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6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot  

vaststelling van  

de bijzondere criteria voor  

de erkenning van  

geneesheren-specialisten in  

de pediatrische neurologie,  

alsook van de stagemeesters en 

de stagediensten in de  

pediatrische neurologie. 
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HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1.  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder dienst voor pediatrische neurologie, een 
eenheid met ten minste tien bedden die aan gevallen van pediatrische neurologie zijn voorbehouden. 
Die bedden moeten zich in een voorgangsinstelling bevinden die beschikt over een als stagedienst 
erkende dienst voor neurologie, neurochirurgie, pediatrie, alsmede over technische diensten voor 
neuroradiologie, neuro-fysiologie en neuro-anatomopathologie. 
 
 
 
HOOFDSTUK II. -Criteria voor de erkenning als geneesheer-specialist in  

de pediatrische neurologie. 
 
Art. 2.  
§ 1. Een geneesheer-specialist erkend als bevoegd in de pediatrische neurologie is 
- hetzij een geneesheer-specialist in de neurologie die alle neurologische aandoeningen onderzoekt  

en behandelt en een bijzondere bevoegdheid heeft verworven in deze aandoeningen bij kinderen 
en de desbetreffende beroepstitel mag dragen; 

 
- hetzij een geneesheer-specialist in de pediatrie die alle aandoeningen bij kinderen onderzoekt en  

behandelt en een bijzondere bevoegdheid heeft verworven voor neurologische aandoeningen bij 
kinderen en de desbetreffende bijzondere beroepstitel mag dragen. 

 
§ 2. De specifieke opleiding in de pediatrische neurologie omvat ten minste twee jaar stage in één of 
meer daartoe erkende diensten en moet voltijds gebeuren. 
 
§3. Het eerste stagejaar zal gewijd worden : 

1° voor de geneesheren-specialist in de neurologie, aan de pediatrie met inbegrip van de  
neonatologie, gericht op de pediatrische neurologie; 

 
2° voor de geneesheren-specialist in de pediatrie, aan de neurologie met inbegrip van de  

neurofysiologie, gericht op de pediatrische neurologie. 
 
Het tweede stagejaar zal voor de beide specialiteiten gewijd worden aan de pediatrische neurologie. 
 
§ 4. Ten minste eenmaal tijdens zijn opleiding in de pediatrische neurologie moet de kandidaat een 
mededeling doen in een vooraanstaande wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren 
over een onderwerp inzake pediatrische neurologie in een gezaghebbend wetenschappelijk 
tijdschrift. 
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HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behoud van de erkenning. 
 
Art. 3.  
Om erkend te blijven moet de geneesheer-specialist bijzonder bevoegd in de pediatrische  
neurologie : 
- de bevoegdheid in de pediatrische neurologie beoefenen als geneesheer-specialist in de neurologie  

of in de pediatrie, 
 
- bewijzen dat hij zijn kennis en zijn bevoegdheid evalueert, onderhoudt en ontwikkelt zodat hij in  

staat is zorg te verstrekken die met de huidige stand van de wetenschap en de vigerende 
kwaliteitscriteria overeenstemt. 

 
- zijn medische activiteit onderwerpen aan regelmatige externe evaluaties door een groep experts in  

de pediatrische neurologie, aangesteld door de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van 
huisartsen. 

 
 
 
HOOFDSTUK IV. - Criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de pediatrische 
neurologie. 
 
Art. 4.  
§ 1. De stagemeester moet aan de algemene erkenningscriteria voor stagemeesters beantwoorden. 
 
§ 2. De stagemeester moet hoofdzakelijk werkzaam zijn als hoofd van de dienst voor pediatrische 
neurologie en het grootste deel van zijn tijd besteden aan klinische en technische activiteiten inzake 
pediatrische neurologie; 
 
§ 3. De stagemeester mag kandidaat-specialisten opleiden naar rata van maximum één kandidaat per 
medewerker. 
 
§ 4. De stagemeester, die zelf sedert, 8 jaar als bijzonder bevoegd in de pediatrische neurologie 
erkend is, dient ten minste te beschikken over één medewerker die voltijds aan de dienst voor 
pediatrische neurologie is verbonden en sedert ten minste vijf jaar erkend is voor de bijzondere 
bevoegdheid in de pediatrische neurologie. 
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HOOFDSTUK V. - Criteria voor de erkenning van de stagediensten. 
 
Art. 5.  
Diensten voor pediatrische neurologie kunnen als stagedienst erkend worden onder de volgende 
voorwaarden : 
1° aan de algemene criteria voor de erkenning van stagediensten te beantwoorden; 
 
2° aan de onder artikel 1 bedoelde omschrijving van een dienst van pediatrische neurologie te  

beantwoorden; 
 
3° te allen tijde, op basis van een vooraf opgestelde wachtlijst, een beroep te kunnen doen op een  

geneesheer-specialist in elk van de volgende disciplines : neurologie, psychiatrie, pediatrie, 
neurochirurgie, chirurgie; 

 
4° zijn patiënten te kunnen opnemen in een eenheid voor intensieve zorg; 
 
5° over een voldoend aantal gekwalificeerde beoefenaars van de verpleegkunde te beschikken die  

voltijds aan de dienst voor pediatrische neurologie verbonden zijn en een bijzondere opleiding in 
de pediatrische neurologische verpleegkunde genoten hebben; 

 
6° voor de permanente opleiding in te staan en ten minste maandelijkse vergaderingen beleggen  

voor het hem toegewezen medische en verpleegkundige personeel; 
 
7° zijn activiteit te evalueren, eventueel volgens de modaliteiten die hem door de Minister tot wiens  

bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, worden opgelegd. 
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HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen. 
 
Art. 6.  
§ 1. Een geneesheer-specialist in de neurologie of in de pediatrie kan gedurende twee jaar vanaf de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag tot erkenning als geneesheer-specialist met 
bijzondere bevoegdheid in de pediatrische neurologie indienen, op voorwaarde gedurende ten 
minste vier jaar de pediatrische neurologie als hoofdactiviteit te hebben uitgeoefend in een dienst 
pediatrische neurologie of gedurende twee jaar voltijds een stage in de pediatrische neurologie te 
hebben gevolgd in een dienst die beantwoordt aan de erkenningscriteria voor stagediensten. 
Hij behoudt zijn erkenning mits te voldoen te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 3. 
 
§ 2. Een periode van voltijdse uitoefening van de pediatrische neurologie als kandidaat-specialist of 
als specialist, die een aanvang heeft genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit kan voor ten 
hoogste één jaar opleiding, in de zin van artikel 2, § 2, in aanmerking genomen worden voor zover 
de aanvraag wordt ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 
§ 3. De in artikel 4, § 4, 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 4, § 4, bedoelde anciënniteit van de medewerker wordt slechts vereist na een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. 


