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26 APRIL 1982. _ Ministerieel besluit tot
vaststelling van
de bijzondere criteria voor
de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en
stagediensten voor
de specialiteit van
oftalmologie.
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Artikel 1.
In de bijlage van dit besluit worden de bijzondere criteria vastgesteld voor de opleiding en de
erkenning van de geneesheren die als geneesheren-specialisten voor oftalmologie wensen
opgenomen te worden op de lijst van geneesheren-specialisten, bedoeld in artikel 153, § 4 van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, alsmede de bijzondere criteria voor stagemeesters en voor stagediensten
betreffende de zo-even vermelde specialiteit.
Art. 2.
In de bijlage gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 1958 tot goedkeuring van de
erkenningscriteria, waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als specialist de
prestaties wensen te volbrengen, die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek koninklijk besluit
van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 22 oktober 1976, van 30 augustus 1978, 9 maart 1979, 18 juli 1979,
15 september 1979 en 8 december 1980, worden de punten 1 tot 4 van de indeling 15 (oftalmologie)
opgeheven.
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Art. N.
Bijlage
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten voor oftalmologie
1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van
geneesheren-specialisten beantwoorden.
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste vier jaar, waarvan ten minste twee jaar
basisopleiding en ten minste twee jaar hogere opleiding. Ten minste 24 maanden van de totale
opleiding moeten aan poliklinische werkzaamheden gewijd worden.
3. Gedurende zijn basisopleiding dient de kandidaat-specialist een grondige kennis te verwerven,
zowel theoretisch als praktisch, betreffende de pathologie, de diagnostiek, de behandeling, de
preventie en de revalidatie van de anatomische en functionele aandoeningen die in de ogen of in
hun adnexa kunnen voorkomen. Aandacht dient o.m. te worden besteed aan de basisvakken,
zoals anatomie, fysiologie en pathologische anatomie van het gezichtsorgaan, biochemie en
optiek, aan de betekenis van oogsymptomen in allerhande ziekten en intoxicaties, alsmede aan de
psychologische en sociale problemen eigen aan de visueel gehandicapten.
4. Gedurende zijn hogere opleiding zal de kandidaat-specialist zich verder bekwamen in de
verfijnde onderzoekmethoden, het voorschrijven en uitvoeren van optische correcties door
contactprothese, alsmede in de techniek van heelkundige ingrepen op het oog en zijn adnexa,
waarbij hij geleidelijk een grotere persoonlijke ve rantwoordelijkheid op zich zal nemen. In de
mate waarin bepaalde gebieden van de oogheelkunde niet voldoende zouden beoefend worden in
de dienst, zal de kandidaat-specialist, met instemming van zijn stagemeester in de oftalmologie,
zijn vorming in die gebieden aanvullen door stages van drie tot zes maanden in daartoe erkende
gespecialiseerde diensten of afdelingen, zonder dat het totaal van die stages twaalf maanden mag
overtreffen.
5. Gedurende twee bijkomende jaren kan een bijzondere studie voltijds gewijd worden aan de
technieken van investigatie en diagnose of aan de technieken van medische of heelkundige
therapie in de oftalmologie.
6. De kandidaat-specialist zal aan de wachtrol in de spoedgevallenafdeling van het ziekenhuis
deelnemen voor oftalmologische gevallen.
7. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van zijn werkzaamheden en van
de ingrepen die hij ieder jaar persoonlijk heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen.
Tevens zal hij erin de seminaria, leergange n en andere didactische activiteiten noteren, die hem
toegelaten hebben zijn kennis ter zake te verwerven en te ontwikkelen.8. De kandidaat-specialist
moet ten minste eenmaal in de loop van zijn opleiding een voordracht houden in een
wetenschappelijke vergadering of als hoofdauteur een artikel publiceren over een klinisch of
experimenteel onderwerp betreffende de oftalmologie.
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B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters voor oftalmologie
1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagemeesters
beantwoorden.
2. De stagemeester moet met volle dagtaak (ten minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit)
in zijn dienst werkzaam zijn en er het grootste deel van zijn tijd besteden aan klinisch werk in
zijn specialiteit.
3. Per verplegingseenheid van 20 à 25 bedden alsook per duizend vijfhonderd jaarlijks
nieuwingeschreven consultanten moet de stagemeester opleiding geven aan kandidaatspecialisten a rato van ten minste één en ten hoogste twee, indien dit laatste getal verantwoord
wordt door de technische werkzaamheden.
4. Per verplegingseenheid van 20 à 25 bedden ofwel per vijfduizend jaarlijks nieuwingeschreven
consultanten moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de oftalmologie, één
medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de oftalmologie erkend is en voltijds (ten
minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit) in de dienst werkzaam is. Deze medewerker
moet blijk geven van volgehouden wetenschappelijke belangstelling en metterdaad bij de
opleiding van de kandidaat-specialisten betrokken zijn. Een groter aantal medewerkers met volle
of halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van de klinische of poliklinische
of technische activiteiten en mag de persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialisten aan
de werkzaamheden van de dienst niet hinderen.
5. De stagemeester moet er zorg voor dragen dat iedere kandidaat-specialist voldoende tijd werkt in
elk der onderafdelingen van de oogheelkundige dienst om een evenwichtige vorming te
verwerven en onder bevoegde leiding een voldoende aantal operaties verricht.6. De stagemeester
zal er op toezien dat de kandidaat-specialisten die hij opleidt, in contact blijven met de andere
verwante medische en heelkundige disciplines en dat zij meewerken op oftalmologisch gebied in
de verplegingseenheid voor intensieve zorgen en in de spoedgevallenafdeling van dezelfde
inrichting.
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C. Criteria voor erkenning van de stagediensten voor oftalmologie
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor stagediensten beantwoorden.
2. Om gerechtigd te zijn tot het geven van een volledige opleiding moet de dienst beschikken over
ten minste één verpleegeenheid van 20 à 25 bedden met ten minste driehonderd opnemingen en
tweehonderd vijftig heelkundige ingrepen per jaar, alsmede over een polikliniek met ten minste
tweeduizend vijfhonderd nieuwingeschreven gevallen per jaar. De werkzaamheden van de dienst
moeten zich richten tot een voldoende gevarieerde pathologie zowel bij volwassenen als bij
kinderen van beiderlei geslacht.
3. De stagedienst, gerechtigd tot het geven van een volledige opleiding, moet deel uitmaken van een
algemeen ziekenhuis en er samenwerken met de andere diensten of met specialisten-consulenten,
zoals bepaald in artikel 25 van het ministerieel besluit van 30 augustus 1978 tot vaststelling van
het ministerieel besluit van 30 augustus 1978 tot vaststelling van algemene criteria voor
erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten. Daarenboven moeten
erkende specialisten aan het hoofd staan van de diensten voor anesthesiologie, pediatrie en
neurologie, wijl de diensten voor volledige opleiding moeten kunnen erkend worden.
4. De stagedienst, bedoeld onder punt 3, moet over een passende infrastructuur en uitrusting
beschikken, die de nieuwste onderzoekmethoden en operatietechnieken, alsmede
wetenschappelijke navorsing mogelijk maken.
5. Een dienst met beperkte opleidingsmogelijkheden, die niet aan de bovengenoemde eisen
beantwoordt, kan erkend worden voor stages waarvan de duur in het erkenningsbesluit zal
bepaald worden.
6. Iedere stagedienst moet een registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden,
met een tweede classificatie volgens diagnose. Voor elke ingreep moet een operatieverslag
opgesteld worden met een omstandige beschrijving van de operatiestukken.
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