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BETREFT

BIJZONDERE BEROEPSTITEL FORENSISCHE PSYCHIATRIE, M.B. 28 OKTOBER 2015
ADVIES HOGE RAAD VAN ARTSEN SPECIALISTEN EN VAN HUISARTSEN D.D. 28 APRIL 2016

Geachte Mevrouw Minister,
Hierbij verwijzen wij naar Uw adviesaanvraag d.d. 15 maart 2016 aangaande het M.B. 28 oktober
2015 1 dat de criteria bepaalt voor de niveau 3 beroepstitel forensische psychiatrie.
De Hoge Raad bracht advies uit op 28 april 2016.
U stelt voor een deeltijdse vorming mogelijk te maken, zij het minimaal 50%.
De Hoge Raad verwijst naar het advies d.d. 9 oktober 2014 waar hiervoor gepleit werd gezien het
een niveau 3 titel betreft en de attractiviteit voor deze discipline moet gestimuleerd worden. De
Hoge Raad geeft over de deeltijdse vorming opnieuw positief advies. De Richtlijn 2005/36/EC,
art 22 voorziet dat lidstaten van het principe van deeltijdse vorming kunnen afwijken mits de
totale duurtijd van vorming (die dus proportioneel verlengd wordt), het niveau en de kwaliteit van
de vorming dezelfde zijn als bij voltijdse training. Dezelfde eindcompetenties moeten dus gehaald
worden.
U meldt de wenselijkheid om artikel 6, 7 en 10 van het M.B. 28 oktober 2015 te expliciteren.
Artikel 6 betreft de criteria voor de stagemeesters, art 7 de criteria voor de stagediensten en art 10
de overgangsmaatregelen voor de anciënniteit van de stagemeester.
De Hoge raad wees in het advies van 9 oktober 2014 op het belang van een grote diversiteit aan
stageplaatsen.
Deze stageplaatsen vinden in belangrijke mate extramuraal plaats, waarbij zal moeten kunnen
afgeweken worden van artikel 10 van het M.B. 23.04.2014 (transversale criteria).

1

M.B. 28 oktober 2015 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, alsmede van
stagemeesters en stagediensten, BS 10 november 2015.

Deze grote diversiteit aan types stageplaatsen mag evenwel de consistentie en coherentie van de
professionele vorming niet bedreigen of een té eenzijdige vorming mogelijk maken.
Het is dan ook aangewezen art 7 betreffende de stagediensten te verduidelijken door een
multidisciplinair team als criterium toe te voegen. De diversiteit aan stageplaatsen kan
gecombineerd worden met coherentie van de vorming, door overeenkomsten te vereisen tussen
de erkende stagedienst en de diverse erkende stagemeesters. Deze overeenkomsten betreffen de
eindcompetenties, de supervisie en de modaliteiten van de stages.
De Hoge Raad keurde in consensus deze voorstellen goed, maar adviseerde bijkomend :
-

-

Dat verduidelijking wenselijk is rond het moeilijk verstaanbare artikel 9.
Dat best een termijn opgelegd wordt na publicatie van het M.B. waarbinnen een arts op de
overgangsmaatregelen wegens algemene bekendheid als bijzonder bekwaam, moet
voldoen (artikel 8).
De anciënniteit van de stagemeesters in de pas gecreëerde niveau 3 titel (vijf jaar
anciënniteit) kan ten vroegste behaald worden 5 jaar na de eerste nog toe te kennen
erkenningen. De anciënniteit kan dus ten vroegste vereist worden binnen een 5 à 6 jaar.
Een en ander zal duidelijker worden bij de eerste behandelingen van erkenningsaanvragen
op basis van algemene bekendheid en op basis van het aantal kandidaten dat de vorming
start.
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