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RICHTLIJNEN GEBASEERD OP: 
21 april 1983 KB tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van 
huisartsen. (B.S. 27.04.1983)  
 
25 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1995 tot 
vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere 
beroepstitel in de <intensieve> <zorg>, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de <intensieve> <zorg> 
 
23 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-
specialisten, stagemeesters en stagediensten.<MB 2016-09-13/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 10-11-2017 
 
ALGEMEEN: 
De	erkenning	van	geneesheer-specialisten	(zoals	de	wettelijke	titel	nog	steeds	is)	is	sedert	1	januari	2016	
een	bevoegdheid	van	de	Vlaamse	Gemeenschap.	De	normering	blijft	een	federale	bevoegdheid.		
Contactgegevens:	
Zorg en Gezondheid 
Afdeling Informatie en Zorgberoepen 
Koning Albert II-laan 35 bus 38 
1030 Brussel 
 
INDIENEN STAGEPLAN: 
1. Voorwaarden 

Erkend zijn in één van de basisspecialiteiten: anesthesie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-
enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedie, plastische 
heelkunde, pediatrie, urgentiegeneeskunde: 
De opleiding duurt 24 maanden, waarvan minimum 3 maanden en maximaal 6 maanden opleiding in de 
urgentiegeneeskunde. Minimum 12 maanden opleiding dienen na de basisspecialisatie te gebeuren en men 
kan maximaal 12 maanden uit de basisspecialisatie in het stageplan opnemen. Voor de periode activiteit 
intensieve geneeskunde die men vanuit de basisspecialiteit wil laten meetellen, wordt verondersteld dat 
men in die periode ook autonoom de permanentie mocht verzekeren (3de jaars ASO of ouder)  De 12 
maanden opleiding na de basisspecialisatie dient ononderbroken te zijn behoudens uitzonderingen cfr 
infra. Uitzonderlijk en mits voorafgaande gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door EC kan een deel van 
deze opleiding deeltijds worden gevolgd. 
Zowel de periode activiteit intensieve geneeskunde als periode activiteit urgentiegeneeskunde dienen te 
gebeuren in een centrum erkend voor het geven van een opleiding intensieve zorg resp. 
urgentiegeneeskunde (erkend stagemeester in de intensieve zorg, respectievelijk urgentiegeneeskunde). 
Om de reeds doorlopen activiteit uit de basisopleiding te kunnen inbrengen in het stageplan, mag er niet 
meer dan 5 jaar (60 maanden) zijn tussen het beëindigen van de basisopleiding en de aanvang van de 
verdere bijkomende opleiding. 
Om de kwaliteit van de maanden opleiding, volbracht tijdens basisopleiding, te kunnen evalueren, wordt 
gevraagd deel I van stageboekje ingevuld mee te sturen bij indienen stageplan. Indien minder dan 12 
maanden uit de basisopleiding gebruikt worden voor opstellen stageplan, volstaat het deze maanden hier 
in te vullen. 
Indien de kandidaat houder is van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, dient hij 1 
stagejaar te verrichten in een stagedienst intensieve zorg erkend voor volledige opleiding in de intensieve 
zorg.  



 
2. Benodigde documenten en addenda 

- Attest inschrijving orde der geneesheren  
- Stageplan ondertekend door kandidaat, coördinerend stagemeester en niet-coördinerende 

stagemeesters vermeld op stageplan. Een getekend attest van stagemeester intensieve zorgen of 
urgentiegeneeskunde tijdens basisopleiding, kan handtekening op stageplan vervangen. 

- Erkenning als arts en erkenning basisspecialiteit zijn opgenomen in databank van agentschap, en 
zullen hier door de administratie geconsulteerd worden, geen attesten nodig 

- Overeenkomst stagemeester(s) – kandidaat met bewijs billijke vergoeding 
- Deel I het stageboekje van de opleiding in uw basisspecialisme moet kunnen ingekeken worden 

door de EC voor wat betreft de ingebrachte activiteit intensieve en/of urgentiegeneeskunde. 
 

3. Timing 
Stageplan en bijhorende documenten dienen minstens binnen de 4 maanden na start opleiding bijzondere 
beroepsbekwaamheid ingediend te worden bij de erkenningscommissie. 
 

4. Volledigheid 
Bij ontbreken van één van de benodigde documenten, kan uw stageplan niet goedgekeurd worden en 
dreigt deze uitgesteld te worden tot een volgende zitting. 
 

5. Wijziging stageplan 
Elke wijziging van stageplan dient ondertekend te worden door kandidaat, coördinerend stagemeester en 
door de stagemeester van de gewijzigde periode én voorgelegd te worden aan de erkenningscommissie.  

 
INDIENEN AANVRAAG ERKENNING 
1. Voorwaarden 

- 24 maanden stage gelopen hebben in een dienst erkend voor het geven van de opleiding in intensieve 
zorg en urgentiegeneeskunde volgens het ingediend of gewijzigd stageplan. 
 

- Geslaagd zijn in een theoretische evaluatie. Hiervoor komt volgende examens in aanmerking 
• Examen interuniversitair postgraduaat intensieve zorg georganiseerd door de vlaamse 

universiteiten (om het examen af te leggen dient men voorafgaandelijk de cursus te volgen). 
De kandidaat dient een schriftelijk en mondeling examen af te leggen en een positieve 
eindevalutie te verkrijgen. 

• Examen ESICM: EDIC part I en II. EDIC part II kan vervangen worden door een positieve 
evaluatie op mondeling examen interuniversitair postgraduaat. 

• Examen ESPNIC: EPIC part I en II. Voor pediaters die BBT IZ willen behalen, is slagen in dit 
examen voldoende bewijs van theoretische kennis. EPIC part II kan vervangen worden door 
een positieve evaluatie op het mondeling examen interuniversitair postgraduaat. 
 

- Bewijs van wetenschappelijk werk in een topic gerelateerd aan intensieve zorg. 
• Abstract	(mondelinge	presentatie	en/of	poster	op	een	nationaal	of	internationaal	

congres)	(als	eerste	auteur) 
• Publicatie in een peer reviewed tijdschrift (als co-auteur) 
• Case report wordt niet weerhouden. 



• Men mag geen duplicaat werk gebruiken van de publicatie en/of de inhoud ervan die gebruikt 
werd voor de erkenning in de basisdiscipline. Om de kwaliteit van het wetenschappelijk werk 
te beoordelen wordt gevraag een kopie mee te sturen van de publicatie die gebruikt werd 
voor erkenning in de basisdiscipline. 
 

2. Benodigde documenten en addenda 
- Certificaat van slagen in één van volgende examens (cfr supra “voorwaarden”) 

1. Interuniversitair examen schriftelijk & mondeling 
2. EPIC 1 & 2 
3. EPIC 1 & mondeling examen interuniversitair 
4. EDIC 1 & 2 
5. EDIC 1 & mondeling examen interuniversitair  

 
- Publicatie/presentatie (of bewijs van acceptatie, submitted is onvoldoende) 
- Publicatie gebruikt voor erkenning aanvraag basisdiscipline 
- Erkenningsaanvraag ondertekend door kandidaat en stagemeester(s) 
- Attest inschrijving orde der geneesheren (< 3 maanden oud tov indieningsdatum) 
- Attest van elke stagemeester(s) vermeld op stageplan 
- Getekende eindbeoordeling coördinerend stagemeester met expliciete vermelding dat kandidaat in 

staat is autonoom te functioneren in een dienst voor intensieve zorg. 
- Stageboekje intensieve zorg (deel I en II, dus data uit de volledige opleiding) 
- Erkenning als arts en erkenning basisspecialiteit zijn opgenomen in databank van agentschap, en zullen 

hier door de administratie geconsulteerd worden 
 

3. Timing 
De erkenningsaanvraag kan ingediend worden na afloop van de 2 jaar durende opleiding en mits 
voorleggen van alle vermelde documenten en addenda. 
 

4. Volledigheid 
Indien één van de benodigde documenten ontbreekt, wordt het dossier niet behandeld op de 
eerstvolgende zitting van de EC. U loopt het risico in de problemen te komen met de timing. 
 

ONDERBREKEN VAN DE OPLEIDING 
De stageperiode na de basisopleiding dient ononderbroken te zijn. Afwezigheid van meer dan 7 weken 
(behoudens de periodes van verlof, 4 weken) heeft een impact op de kwaliteit van de opleiding en dient ter 
advies aan de erkenningscommissie voorgelegd worden. 

 
ROTATIESTAGE BUITEN DIENSTEN ERKEND VOOR OPLEIDING BBT IZ 

• PACU: komt niet in aanmerking voor opleiding intensieve zorg ikv BBT IZ 
• CCU: de opleiding van 24 maanden kan maximum 6 maanden opleiding op een CCU bevatten, voor 

zover deze opleiding gebeurt in een dienst met stagemeester intensieve zorgen 
• Neonatologie: de opleiding van 24 maanden kan maximum 2 maanden opleiding op een NICU 

bevatten, tenzij voor de kinderartsen maximum 6 maand. 
• Brandwondencentrum: kan enkel tellen voor zover de bedden erkend zijn als IZ-bedden. 

 
OPLEIDING IN HET BUITENLAND 



Indien buitenlandse stage voor de duurtijd van een jaar (na de basisopleiding), dan kan de kandidaat slechts 
erkend worden: 
- mits voorafgaand stageplan met coördinerend stagemeester (lijst FOD) 
- mits in totaal minstens 6 maanden van de opleiding die in aanmerking wordt genomen voor het bekomen 

van de BBT IZ onder supervisie van de coördinerend stagemeester zijn doorgebracht 
- indien minstens 12 maanden van de opleiding (die in aanmerking wordt genomen voor het bekomen van 

de BBT IZ) in België  in de intensieve zorg (dus geen deelgebied urgentiegeneeskunde) zijn doorgebracht.  

OPLEIDING HOUDERS BIJZONDERE BEROEPSTITEL URGENTIEGENEESKUNDE 
Houders van de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde kunnen door het verrichten van een bijkomend 
stagejaar  erkend worden als houder bijzondere beroepstitel intensieve zorgen. Om de verantwoordelijkheid 
van de coördinerend stagemeester inzake de bewaking competenties/kwaliteit te kunnen garanderen dient 
minimum 6 maanden van de opleiding worden verricht in een centrum bevoegd voor een volledige opleiding 
intensieve zorg, onder supervisie van de coördinerend stagemeester. Deze opleiding is enkel geldig voor 
houders van de bijzondere beroepstitel en niet voor houders van diploma specialist in urgentiegeneeskunde 
 
HOMOLOGATIE BUITENLANDSE DIPLOMAS 
Buitenlandse diploma’s /erkenningen dienen aan erkenningscommissie voorgelegd te worden voor 
homologatie. Het is aan de kandidaat om de echtheid van de aangeboden documenten aan te tonen (Originele 
attesten, conformiteitsattesten)  
 
 
 


