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Artikel 1.  

De lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de titularissen van een wettelijk 

diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van de academische graad van arts 

is als volgt vastgesteld : 

- huisarts; 

- geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie; 

- geneesheer specialist in de klinische biologie; 

- geneesheer specialist in de cardiologie; 

- geneesheer specialist in de heelkunde; 

- geneesheer specialist in de neurochirurgie; 

- geneesheer specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde; 

- geneesheer specialist in de dermato-venereologie; 

- geneesheer specialist in de gastro-enterologie; 

- geneesheer-specialist in de gerechtelijke geneeskunde; 

- geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde; 

- geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde; 

- geneesheer specialist in de neurologie; 

- geneesheer specialist in de psychiatrie; 

- geneesheer specialist in de neuropsychiatrie; 

- geneesheer specialist in de oftalmologie; 

- geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde; 

- geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie; 

- geneesheer specialist in de pediatrie; 

- geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie; 

- geneesheer specialist in de pneumologie; 

- geneesheer specialist in de röntgendiagnose; 

- geneesheer specialist in de radiotherapie-oncologie; 

- geneesheer specialist in de reumatologie; 

- geneesheer specialist in de stomatologie; 

- geneesheer specialist in de urologie;  

- geneesheer specialist in de pathologische anatomie; 

- geneesheer specialist in de nucleaire geneeskunde; 

- geneesheer specialist in de arbeidsgeneeskunde; 
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- geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens; 

- geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde; 

- geneesheer-specialist in de acute geneeskunde;. 

- geneesheer-specialist in de geriatrie; 

- geneesheer-specialist in medische oncologie; 

- geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise; 

- geneesheer specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde 

 

 

Art. 2.  

De lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de titularissen van een wettelijk 

diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van de academische graad van arts, 

die reeds houder zijn van één van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 1,  

wordt vastgesteld als volgt : 

- en in de nucleaire in vitro geneeskunde; 

- en in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten; 

- en in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie; 

- en in de intensieve zorgen; 

- en in de urgentiegeneeskunde; 

- en in de pediatrische neurologie; 

- en in de nefrologie; 

- en in de endocrino-diabetologie. 

- en in de oncologie; 

- en in de neonatologie. 

- en in het beheer van gezondheidsgegevens 

- meer bepaald in de volwassenpsychiatrie; 

- meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

- in de klinische hematologie 

- en in de geriatrie; 

- en in de pediatrische hematologie en oncologie 

 

 

 

 

Art. 2bis.  

De lijst van de bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 1 die tegelijk met een van de 

bijzondere beroepstitels bedoeld in artikel 2 kunnen worden verworven wordt vastgelegd  

als volgt : 

- geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie; 

- geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
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Art. 3.  

De lijst van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de titularissen van een wettelijk 

diploma van licenciaat in de tandheelkunde is als volgt vastgesteld : 

- algemeen tandarts; 

- tandarts specialist in de orthodontie. 

- tandarts, specialist in de parodontologie. 

 

Art. 4.  

De lijst van de bijzondere beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars, die, in toepassing 

van artikel 51 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, gemachtigd zijn de 

tandheelkunde uit te oefenen, en die niet houder zijn van het wettelijk diploma van licenciaat 

in de tandheelkunde is als volgt vastgesteld :  

- algemeen tandarts; 

- tandarts specialist in de orthodontie. 

- tandarts, specialist in de parodontologie. 

 

 


