid, wordt een plaatsvervanger benoemd onder dezelfde voorwaarden als de 
werkende leden. 
(…) 
 
HOOFDSTUK 3. ERKENNING  
Afdeling 1. – Stage 

                                                 
4  Het In de Vlaamse gemeenschap toepasselijke erkenningsbesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 06.04.2017 
( Besluit v van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen).  

http://www.vbs-gbs.org/fileadmin/user_upload/Nomenclature/2018/nl/2018.02.01_art._34_nl.pdf
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1660&cHash=167bfa914b9151b52642e42a2136083e
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1660&cHash=167bfa914b9151b52642e42a2136083e
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#LNKR0005
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#LNKR0006
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Art. 7. § 1. De kandidaat, gemachtigd de geneeskunde in België uit te oefenen, dient bij de administratie, 
ter goedkeuring, zijn stageplan in met vermelding van de stages die hij wenst uit te voeren, door het 
formulier waarvan het model in de bijlagen I en Ibis, naargelang van het geval, vermeld is, toe te sturen, 
ofwel bij een aangetekend schrijven ofwel langs elektronische weg, volgens het proces dat door de 
administratie ter beschikking wordt gesteld.  De aanvraag wordt uiterlijk drie maanden na het begin van 
de opleiding ingediend, samen met het attest tot bewijs dat de kandidaat ingeschreven is in de tabel 
van de Orde der Artsen. 
 
De kandidaat-arts-specialist voegt bij zijn aanvraag eveneens een attest dat bewijst dat hij door een 
faculteit geneeskunde in aanmerking wordt genomen voor de specialiteit waarvoor hij een opleiding wil 
volgen alsook, voor elk deel van de stage, een exemplaar van de schriftelijke overeenkomst betreffende 
zijn bezoldiging die hij met de stagemeester of de verantwoordelijke instelling heeft gesloten, met de 
nauwkeurige vermelding van de duur van de overeenkomst. 
(…) 
 
§ 2. Eén van de stagemeesters werkt als coördinerende stagemeester. In dat geval, voegt de kandidaat 
bij zijn aanvraag om goedkeuring van de stage een overeenkomst, volgens het in bijlage II vastgestelde 
model, gesloten met de coördinerende stagemeester, met vermelding van de verplichtingen van 
iedereen. 
De coördinerende stagemeester heeft tot doel de kandidaat bij te staan bij het opstellen van zijn 
stageplan en het geheel van zijn opleiding te coördineren. De coördinerende stagemeester moet erkend 
zijn in hetzelfde vak als het vak dat door de kandidaat als finaliteit wordt gekozen. 
(…) 

 
Art. 9. De commissie spreekt zich uit over het stageplan of elke andere aanvraag in verband met de 
stage binnen zestig dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van het volledige dossier door 
de administratie. 
De commissie doet uitspraak op stukken. Indien haar advies afwijkt van het ingediende stageplan, kan 
ze haar advies uitstellen. In dat geval wordt de kandidaat minstens veertien dagen vóór de vergadering 
waarbij zijn dossier opnieuw zal worden onderzocht, uitgenodigd. 
De kandidaat kan zich door een raadsman laten bijstaan. Als hij niet verschijnt, doet de commissie 
uitspraak op stukken. Bij behoorlijk verantwoorde afwezigheid, wordt een nieuwe datum voor de 
hoorzitting vastgesteld. 
 
  Afdeling 2. – Erkenning 
  Art. 18. De aanvraag om erkenning als arts-specialist of als huisarts wordt, na het beëindigen van de 
stage, bij een aangetekende brief, bij de administratie ingediend door middel van een formulier waarvan 
het model in de bijlagen IV en IVbis, naar gelang van het geval, vermeld is, ofwel bij aangetekend 
schrijven ofwel langs elektronische weg volgens het door de administratie ter beschikking gesteld 
proces. 
  De aanvraag om erkenning is vergezeld van : 
  1° een attest van zelfredzaamheid, uitgereikt door de laatste stagemeester of de coördinerende 
stagemeester; 
  2° het laatste stageboekje, alsmede elk ander document dat de commissie in staat stelt over de waarde 
van de kandidaat te oordelen; 
  3° een attest niet ouder dan drie maanden waaruit blijkt dat de kandidaat ingeschreven is op de lijst 
van de Orde der artsen; 
  4° een attest dat aantoont dat de kandidaat met vrucht een specifieke universitaire opleiding heeft 
gevolgd. Voor de kandidaat-specialisten moet deze opleiding gelijktijdig hebben plaatsgevonden met de 
eerste twee jaar van hun opleiding. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#LNKR0007
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=58&imgcn.y=8&DETAIL=2017112921%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2017112921&table_name=WET&nm=2018030121&la=N&pdda=2018&chercher=t&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&pddj=29&fromtab=wet_all&nl=n&pddm=01&sql=dd+%3D+date%272017-11-29%27+and+pd+%3D+date%272018-01-29%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2017&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=29&dddm=11#Art.19
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  Het dossier van de aanvraag omvat eveneens elk ander bewijsstuk dat aantoont dat de kandidaat aan 
de erkenningscriteria voldoet. 
  De administratie meldt ontvangst van de aanvraag om erkenning binnen een termijn van dertig dagen. 
(..) 
 

De volledige tekst van dit erkenningsbesluit is te vinden op de website van het Belgisch Staatsblad. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/11/29/2018030121/staatsblad 

(of www.ejustice.just.fgov.be/cgi > Nederlands > Nieuwe opzoeking > Type document: Besluit – Datum 
van publicatie: 2018-01-29) 

 
 

 

AANKONDIGINGEN: OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG  

18014 WEST-VLAANDEREN - AZ St-Lucas Brugge zoekt een KLINISCH BIOLOOG (arts/apotheker) (m/v – voltijds). Indiensttreding 
: vanaf 01/10/2018. Bijkomende info : dr. Johan Robbrecht, diensthoofd klinische biologie, tel. 050 36 53 46 of 
johan.robbrecht@stlucas.be. Schrift. kandidatuurstellingen & CV vóór 28 februari 2018 bij de heer F. Lippens, voorzitter Raad 
van Bestuur, dr. D. Bernard, med. dir. dhr. N. Dierickx, alg. directeur, dr. J. Arts, voorzitter Med. Raad en dr. Johan Robbrecht, 
diensthoofd. 
18011  BRUSSEL - IRIS Zh Zuid (IZZ) werven aan diensthoofden (M/V) in INTENSIEVE ZORGEN, CARDIOLOGIE, BEELDVORMING. 
Info : Dr Hervé Deladrière, Medisch Directeur h.deladriere@his-izz.be. T. 02/7398771. Termijn : 21/2/18. Indiensttreding : 
1/7/18. Motivatiebrief, CV & dienstproject t.a.v. Catherine Goldberg, Alg. Dir., Baron Lambertstraat 38 – 1040 Etterbeek of via 
mail naar sdm@hizs-izz.be18007 BRUSSEL - De NGO Dokters van de Wereld heeft een medische consultatiepost voor 
eerstelijnsgezondheidszorg geopend in de lokalen aan de Frontispiesstraat 29, 31 en 33 in 1000 Brussel om het gebrek aan 
adequate medische structuren in het Maximiliaanpark en omgeving op te vangen. In het kader van de ontwikkeling van dit 
project zoekt Dokters van de Wereld naar een Medisch Functionaris voor de uitwerking en uitvoering van zorgprotocollen en 
procedures voor het organiseren van consulten, trainingen en coaching van artsen en verpleegkundigen die consulten 
verzorgen. 
Voor meer info: https://www.doktersvandewereld.be/vacatures 
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