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Art. 1-3 

 

Tekst  Inhoudstafel  Begin  

Artikel 1. Hoofdstuk I, A, van de bijlage bij het ministerieel besluit van 9 maart 1979 

tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige 

geneeskunde, pneumologie, gastro-entérologie, cardiologie en reumatologie, wordt 

aangevuld als volgt : 

  " 7. Wie wenst erkend te worden als geneesheer-specialist met een bijzondere 

beroepstitel in de endocrino-diabetologie moet : 

  a) erkend zijn als geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde; 

  b) twee jaar stage gevolgd hebben, waarvan minstens één jaar na zijn erkenning als 

geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, in een afdeling van een erkende 

stagedienst voor hogere opleiding in de inwendige geneeskunde, waar alle aspecten van 

deze discipline intensief worden beoefend. 

 

  Art. 2. De geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde die, op de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit, algemeen bekend zijn als bijzonder bekwaam in de 

endocrino-diabetologie, en die het bewijs leveren dat ze alle aspecten ervan als 

hoofdactiviteit en sinds minstens vier jaar beoefenen, mogen erkend worden als drager 

van de bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie, op voorwaarde dat ze een 

aanvraag ertoe indienen aan de bevoegde erkenningscommissie binnen twee jaar na de 

datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

 

  Art. 3. Een periode van voltijdse uitoefening van de endocrino-diabetologie als 

geneesheer of als kandidaat-specialist die een aanvang heeft genomen voor de 

inwerkingtreding van dit besluit, kan voor ten hoogste één jaar opleiding in de zin van 

punt 7, a), eerste streep, in aanmerking worden genomen voor zover de aanvraag 

daartoe wordt ingediend aan de bevoegde erkenningscommissie binnen een termijn 

van zes maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

  Brussel, 15 april 1997. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1997/07/02_1.pdf#Page28
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/1997/07/02_1.pdf#Page28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1979030950&la=N
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#texte
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#tablematiere
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997041536&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2


  De Minister van Volksgezondheid, en van pensioenen, 

  M. COLLA 

 


