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Geachte hoofdgeneesheer, 
 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, werden in het kader van de 6de Staatshervorming verschillende bevoegdheden 
naar de gemeenschappen overgedragen, waaronder de erkenning van geneesheren-specialisten. Echter, het 
uitwerken van de normen voor en de erkenning van de stagemeesters en stagediensten zijn een federale 
bevoegdheid gebleven. 
 
Via een gezamenlijke communicatie, wensen de FOD Volksgezondheid, de Fédération Wallonie-Bruxelles 
en het Agentschap Zorg & Gezondheid u te informeren over de recente en belangrijke wijzigingen van de 
regelgeving met betrekking tot de bijzondere beroepstitel in de oncologie. 
 
Het gaat in casu om drie ministeriële besluiten van 18 mei 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
29 mei 2015 die de ministeriële besluiten wijzigen tot vaststelling van de criteria voor de bijzondere 
beroepsbekwaamheid oncologie voor respectievelijk de pediaters, de pneumologen en de gastro-
enterologen. 
 
Wij rekenen op uw medewerking om deze informatie te verspreiden onder de geneesheren-specialisten voor 
wie deze informatie relevant zou kunnen zijn. 
 
 

1. De pediatrische hematologie en oncologie 
De overgangsmaatregelen van het ministerieel besluit van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere 
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in 
de pediatrische hematologie en oncologie werden gewijzigd.  
 

 U bent specialist in de pediatrie en u wenst te worden erkend in de pediatrische hematologie en 
oncologie op basis van uw achtergrond. 

 U moet het bewijs leveren dat op 16/06/2007 u de pediatrische hematologie en oncologie als 
hoofdactiviteit heeft uitgeoefend sedert ten minste 4 jaar na uw erkenning in de pediatrie. 

 U doet een aanvraag uiterlijk op 30/06/2015. 
 

 U wenst een periode waarin u de pediatrische hematologie en oncologie hebt uitgeoefend in 
aanmerking te laten komen als opleiding. 

 U heeft de pediatrische hematologie en oncologie voltijds uitgeoefend als kandidaat-specialist 
of als specialist in de pediatrie 

 De periode van uitoefening is van start gegaan vóór 1/07/2014. 

 U doet een aanvraag vóór 1/07/2015. 
Voor meer informatie, gelieve het bijgevoegde MB te raadplegen. 
 
  

Circulaire aan de ziekenhuizen 
Ter attentie van de hoofdgeneesheren 
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Contactgegevens van het Agentschap Zorg & Gezondheid : 
Om een erkenningsaanvraag in te dienen:  

 via de post:  
Dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen 
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/10 
1060 Sint-Gillis 

 
Voor bijkomende vragen : 

 via mail: info@gezondheid.belgie.be.  
 
Contactgegevens van de Fédération Wallonie-Bruxelles : 
Om een erkenningsaanvraag in te dienen: 

 via de post: 
Service Agrément et professions de Santé 
Eurostation II 
Place Victor Horta 40/10 
1060 Saint-Gilles 

 
Voor bijkomende vragen : 

 via mail: info@sante.belgique.be.  
 
 

2. De oncologische pneumologie en de oncologische gastro-enterologie  
De overgangsbepalingen van de ministeriële besluiten van 29 januari 2010 tot vaststelling van de 
bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de 
beroepsbekwaamheid in de oncologie specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere 
beroepstitel in de pneumologie en van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria 
voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie specifiek 
voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie werden 
gewijzigd. 

 U bent specialist in de gastro-enterologie of in de pneumologie en u wenst te worden erkend 
in de oncologie op basis van uw achtergrond. 

 U moet het bewijs leveren dat op 30/06/2010 u de oncologie als hoofdactiviteit heeft 
uitgeoefend sedert ten minste 4 jaar na uw erkenning in de gastro-enterologie of in de pneumologie  

 U doet een aanvraag vóór 1/07/2015. 
 

 U wenst een periode waarin u de oncologie hebt uitgeoefend in aanmerking te laten komen als 
opleiding. 

 U heeft de oncologie voltijds uitgeoefend als kandidaat-specialist of als specialist in de 
pneumologie of in de gastro-enterologie  

 De periode van uitoefening is van start gegaan vóór 1/07/2014. 

 U doet een aanvraag vóór 1/07/2015. 
Voor meer informatie, gelieve het bijgevoegde MB te raadplegen. 
 
  

mailto:info@gezondheid.belgie.be
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Contact gegevens van het Agentschap Zorg & Gezondheid : 
Om een erkenningsaanvraag in te dienen:  

 via de post:  
Dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen 
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/10 
1060 Sint-Gillis 

 
Voor bijkomende vragen : 

 via mail: info@gezondheid.belgie.be.  
 
Contact gegevens van de Fédération Wallonie-Bruxelles : 
Om een erkenningsaanvraag in te dienen: 

 via de post: 
Service Agrément et professions de Santé 
Eurostation II 
Place Victor Horta 40/10 
1060 Saint-Gilles 

 
Voor bijkomende vragen : 

 via mail: info@sante.belgique.be.  
 
 

3. De erkenning als stagemeester en stagedienst in de pediatrische hematologie en oncologie, 
in de oncologische pneumologie en in de oncologische gastro-enterologie 

De 3 bovenvermelde besluiten werden ook gewijzigd voor wat betreft de erkenning als stagemeester en 
stagedienst. De bepalingen met betrekking tot de vereiste anciënniteit om te solliciteren als stagemeester 
alsook voor de medewerkers van de kandidaat-stagemeester werden aangepast.  
 

 Criterium voor de kandidaat-stagemeester 

 De 8 jaar anciënniteit voor de kandidaat-stagemeester zal van toepassing zijn vanaf 1/1/2023. 
 

 Criterium voor de medewerkers van de kandidaat-stagemeester 

 De 5 jaar anciënniteit voor de medewerkers van de kandidaat-stagemeester zal van toepassing 
zijn vanaf 1/01/2020. 

 
De kandidaat-stagemeesters, die aan de andere wettelijke criteria voldoen, kunnen dus een 
erkenningsaanvraag indienen.  
 
De formulieren voor de aanvraag van een erkenning kunnen op onze website gedownload worden: 
www.gezondheid.belgie.be > Gezondheidszorg > Gezondheidszorgberoepen > Artsen > Specialisten > 
Stagemeesters en stagediensten.  
  

mailto:info@gezondheid.belgie.be
mailto:info@sante.belgique.be
http://www.gezondheid.belgie.be/
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De aanvraag omvat 2 formulieren (algemeen formulier en specifiek formulier voor uw specialiteit1) en 
bijlagen die aan het dossier moeten worden toegevoegd. De ingevulde en ondertekende formulieren kunt 
u ons samen met de bijlagen terugsturen: 

 via de post:  
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Gezondheidszorg 
Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening 
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/10 
1060 Sint-Gillis 

 per mail: stagemeester@gezondheid.belgie.be.    
 
Uw aanvraag zal door de FOD Volksgezondheid onderzocht worden. Van zodra de aanvraag tot erkenning 
als stagemeester en stagedienst alle vereiste documenten bevat, moet doorgaans rekening gehouden worden 
met een termijn van 3 maanden vooraleer de erkenning verkregen wordt. Deze termijn geldt zowel voor 
een eerste aanvraag als voor een aanvraag tot verlenging.  
 
Tot slot willen wij u aanmoedigen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de eHealthBox als specifiek 
communicatietool bestemd voor artsen. Deze beveiligde elektronische brievenbus maakt het mogelijk om 
beveiligde medische gegevens tussen zorgverstrekkers uit te wisselen. Om toegang te krijgen, gaat u naar: 
https://www.ehealth.fgov.be. In overeenstemming met de waarde « duurzame ontwikkeling » wordt de 
communicatie tussen de FOD en de artsen voornamelijk elektronisch georganiseerd door het versturen van 
de brieven naar uw eHealthBox. 
 
 
Hoogachtend. 
 
 
 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles     Het Directoraat-generaal Het Agentschap Zorg & 
     Gezondheidszorg Gezondheid 
     FOD Volksgezondheid  
    
 
 
 
 

                                                 
1 Voor de pediatrische hematologie en oncologie is er een specifiek formulier. Voor de gastro-oncologie en de pneumo-oncologie vragen wij u 

respectievelijk het formulier voor de gastro-enterologie of de pneumologie in te vullen. U dient ook gegevens te verschaffen over de oncologische 
activiteit op uw dienst, bijvoorbeeld via een lijst van de APR-DRG. 

mailto:stagemeester@gezondheid.belgie.be
https://www.ehealth.fgov.be/

