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stagediensten voor
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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 kindergeneeskunde 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.
Opheffingsbepaling.
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Art. N.
A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten
1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van de
geneesheren-specialisten beantwoorden.
2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste vijf jaar, waarvan drie jaar basisopleiding en twee
jaar hogere opleiding.
3. De basisopleiding moet de kandidaat-specialist grondig vertrouwd maken, in de theorie en de
praktijk, met het geheel van de kindergeneeskunde, zowel de curatieve als de preventieve en
zowel de individuele als de sociale. In de mate waarin bepaalde disciplines van de
kindergeneeskunde niet of onvoldoende zouden beoefend worden in de dienst, zal de kandidaatspecialist met instemming van zijn stagemeester, zijn vorming in die gebieden aanvullen door
stages in daartoe erkende gespecialiseerde afdelingen, zonder het totaal van deze rotatiestages
negen maanden mag overtreffen.
4. De hogere opleiding zal bestaan ofwel uit twee jaar algemene kindergeneeskunde ofwel uit één
jaar algemene kindergeneeskunde en één jaar stages van drie tot twaalf maanden, eventueel in
half- time verband met de hoofdstage, in daartoe erkende gespecialiseerde afdelingen, zoals voor:
- neonatologie of kinderchirurgie;
- infectieziekten of sociale en preventieve geneeskunde bij kinderen;
- cardiologie, neurologie, psychiatrie, nefrologie of gastro-enterologie uitsluitend voor kinderen
of met een specifieke activiteit gericht op kinderen.
5. De kandidaat-specialist zal geleidelijk, vooral tijdens zijn hogere opleiding, een grotere
persoonlijke verantwoordelijkheid in diagnose en behandeling op zich nemen. Hij zal in zijn
stageboekje jaar per jaar de aard van zijn pediatrische werkzaamheden aanduiden, alsmede de
seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten die hij heeft bijgewoond.
6. Ten minste éénmaal in de loop van zijn opleiding moet de kandidaat-specialist een mededeling
doen in een wetenschappelijke vergadering of als hoofdauteur een artikel publiceren over een
klinisch of wetenschappelijk onderwerp in verband met de kindergeneeskunde.
7. Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel in de neonatologie te voeren moet een
erkend geneesheer-specialist in de pediatrie zijn, die twee jaar stage volgt waarvan minstens één
jaar na zijn erkenning als geneesheer-specialist in de pediatrie, in erkende stagediensten voor
pediatrie met afdelingen waar alle aspecten van de intensieve en niet intensieve neonatale zorgen
permanent uitgevoerd worden, en onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de
dienst intensieve neonatale zorgen.
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B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters
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 het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch werk in
zijn specialiteit.
3. Per verplegingseenheid van 25 à 30 bedden moet de stagemeester opleiding geven aan
kandidaat-specialisten a rato van ten minste één en ten hoogste drie, indien dit laatste getal
verantwoord is door poliklinische of technische werkzaamheden en toegestaan door de Hoge
Raad.
4. Per verplegingseenheid van 25 à 30 bedden, moet de stagemeester, zelf erkend als
geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, een medewerker hebben met volle dagtaak (ten
minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit), sedert vijf jaar erkend in de pediatrie en
blijk gevend van wetenschappelijke belangstelling. Een groter aantal medewerkers, met volle of
halve werktijd, dient verantwoord te zijn door het belang van de activiteit in kliniek of
polikliniek, zonder nochtans de persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialisten aan de
werkzaamheden van de dienst te mogen hinderen.
Alle medewerkers, ook zij die een speciaal gebied gericht op kinderen beoefenen, zoals
kinderchirurgie of -cardiologie, zullen bij de opleiding van de kandidaat-specialisten betrokken
worden.
5. In elk geval moet de opleiding van de kandidaat-specialisten voltijds verzekerd worden.
6. De stagemeester moet in dezelfde inrichting beschikken over een polikliniek voor zuigelingen en
kinderen, alsmede over een afdeling van intensieve zorgen voor pasgeborenen en een
spoedgevallenafdeling, waaraan de kandidaat-specialisten zullen meewerken.
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C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De stagedienst mag een kinderafdeling zijn in een algemeen ziekenhuis of deel uitmaken van een
kinderziekenhuis.
De kinderafdeling in een algemeen ziekenhuis moet aan de algemene criteria voor erkenning van
de stagediensten beantwoorden en daarenboven moeten de diensten voor inwendige
geneeskunde, heelkunde en gynecologie-verloskunde voor opleiding kunnen erkend worden.
Het kinderziekenhuis moet over een passende infrastructuur beschikken, met een afdeling voor
spoedgevallen en met diensten voor anesthesie, heelkunde en radiologie, en tevens over een
laboratorium, geschikt om de diverse onderzoekingen van de klinische biologie uit te voeren.
Deze diensten en het laboratorium moeten geleid worden door specialisten erkend in de
respectieve disciplines. Daarenboven moeten erkend e specialisten respektievelijk in de
cardiologie, pneumologie, orthopedie, otorhinolaryngologie, urologie, oftalmologie,
neuropsychiatrie, plastische heelkunde, neurochirurgie en dermatologie er een dienst leiden of als
consulenten beschikbaar zijn.
2. Om gerechtigd te zijn tot het geven van een volledige opleiding moet de dienst alle gebieden van
de kindergeneeskunde bestrijken, zonder voorafgaande selectie van de gevallen, en met een
verloskundige kliniek samenwerken voor de verzorging van pasgeborenen. Wanneer een
pediatrische discipline, die voor de opleiding belangrijk is, niet of onvoldoende beoefend wordt in
de dienst, moet de kandidaat-specialist er zich mee kunnen vertrouwd maken in een andere dienst
of instelling die daartoe door de Hoge Raad erkend is.
3. De stagedienst, gerechtigd tot het geven van een volledige opleiding, moet beschikken over ten
minste 90 bedden, waaronder 60 voor kinderen ouder dan één jaar en 30 voor zuigelingen en te
vroeg geborenen, alsmede over een polikliniek met minimum tweeduizend nieuwe gevallen per
jaar.
4. De dienst bedoeld onder punt 3, moet patiënten kunnen opnemen en verzorgen in een eenheid
voor intensieve zorgen met aangepaste uitrusting en vaste medische aanwezigheid.
5. Een stagedienst met beperkte opleid ingsmogelijkheden mag een gedeelte van de opleidingsduur
verzekeren. De toegelaten duur wordt bepaald in het erkenningsbesluit, hetzij voor de
basisopleiding, hetzij voor de hogere opleiding.
Deze dienst moet beschikken over ten minste 25 bedden en over een polikliniek met minimum
achthonderd nieuwe gevallen per jaar.
6. Elke stagedienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden, met
een tweede classificatie volgens diagnose.
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