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Nomenclatuurwijzigingen op 1 april 2003 en 1 mei 2003
In het Belgisch Staatsblad van 31.03.2003 werden zeven K.B.'s van 26 en 27 maart 2003 betreffende
nomenclatuurwijzigingen gepubliceerd (deels in een derde editie, in feite op 1 april):
-Kindergeneeskunde (art 20 §1 d)) – datum van invoegetreding: 1 april 2003 (aanpassingen van de
relatieve waarden)
-Anesthesie (art 12§1 a)), Chirurgische disciplines (art 11, art 14 a),b),c),d),e)f),g),i),m)). – datum van
invoegetreding: 1 april 2003.
-Pneumologie (art 20,§1, b)(en cardiologie) – datum van invoegetreding: 1 mei 2003 (nieuwe
omschrijving ergospirometrie) – en Inwendige geneeskunde (schrapping reflexogram; wijziging
peritoneale dialyse) –invoege op 1 april 2003.
-Medische beeldvorming (art 17, art 17bis, art 17 ter, art 17quater) – datum invoegetreding: 1 april
2003 (enkele aanpassingen art 17bis en 17ter; splitsing echografieën door radiologen /niet-radiologen,
voor deze laatsten met nieuwe codenummers 469…i.p.v. 460…).
-Echocardiografieën: naast de voorgaande wijzigingen wordt tevens een nieuwe §9 ingevoegd (lijst
herhalingen van echocardiografieën) die retroactief in voege treedt op 1 augustus 2002.
-Fysische Geneeskunde (art 22) (spiercompartimentsdrukmeting)– invoegetreding 1 april 2003
-Interventionele verstrekkingen (art 34) – (invoegetreding deels 1april 2003, deels nader te bepalen)

Al deze nomenclatuurwijzigingen werden in twee deeldocumenten samengebracht op de
website www.vbs-gbs.org :
-nieuwe nomenclatuur Medische Beeldvorming (art 17,17bis,17ter,17quater)
-alle andere wijzigingen (art 11,12,14,20,22,24,25,26 en 34)
Op eenvoudige vraag bij ons secretariaat (tel 02/649.21.47, fax: 02/649.26.90 of
mailto:info@vbs-gbs.org) bezorgen wij u voormelde documenten. Gelet op de laattijdige
publicatie van deze maatregelen in het Staatsblad was het ons niet mogelijk u vroeger in te
lichten. Op het ogenblik dat onze informatie ter perse gaat (1.04.03), zijn zelfs de tarieven
m.b.t. de nieuwe nomenclatuur-codenummers nog niet beschikbaar. We hopen dat u ze zult
terugvinden op onze website op het ogenblik dat dit informatieblad u bereikt.

Bijzondere Beroepstitel van Geneesheer-specialist in de oncologie
(Ministerieel besluit van 11.03.2003 – BS 26.03.2003)
De geneesheer, houder van de bijzondere beroepstitel in de oncologie is een geneesheer die :
1° houder is van een van de bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist (basisspecialisme) ;
2° het geheel van de fundamentele, klinische en specifieke technische kennis beheerst in verband met
de behandeling en de opvolging van tumorale aandoeningen in zijn discipline;
3° nauw samenwerkt met de andere artsen betrokken bij de multidisciplinaire aanpak van de
oncologie en de zorgprogramma's in de oncologie om ervoor te zorgen dat aan de patiënt de best
mogelijke zorg wordt verstrekt;
4° beantwoordt aan de erkenningscriteria vastgelegd in dit ministerieel besluit.
Wie erkend wenst te worden als geneesheer-specialist met een bijzondere beroepsbekwaamheid in
de oncologie, moet :
- een specifieke opleiding in de oncologie gevolgd hebben (zie verder);
- zijn kennis inzake de registratie en de classificatie van tumoren ontwikkeld hebben;
-een artikel over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp in verband met de oncologie
gepubliceerd hebben, in een referentietijdschrift.
De specifieke opleiding in de oncologie omvat een voltijdse stage van ten minste twee jaar in een
erkende stagedienst, waarvan ten hoogste één jaar verricht kan worden tijdens de hogere opleiding in
de basisdiscipline. De kandidaat kan de stage ten belope van ten hoogste zes maanden lopen in een
andere dienst die nuttig is voor zijn opleiding.
Overgangsbepalingen
"In afwijking van artikel 2 kan als houder van de bijzondere beroepstitel in de oncologie erkend
worden, de geneesheer-specialist bedoeld onder Hoofdstuk II die algemeen bekend staat als
bijzonder bekwaam in de oncologie of die het bewijs levert dat hij, sedert ten minste vier jaar na zijn
erkenning als geneesheer-specialist, de oncologie op een substantiële en belangrijke manier en met
voldoende kennis uitoefent. Hij dient daartoe binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van
dit besluit een aanvraag in te dienen.
Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan geleverd worden door o.a. zijn
persoonlijke publicaties, door zijn actieve deelname aan nationale en internationale congressen, aan
wetenschappelijke vergaderingen in verband met de oncologie van zijn discipline, door een activiteit
die typisch is voor de oncologie van zijn discipline."
"In afwijking van artikel 2 kan een stageperiode van twee jaar in de oncologie aangevat vóór de
inwerkingtreding van dit besluit, als opleiding gevalideerd worden voor zover de aanvraag werd
ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit"
(10 dagen na datum van publicatie).
Voorwaarden voor het behoud van de erkenning:
Om erkend te blijven als houder van de bijzondere beroepstitel in de oncologie moet de geneesheerspecialist :
1° de oncologie in het kader van zijn discipline als hoofdberoep (Fr. Tekst "à titre principal dans le
cadre de sa discipline") uitoefenen;
2° het bewijs kunnen leveren dat hij zorg verstrekt in de oncologie overeenkomstig de meest recente
wetenschappelijke gegevens en kwaliteitscriteria;
3° zijn activiteit in de oncologische zorg volgens de procedure van peer review laten evalueren door
experten aangeduid door de werkgroep « Specialisten » van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen;
4° zijn medewerking verlenen aan de initiatieven van het College voor Oncologie, in zoverre deze
betrekking hebben op de aard en het type van de oncologische zorg dat hij verstrekt
De integrale tekst van het M.B. vindt u onder de rubriek "wetgeving" op de www.vbs-gbs.org en
kan u bezorgd worden op eenvoudige aanvraag bij ons secretariaat (tel. O2/649.21.47; fax:
02/649.26.90;mailto:info@vbs-gbs.org). De bepalingen betreffende de erkenning van de
stagemeesters en stagediensten werden niet opgenomen in bovenstaande verkorte informatie.

