18 JULI 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de
erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de
specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie, plastische heelkunde, urologie en
orthopedie
Gelet op de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte zieket- 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 heelkunde, neurochirurgie, plastische
heelkunde, orthopedie of urologie 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, inzonderheid, alsmede de bijzondere criteria voor
stagemeesters en voor stagediensten betreffende de zoëven vermelde specialiteiten.
Art. 2
In de bijlage gevoegd bij 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 ziekteen invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 oktober 1976 en van 30
augustus 1978, worden de punten 1 tot 4 van de indelingen 4 (heelkune), 8 (neurochirurgie), 9 (plastische
heelkunde), 16 (othopedie) en 25 (urologie) opgeheven.
Bijlage
Hoofdstuk I: Heelkunde
Opgeheven. Zie 12/12/2002.

Hoofdstuk II: Neurochirurgie
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheerspecialisten
1. De kandidaat-specialist moet beantwoorden aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van
de geneesheren-specialisten.
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste zes jaar waarvan twee jaar basisopleiding en vier jaar
hogere opleiding.
3. De basisopleiding omvat:
a) één jaar opleiding in een polyvalente dienst voor heelkunde waardoor de kandidaat-specialist zich
vertrouwd maakt met de diverse gebieden van de heelkunde;
b) één jaar opleiding in de neurologie onder de leiding van een stagemeester die erkend is voor de
hogere opleiding in de neurologie en nauw samenwerkt met een neurochirurgische afdelingen.

4. De kandidaat-specialist dient gedurende zijn basisopleiding de fundamentele en klinische kennis in
verband met de heelkunde te verwerven, die vermeld wordt onder punt 4 van de bijzondere criteria
voor opleiding en erkenning van geneesherenspecialisten in de heelkunde, alsmede een degelijke
kennis van de klinische neurologie, de neurofysiologie, -pathologie en –radiologie, met inbegrip van
de technische diagnosemethodes
5. De hogere opleiding omvat een specifieke vorming in de neurochirurgie, ten einde de kandidaatspecialist zowel technisch als klinisch vertrouwd te maken met de diagnose- en
behandelingsmethodes die eigen zijn aan de neurochirurgie.
De kandidaat-specialist zal geleidelijk in zijn werkzaamheden een grotere persoonlijke
verantwoordelijkheid op zich nemen.
Eén van deze vier jaren zal mogen gewijd worden aan stages in de gespecialiseerde heelkunde, zoals
de chirurgie van de weke delen der ledematen en van de hals, de traumatologie, da vasculaire
heelkunde, de orthopedie, de oftalmologie of de otorhinolaryngologie, in de mate waarin de
stagemeester deze als nuttig aanziet om de opleiding van de kandidaat-specialist te vervolmaken
6. De specifieke opleiding in de neurochirurgie zal geleid worden door een stagemeester die als zodanig
voor de neurochirurgie erkend is. De kandidaat-specialist zal in contact blijven met de andere takken
van de heelkunde.
7. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van de technische onderzoekingen
en de heelkundige ingrepen die hij ieder jaar zelf heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen.
Hij zal er eveneens de seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten in noteren die hij in de
loop van zijn opleiding heeft bijgewoond.
8. Ten minste één keer gedurende zijn hogere opleiding moet de kandidaat-specialist een mededeling
doen tijdens een wetenschappelijke vergadering, of een artikel publiceren over een klinisch of
wetenschappelijk neurochirurgisch onderwerp.
9. De geneesheer die er de voorkeur aan geeft zich als specialist in de neurochirurgie te laten erkennen
na zijn vijfde of zesde opleidingsjaar in een andere bij dit besluit bepaalde specialiteit, zal zijn
vorming in de neurochirurgie dienen te vervolledigen door stages in erkende afdelingen van
neurologie en neurochirurgie; de duur van deze aanvullende stages tot het beloop van vier jaar, zal
bepaald worden door de bevoegde kamer van de erkenningscommissie.
10. De geneesheer die zijn opleiding heeft aangevat vóór de publicatie van dit besluit en als specialist in
de heelkunde erkend werd, mag aan die erkenning verzaken om erkend te worden in de
neurochirurgie, zo hij deze specialiteit gedurende ten minste acht jaar hoofdzakelijk beoefende en in
deze tak blijk geeft van bekendheid en bijzondere bekwaamheid.
B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters
1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagemeesters beantwoorden.
2. De stagemeester moet met volle dagtaak (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) in
zijn dienst of afdeling werkzaam zijn en het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch
werk in zijn specialiteit.
3. Per groep van 25 à 30 bedden, waarvoor hij verantwoordelijk is, moet de stagemeester opleiding
geven aan kandidaat-specialisten in de neurochirurgie, alsmede aan kandidaat-specialisten in andere
heelkundige disciplines gedurende hun stages in de neurochirurgie, naar rato van ten minste één en
ten hoogste drie, indien dit getal verantwoord is door het belang van de polikliniek of van de klinische
activiteiten.
4. Per groep van 25 à 30 bedden, moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de
neurochirurgie, ten minste één medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de
neurochirurgie erkend is. Deze laatste moet voltijds werken (ten minste acht tienden van de normale
beroepsactiviteit) en er blijk geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling. Een groter
aantal medewerkers met volle of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van
de klinische of poliklinische bedrijvigheid, zonder dat nochtans de persoonlijke deelneming van de
kandidaat-specialisten aan de werkzaamheden van de dienst mag worden in het gedrang gebracht.

5. De stagemeester moet erover waken dat de kandidaat-specialisten die hij opleidt in contact blijven
met de andere verwante heelkundige en medische disciplines en dat zij deelnemen aan de
neurochirurgische zorgen in de spoedgevallenafdeling van dezelfde instelling.
C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten beantwoorden.
2. De dienst mag een autonome eenheid zijn of een afdeling ingeschakeld in een algemene dienst voor
heelkunde. Hij moet beschikken over ten minste 25 bedden, met een minimum aantal van vierhonderd
opnemingen en driehonderd heelkundige ingrepen per jaar, alsmede over een polikliniek met een
minimum van zeshonderd nieuwe consultanten per jaar.
3. In de dienst moeten alle belangrijke neurochirurgische ingrepen uitgevoerd worden. Bij de patiënten
dient men een gevarieerde neurochirurgische pathologie te vinden van volwassenen en kinderen.
4. In dezelfde instelling moeten erkende diensten voor neurologie, chirurgie en inwendige geneeskunde
bestaan, alsmede diensten voor anesthesiologie, radiologie, oftalmologie en otorhinolaryngologie, die
door specialisten in deze disciplines geleid worden.
5. Een dienst met meer beperkte opleidingsmogelijkheden in de neurochirurgie, die niet aan de
bovengenoemde eisen beantwoordt, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald
worden door de Hoge Raad, hetzij voor basisopleiding i!n de heelkunde, hetzij voor hogere opleiding
in de neurochirurgie.
6. De dienst moet patiënten kunnen opnemen en verzorgen in een eenheid voor intensieve zorgen met
aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid.
7. De dienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden, met een tweede
classificatie volgens diagnose. Voor elke ingreep moet een operatieverslag opgesteld worden, met een
omstandige beschrijving van de operatiestukken.
Hoofdstuk III: Plastische heelkunde
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheerspecialisten
1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van de
geneesheren-specialisten beantwoorden.
2. De duur van de opleiding beloopt ten minste zes jaar, waarvan drie jaar basisopleiding en drie jaar
hogere opleiding.
3. De basisopleiding in een polyvalente dienst voor heelkunde moet de kandidaat-specialist vertrouwd
maken met de diverse heelkundige gebieden. Met instemming van de stagemeester zal de kandidaatspecialist stages van minimum drie maand moeten verrichten in gebieden verwant aan de algemene en
plastische heelkunde, zoals de heelkunde van de ledematen, het gelaat en de hals, de traumatologie
met inbegrip van de behandeling van verbranden, de orthopedie, de urologie, de kinderchirurgie, de
vasculaire of oncologische chirurgie, alsmede de otorhinolaryngologie, de stomatologie of de
dermatologie. Deze stages zullen bij voorkeur gebeuren tijdens de laatste twee jaar van de
basisopleiding, in hiertoe erkende afdelingen, zonder dat het totaal van deze stages één jaar mag
overtreffen.
4. De kandidaat-specialist dient de fundamentele en klinische kennis in verband met de heelkunde te
verwerven, die vermeld wordt in punt 4 van de bijzondere criteria voor opleiding en erkenning van
geneesheren-specialisten in de heelkunde.
5. De hogere opleiding omvat een specifieke vorming in een polyvalente dienst voor plastische
heelkunde, ten einde de kandidaat-specialist zowel technisch als klinisch vertrouwd te maken met de
behandelingsmethodes die eigen zijn aan de plastische heelkunde.
De kandidaat-specialist zal geleidelijk in zijn werkzaamheden een grotere persoonlijke
verantwoordelijkheid op zich nemen.
Eén van deze drie jaren mag gewijd worden aan stages in gespecialiseerde heelkunde, zoals chirurgie
van de hand of van congenitale misvormingen, maxillofaciale, oncologische, esthetische of

reconstructieve chirurgie, in de mate waarin de stagemeester deze nuttig acht om de vorming van de
kandidaat-specialisten te vervolmaken.
6. De specifieke opleiding in de plastische heelkunde zal geleid worden door een stagemeester als
dusdanig erkend voor de plastische heelkunde. De kandidaat-specialist zal in contact blijven met de
andere disciplines die van belang zijn voor de plastische heelkunde, zoals de dermatologie, de
stomatologie en de otorhinolaryngologie.
7. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van de ingrepen die hij ieder jaar
persoonlijk heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen. Tevens zal hij erin de seminaria,
leergangen en andere didactische activiteiten noteren die hij in de loop van zijn opleiding heeft
bijgewoond.
8. De kandidaat-specialist moet ten minste éénmaal in de loop van zijn hogere opleiding een mededeling
doen in een wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren over een klinisch of
wetenschappelijk onderwerp in de plastische heelkunde.
9. De geneesheer die, na zijn vijfde of zesde opleidingsjaar in een andere bij dit besluit beoogde
specialiteit, zich als specialist in de plastische heelkunde wenst te laten erkennen, zal zijn vorming in
de plastische heelkunde dienen te vervolledigen door een stage in erkende diensten; de duur van deze
aanvullende stage zal tot beloop van drie jaar basisopleiding in de heelkunde en drie jaar specifieke
opleiding in de plastische heelkunde bepaald worden door de bevoegde kamer van de
erkenningscommissie.
10. De geneesheer die zijn opleiding heeft aangevat vóór de publicatie van dit besluit en als specialist in
de heelkunde erkend werd, mag aan die erkenning verzaken om erkend te worden in de plastische
heelkunde, zo hij deze specialiteit gedurende ten minste acht jaar hoofdzakelijk beoefende en in deze
tak blijk geeft van bekendheid en bijzondere bekwaamheid.
B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters
1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagemeesters beantwoorden
2. De stagemeester moet voltijds (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) in zijn dienst
of afdeling werkzaam zijn en het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch werk in zijn
specialiteit.
3. Per groep van 25 à 30 bedden waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt, moet de stagemeester
opleiding geven aan kandidaat-specialisten in de plastische heelkunde, alsmede aan kandidaatspecialisten in andere heelkundige disciplines gedurende hun stages in de plastische heelkunde, naar
rato van ten minste één en ten hoogste drie, indien dit laatste getal verantwoord is door het belang van
de polikliniek of de klinische werkzaamheden.
4. Per groep van 25 à 30 bedden moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de
plastische heelkunde, ten minste één medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de
plastische heelkunde erkend is. Deze laatste moet voltijds werken (ten minste acht tienden van de
normale beroepsactiviteit) en blijk geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling. Een
groter getal medewerkers met volle of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het
belang van de poliklinische of klinische bedrijvigheid, zonder dat nochtans de persoonlijke
deelneming van de kandidaat-specialisten aan de werkzaamheden van de dienst mag worden in het
gedrang gebracht.
5. De stagemeester moet erover waken dat de kandidaat-specialisten die hij opleidt in contact blijven
met andere verwante heelkundige en medische disciplines en dat zij deelnemen aan de zorgen van
traumata van de weke delen in de spoedgevallenafdeling van dezelfde instelling.
C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten beantwoorden.
2. De dienst mag een autonome eenheid of een geïntegreerde afdeling van een algemene dienst voor
heelkunde zijn.

3.

4.

5.

6.
7.

Hij moet beschikken over ten minste 25 bedden, met een minimum van vierhonderd opnemingen en
vijfhonderd grote ingrepen per jaar, alsmede over een polikliniek et een minimum van zeshonderd
nieuwe consultanten per jaar.
In de dienst moeten alle belangrijke plastische ingrepen uitgevoerd worden (polyvalente dienst).
Onder de behandelde gevallen dient men een gevarieerde pathologie te vinden van volwassen en
kinderen in alle gebieden van de plastische heelkunde.
In dezelfde instelling moeten erkende diensten voor chirurgie en inwendige geneeskunde bestaan,
alsmede diensten voor anesthesiologie, pediatrie, radiodiagnose, radiotherapie, dermatologie,
oftalmologie, otorhinolaryngologie en stomatologie, die door specialisten in deze disciplines geleid
worden.
Een dienst met meer beperkte opleidingsmogelijkheden in de plastische heelkunde, die niet aan de
bovengenoemde eisen beantwoord, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald
worden door de Hoge Raad, hetzij voor basisopleiding in de heelkunde, hetzij voor hogere opleiding
in de plastische heelkunde (monovalente dienst).
De dienst moet patiënten kunnen hospitaliseren en verzorgen in een eenheid voor intensieve zorgen
met aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid.
De dienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden, met een tweede
classificatie volgens diagnose. Voor elke ingreep moet een operatieverslag opgesteld worden.

Hoofdstuk IV: Urologie
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheerspecialisten
1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van de
geneesheer-specialisten beantwoorden.
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste zes jaar, waarvan drie jaar basisopleiding en drie jaar
hogere opleiding.
3. De basisopleiding in een polyvalente dienst voor heelkunde moet de kandidaat-specialist vertrouwd
maken met de diverse gebieden van de heelkunde, inzonderheid de abdominale heelkunde, de
traumatologie, de kinderchirurgie en oncologische chirurgie.
In de mate waarin bepaalde deze disciplines niet of onvoldoende zouden beoefend worden in de
dienst, zal de kandidaat-specialist met instemming van zijn stagemeester zijn vorming aanvullen door
stages van drie tot zes maand, bij voorkeur tijdens de laatste twee jaar van de basisopleiding, in
hiertoe erkende afdelingen, zonder dat het totaal van deze stages één jaar mag overtreffen.
De kandidaat-specialist zal zijn derde jaar mogen besteden aan één van de volgende disciplines: de
algemene gynecologische, plastische of urologische heelkunde.
4. De kandidaat-specialist dient de fundamentele en klinische kennis in verband met de heelkunde te
verwerven, die vermeld wordt onder punt 4 van de bijzondere criteria voor opleiding en erkenning
van geneesheren-specialisten in de heelkunde.
5. De hogere opleiding omvat een specifieke vorming in de urologie, ten einde de kandidaat-specialist
zowel technisch als klinisch vertrouwd te maken met de diagnose- en behandelingsmethodes die eigen
zijn aan de urologie. De kandidaat-specialist zal geleidelijk in zijn werkzaamheden een grotere
persoonlijke verantwoordelijkheid op zich nemen.
6. De specifieke opleiding in de urologie zal geleid worden door een stagemeester als zodanig erkend
voor de urologie. De kandidaat-specialist zal in contact blijven met de andere takken van de
heelkunde.
7. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van de endoscopieën en de ingrepen
die hij ieder jaar persoonlijk heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen. Tevens zal hij erin de
seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten noteren die hij in de loop van zijn opleiding
heeft bijgewoond.
8. De kandidaat-specialist moet ten minste éénmaal in de loop van zijn hogere opleiding een mededeling
doen in een wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren over een klinisch of
wetenschappelijk, urologisch onderwerp.

9. De geneesheer die na zijn vijfde of zesde opleidingsjaar in een andere bij dit besluit beoogde
specialiteit, zich als specialist in de urologie wenst te laten erkennen, zal zijn vorming in de urologie
dienen te vervolledigen door een stage in een erkende dienst; de duur van deze aanvullende stage zal
tot beloop van die jaar bepaald worden door de bevoegde kamer van de erkenningscommissie.
10. De geneesheer die zijn opleiding heeft aangevat voor de publicatie van dit besluit en als specialist in
de heelkunde erkend werd, mag aan die erkenning verzaken om erkend te worden in de urologie, zo
hij deze specialiteit gedurende ten minste acht jaar hoofdzakelijk beoefende en in deze tak blijkt geeft
van bekendheid en bijzondere bekwaamheid.
B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters
1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van stagemeesters beantwoorden.
2. Destagemeester moet met volle dagtaak (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) in
zijn dienst of afdeling werkzaam zijn en het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch
werk in zijn specialiteit.
3. Per groep van 25 à 30 bedden, waarvoor hij verantwoordelijk is, moet de stagemeester opleiding
geven aan kandidaat-specialisten in de urologie, alsmede aan kandidaat-specialisten in andere
heelkundige disciplines gedurende hun stages in de urologie, naar rato van ten minste één en ten
hoogste drie, indien dit laatste getal verantwoord is door het belang van de poliklinische of de
klinische werkzaamheden.
4. Per groep van 25 à 30 bedden moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de
urologie, ten minste één medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de urologie erkend is.
Deze laatste moet voltijds werken (ten minste acht tienden van de normale beroepsactiviteit) en blijk
geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling. Een groter aantal medewerkers met volle
of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van de klinische of poliklinische
bedrijvigheid, zonder dat nochtans de persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialisten aan de
werkzaamheden van de dienst mag worden in het gedrang gebracht.
5. De stagemeester moet erover aken dat de kandidaat-specialisten die hij opleidt in contact blijven met
de andere verwante heelkundige en medische disciplines en dat zij deelnemen aan de urologische
zorgen in de spoedgevallenafdeling van dezelfde instelling.
C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van stagediensten beantwoorden.
2. De dienst mag een autonome eenheid zijn of een afdeling ingeschakeld in een algemene dienst voor
heelkunde. Hij moet beschikken over ten minste 25 bedden, met een minimum aantal van vierhonderd
opnemingen en driehonderd heelkundige ingrepen per jaar, alsmede over een polikliniek met een
minimum van zeshonderd nieuwe consultanten per jaar.
3. In de dienst moeten alle belangrijke urologische ingrepen uitgevoerd worden. Bij de patiënten dient
met een gevarieerde urologische pathologie te vinden van volwassenen en kinderen.
4. In dezelfde instelling moeten erkende diensten voor chirurgie en inwendige geneeskunde bestaan,
alsmede diensten voor anethesiologie, pediatrie en radiologie, die door specialisten in deze disciplines
geleid worden. De hemodialyse dient toegepast te worden in de dienst inwendige geneeskunde.
5. Een dienst met meer beperkte opleidingsmogelijkheden in de urologie, die niet aan de
bovengenoemde eisen beantwoord, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald
worden door de Hoge Raad, hetzij voor basisopleiding in de heelkunde, hetzij voor hogere opleiding
in de urologie.
6. De dienst moet patiënten kunnen opnemen en hun verzorgen in een eenheid voor intensieve zorgen
met aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid.
7. De dienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossier bijhouden, met een tweede
classificatie volgens diagnose. Voor elke ingreep moet een operatieverslag opgesteld worden, met een
omstandige beschrijving van de operaties.
Hoofdstuk V: Orthopedie

A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheerspecialisten
1. De kandidaat-specialist moet beantwoorden aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van
de geneesheren-specialisten.
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste zes jaar, waarvan drie jaar basisopleiding en drie jaar
hogere opleiding.
3. Gedurende zijn basisopleiding:
a) Zal de kandidaat-specialist twee jaar stage doen in één of meerdere diensten voor heelkunde, ten
einde zich vertrouw te maken met de diverse gebieden van de heelkunde, voornamelijk de
chirurgie van de weke delen, de vasculaire chirurgie, de plastische chirurgie. In de mate waarin
sommige heelkundige disciplines onvoldoende zouden beoefend worden in de dienst, zal de
kandidaat-specialist met instemming van zijn stagemeester zijn vorming aanvullen door stages van
drie maand in hiertoe erkende gespecialiseerde afdelingen, zonder dat het totaal van deze stages
één jaar mag overtreffen;
b) Zal de kandidaat-specialist gedurende zes maand deelnemen aan werkzaamheden van algemene
traumatologie en spoedgevallenzorg in een centrum voor algemene traumatologie of in afdelingen
voor heelkunde, orthopedie en neurochirurgie, waarvan de stagemeester nauw samenwerkt met de
orthopedische dienst;
c) Zal de kandidaat-specialist zich gedurende zes maand toeleggen op de traumatologie van het
locomotorisch stelsel in een erkende afdeling voor orthopedie.
4. De kandidaat-specialist dient de fundamentele en klinische kennis in verband met de heelkunde te
verwerven, die vermeld wordt onder punt 4 van de bijzondere criteria voor opleiding en erkenning
van geneesheren-specialisten in de heelkunde.
5. De hogere opleiding omvat een specifieke vorming in de orthopedie, ten einde de kandidaat-specialist
zowel technisch als klinisch vertrouwd te maken met de diagnose- en behandelingsmethodes die eigen
zijn aan de orthopedie. De kandidaat-specialist zal geleidelijk in zijn werkzaamheden een grotere
persoonlijke verantwoordelijkheid op zich nemen.
6. De specifieke opleiding in de orthopedie zal geleid worden door een stagemeester als zodanig erkend
voor de orthopedie. De kandidaat-specialist zal in contact blijven met de andere takken van de
heelkunde.
7. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van de bloedige en onbloedige
ingrepen die hij … heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen. Tevens zal hij erin de
seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten noteren die hij in de loop van zijn opleiding
heeft bijgewoond.
8. De kandidaat-specialist moet ten minste éénmaal in de loop van zijn hogere opleiding een mededeling
doen in een wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren over een klinisch of
wetenschappelijk orthopedisch onderwerp.
9. De geneesheer, die na zijn vijfde of zesde opleidingsjaar in een andere bij dit besluit beoogde
specialiteit, zich als specialist in de orthopedie wenst te laten erkennen, zal zijn vorming in de
orthopedie dienen te vervolledigen door een stage in een erkende dienst; de duur van deze
aanvullende stage zal tot beloop van drie jaar bepaald worden door de bevoegde kamer van de
erkenningscommissie.
10. De geneesheer die zijn opleiding heeft aangevat vóór de publicatie van dit besluit en als specialist in
de heelkunde erkend werd, mag aan die erkenning verzaken om erkend te worden in de orthopedie, zo
hij deze specialiteit gedurende ten minste acht jaar hoofdzakelijk beoefende en in deze tak blijkt geeft
van bekendheid en bijzondere bekwaamheid.
B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters
1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagemeesters beantwoorden.
2. De stagemeester moet met volle dagtaak ( ten minste acht tienden van zijn normale beroepsactiviteit)
in zijn dienst of afdeling werkzaam zijn en het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch
werk in zijn specialiteit.

3. Per groep van 25 à 30 bedden, waarvoor hij verantwoordelijk is, moet de stagemeester opleiding
geven aan kandidaat-specialisten in de orthopedie, alsmede aan kandidaat-specialisten in de
heelkunde gedurende hun stages in de orthopedie, naar rato van ten minste één en ten hoogste drie,
indien dit laatste getal verantwoord is door het belang van de poliklinische of klinische
werkzaamheden.
4. Per groep van 25 à 30 bedden, moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de
orthopedie, ten minste één medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de orthopedie
erkend is. Deze laatste moet voltijds werken (ten minste acht tienden van de normale
beroepsactiviteit) en blijk geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling. Een groter aantal
medewerkers met volle of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van de
klinische of poliklinische bedrijvigheid, zonder dat nochtans de persoonlijke deelneming van de
kandidaat-specialisten aan de werkzaamheden van de dienst mag worden in het gedrang gebracht.
5. De stagemeester moet erover waken dat de kandidaat-specialisten die hij opleidt in contact blijven
met de andere verwante heelkundige en medische disciplines en dat zij deelnemen aan de
orthopedische zorgen in de spoedgevallenafdeling van dezelfde instelling.
C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten beantwoorden.
2. De dienst mag een autonome eenheid of een geïntegreerde afdeling van een algemene dienst voor
heelkunde zijn.
Hij moet beschikken over ten minste 25 bedden, met een minimum aantal van vierhonderd
opnemingen en driehonderd ingrepen per jaar, alsmede over een polikliniek met een minimum van
tweeduizend nieuwe consultanten per jaar.
3. In de dienst moeten alle belangrijke orthopedische ingrepen uitgevoerd worden. Bij de patiënten dient
men een gevarieerde orthopedische pathologie te vinden van volwassenen en kinderen.
4. In dezelfde instelling moeten erkende diensten voor chirurgie en inwendige geneeskunde bestaan,
alsmede diensten voor anesthesiologie, radiologie, pediatrie en neurologie, die door specialisten in
deze disciplines geleid worden. Daarenboven moeten er specialisten in de fysische geneeskunde, de
reumatologie, de radiotherapie, de urologie en de plastische chirurgie als consulenten beschikbaar
zijn.
5. Een dienst met meer beperkte opleidingsmogelijkheden in de orthopedie die niet aan de
bovengenoemde eisen beantwoord, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald
worden door de Hoge Raad, hetzij voor basisopleiding in de heelkunde, hetzij voor hogere opleiding
in de orthopedie.
6. De dienst moet patiënten kunnen hospitaliseren en verzorgen in een eenheid voor intensieve zorgen
met aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid.
7. De dienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden, met een tweede
classificatie volgens diagnose. Voor elke ingreep moet een operatieverslag opgesteld worden, met een
gedetailleerde beschrijving van de operatiestukken.

