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5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit 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. 

 

 

 

BS 14/10/1995 in voege 24/10/1995 

 

 

Gewijzigd door: 

MB 25/03/2015 – BS 12/05/2015 in voege vanaf 4 april 2015 (blz. 3 en 4) 
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HOOFDSTUK II. - Criteria voor de erkenning als geneesheer-specialist  

houder van de bijzondere beroepstitel in  

de intensieve zorg. ----------------------------------------------- Art. 2-3 

 

 

 

HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behoud van de erkenning. ---------------- Art. 4 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. 

 

Artikel 1.  

Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder een dienst voor intensieve zorg een 

dienst die beantwoordt aan de erkenningscriteria bepaald in artikel 6 van dit besluit. 

 

 

HOOFDSTUK II. - Criteria voor de erkenning als geneesheer-specialist houder van  

de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg. 

 

Art. 2.  

§ 1. Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg te mogen 

voeren, moet : 

1° een erkende geneesheer-specialist zijn in een van de volgende disciplines : 

a) anesthesie-reanimatie; 

 

b) inwendige geneeskunde; 

 

c) cardiologie; 

 

d) gastro-enterologie; 

 

e) pneumologie; 

 

f) reumatologie; 

 

g) heelkunde; 

 

h) neurochirurgie; 

 

i) urologie; 

 

j) orthopedische heelkunde; 

 

k) reconstructieve en esthetische heelkunde; 

 

l) pediatrie; 

 

m) urgentiegeneeskunde. 

 

2° een specifieke opleiding in de intensieve zorg gevolgd hebben, als bedoeld in § 2; 

 

3° tijdens zijn opleiding regelmatig deelgenomen hebben aan de didactische activiteiten die in  

onderling overleg worden georganiseerd door stagemeesters in de intensieve zorg van 

universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen; 

 

4° ten minste eenmaal tijdens de opleiding een mededeling gedaan hebben aan een gezaghebbende  

wetenschappelijke vergadering of een artikel gepubliceerd hebben over een onderwerp inzake 

intensieve zorg in een gezaghebbend tijdschrift. 
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§ 2. De specifieke opleiding in de intensieve zorg omvat een voltijdse stage van ten minste twee jaar 

in één of meer overeenkomstig artikel 6 erkende stagediensten waarvan ten hoogste een jaar vervuld 

wordt tijdens de hogere opleiding in één van de disciplines bedoeld in § 1, 1°. 

 

Drie tot zes maanden van de stage worden vervuld in een dienst die erkend is als stagedienst 

bevoegd voor een volledige opleiding in de urgentiegeneeskunde. 

 

Ten minste één jaar stage moet worden gevolgd in een stagedienst die erkend is overeenkomstig 

artikel 6, § 2. 

 

Met instemming van zijn stagemeester kan de kandidaat de stage ten belope van ten hoogste zes 

maanden doormaken in daartoe erkende rotatiediensten. 

 

Art. 3.  

De geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde 

zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van 

bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de 

tandheelkunde, kan erkend worden voor de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg na het 

vervullen van een ononderbroken stage in de intensieve zorg van ten minste één jaar. 

Art. 3.  

Een geneesheer-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de (urgentiegeneeskunde) 

kan erkend worden voor de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg na het vervullen van een 

stage in de intensieve zorg van ten minste één jaar. 

 

 

 

HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behoud van de erkenning. 

 

Art. 4.  

Om erkend te blijven moet de geneesheer-specialist, houder van de bijzondere beroepstitel in 

intensieve zorg : 

- als hoofdactiviteit in een dienst intensieve zorg werkzaam zijn; 

- het bewijs leveren dat hij zijn kennis en competentie onderhoudt en ontwikkelt om zodoende de 

geneeskundige zorg, conform de actuele gegevens van de wetenschap en de kwaliteitscriteria, te 

kunnen verstrekken; 

- zijn medische activiteit onderwerpen aan de evaluatie van experten in de intensieve zorg die door 

de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en huisartsen aangewezen worden. 
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HOOFDSTUK IV. - Criteria voor de erkenning van stagemeesters in de intensieve zorg. 

 

Art. 5.  

§ 1. Wie wenst erkend te worden als stagemeester in de intensieve zorg, moet : 

1° voltijds verbonden zijn aan de dienst intensieve zorg en een belangrijk deel van zijn tijd besteden  

aan klinische en technische activiteiten inzake intensieve zorg; 

 

2° sedert acht jaar erkend zijn als geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de  

intensieve zorg; 

 

3° beschikken over ten minste één medewerker die sedert ten minste vijf jaar erkend is als houder  

van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg. 

 

§ 2. De stagemeester kan instaan voor de opleiding van kandidaten naar rata van maximum een 

kandidaat per twaalf bedden voor intensieve zorg. 

 

 

 

HOOFDSTUK V. - Criteria voor de erkenning van de stagediensten. 

 

Art. 6.  

§ 1. Om als stagedienst erkend te worden en te blijven moet de dienst : 

1° de intensieve zorg in al haar aspecten bedrijven; 

 

2° te allen tijde binnen de dienst beschikken over een geneesheer-specialist houder van de  

bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg of over een geneesheer in opleiding voor deze titel; 

 

3° beschikken over een toezichtsprogramma voor de nosocomiale infecties dat in samenwerking  

met de geneesheer, verantwoordelijk voor de ziekenhuishygiëne, opgesteld is; 

 

4° over een voldoende aantal beoefenaars van de kinesitherapie, van de verpleegkunde en van de  

paramedische beroepen beschikken die hoofdzakelijk aan de dienst voor intensieve zorg 

verbonden zijn ; 

 

5° ten minste om de maand stafvergaderingen beleggen, instaan voor de permanente opleiding van  

het hem toegewezen personeel; 

 

6° instaan voor de systematische registratie en de kritische evaluatie van alle infectieuse gevallen  

die in de dienst voorkomen; 

 

7° verbonden zijn aan een verzorgingsinstelling waar de diensten inwendige geneeskunde,  

heelkunde en anesthesiologie erkend zijn als stagediensten; 

 

8° zijn activiteiten regelmatig onderwerpen aan de evaluatie van deskundigen in de intensieve zorg  

die door de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen aangewezen worden. 
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§ 2. Om voor een volledige opleiding erkend te worden, moet de stagedienst, behalve aan die in § 1 

bepaald, nog aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 

1° beschikken over ten minste drie geneesheren-specialisten die als bijzonder bevoegd in de  

intensieve zorg erkend zijn en het grootste deel van hun tijd aan de dienst intensieve zorg 

verbonden zijn; 

 

2° beschikken over ten minste 16 bedden voor intensieve zorg alle uitgerust met toezichts- en  

behandelingsapparatuur voor een patiënt in kritieke toestand; 

 

3° verbonden zijn aan een verzorgingsinstelling waar de dienst neurochirurgie voldoet aan de  

criteria voor de erkenning als stagedienst in de neurochirurgie. 

 

 

 

HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen. 

 

Art. 7.  

§ 1. Een arts die erkend is in één van de specialismen bedoeld in artikel 2, § 1, kan gedurende twee 

jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag tot erkenning als geneesheer-

specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg indienen, op voorwaarde 

gedurende ten minste vier jaar de intensieve zorg als hoofdactiviteit te hebben uitgeoefend in een 

dienst intensieve zorg of een voltijdse stage van twee jaar te hebben gevolgd in een dienst die 

beantwoordt aan de erkenningscriteria voor stagediensten in de intensieve zorg. 

 

Een arts die erkend is als geneesheer-specialist en houder van de bijzondere beroepstitel voor de 

urgentiegeneeskunde kan, binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding 

van dit besluit een aanvraag tot erkenning als geneesheer-specialist houder van de bijzondere 

beroepstitel in de intensieve zorg indienen, op voorwaarde dat hij de intensieve zorg heeft 

uitgeoefend gedurende het equivalent van een voltijdse periode van twee jaar. 

 

Hij behoudt zijn erkenning onder voorbehoud te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 4 

van dit besluit. 

 

§ 2. Een periode van voltijdse uitoefening van de intensieve zorg als geneesheer-specialist of als 

kandidaat-specialist die een aanvang heeft genomen vóór de inwerkingtreding van dit besluit en 

aanhoudt, kan voor ten hoogste één jaar opleiding in de zin van artikel 2, § 2, in aanmerking worden 

genomen voor zover de aanvraag daartoe wordt ingediend binnen een termijn van zes maanden te 

rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

 

§ 3. De in artikel 5, § 1, 2° bedoelde anciënniteit van de stagemeester wordt slechts vereist na een 

periode van acht jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

 

De in artikel 5, § 1, 3° bedoelde anciënniteit van de medewerker wordt slechts vereist na een 

periode van vijf jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. 


