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Voorstel van advies tot aanpassing van art 39 van het KB van 21 april 1983
Werkgroep Huisartsen van de
Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

1. Context
Enerzijds is er de herschikking van de basisopleiding geneeskunde waardoor de vervolgopleiding voor
de HAIO’s wordt uitgebreid van 2 naar 3 jaar. Deze verlenging zal ingaan vanaf 2018. Anderzijds is er
de inperking van de opleiding geneeskunde van een zeven‐ naar een zesjarige opleiding. Hierdoor zal
een dubbel aantal basisartsen aan een vervolgopleiding starten.

Deze situatie werd besproken tijdens de vergadering van de werkgroep huisartsen op 14 november
met de vraag om dit punt te bespreken op de volgende plenaire vergadering van de Hoge Raad
geneesheren-specialisten en huisartsen.

2. Voorstel
De werkgroep stelt voor om aan toekomstige kandidaat-stagemeesters en –diensten (nieuwe
aanvragen) een erkenning te geven van 3 jaar in plaats van 2 jaar.

Aangezien de duur van de erkenning van de stagemeesters en stagediensten is vastgelegd in het KB
van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten
en huisartsen, impliceert dit voorstel een wijziging van art. 39 van het KB van 1983.

3. Voordelen
Door deze aanpassing zal de erkenning van de stagemeester overeenstemmen met de duurtijd van de
stage van de kandidaat in opleiding. Dit voorkomt scenario’s waarbij de erkenning van de
stagemeester afloopt wanneer de kandidaat nog in opleiding is.
Daarnaast zal de werklast van de leden van werkgroep van de Hoge Raad alsook de stagemeesters
verminderen in een periode waarin we een grote toename van het aantal aanvragen verwachten.
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4. Gerelateerde wetgeving
Ministerieel besluit van 1 Maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen
Art. 2. De specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde bedraagt ten minste drie jaar en
omvat een theoretisch gedeelte zoals bedoeld in artikelen 4 en 5, en een praktisch gedeelte,
zoals bedoeld in artikelen 3, 6, 7, 8, en 9. […]

Art. 16 In afwijking van artikel 1, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk I,
zullen de kandidaat-huisartsen, houder voor het jaar 2018 en de voorafgaande jaren van een
Universitair Attest bedoeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 12 juni 2008
betreffende de planning van het medisch aanbod, in het kader van hun specifieke opleiding in
de huisartsgeneeskunde, een eerste jaar huisartsenopleiding gevolgd tijdens het zevende jaar
van de opleidingscyclus die leidt tot het behalen van het diploma van arts, kunnen valoriseren
voor zover die opleiding, enerzijds bestaat uit zes maanden stage relevant voor de opleiding
van een huisarts in door de bevoegde overheid erkende ziekenhuisdiensten voor kandidaathuisartsen, en anderzijds, uit zes maanden, op de praktijk gerichte opleiding met stages in een
door de bevoegde overheid erkende huisartsenpraktijk. Deze zes maanden komen overeen met
30 ECTS-studiepunten.
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KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesherenspecialisten en huisartsen
Art. 39 §1. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van geneesheerspecialisten wordt verleend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.
§ 2. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van huisartsen wordt
de eerste maal verleend voor een termijn van twee jaar. […]
§ 3. De aanvraag tot hernieuwing moet zes maanden vóór het verstrijken van de termijn
worden ingediend.
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