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15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot
vaststelling van
de bijzondere criteria voor
de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en
stagediensten voor de specialiteit van
dermato-venereologie.
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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 dermato-venereologie 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. Gedurende zijn opleiding in de dermato-venereologie dient de kandidaat-specialist een grondige,
zowel theoretische als praktische kennis te verwerven in de pathologie, diagnostiek, behandeling
en preventie van de aandoeningen der huid, der naburige slijmvliezen en der huidaanhangsels,
alsmede van de venerische en andere ziekten der uitwendige genitalia. Deze opleiding omvat
eveneens de studie van de medische en chirurgische aandoeningen waarbij huidverschijnselen of
geslachtsziekten betrokken zijn.
3. De duur van de opleiding bedraagt ten minste vier jaar, waarvan ten minste twee jaar in een
ziekenhuisdienst (met raadplegingen) en ten minste één jaar in een poliklinische dienst. Om zijn
opleiding voltijds te kunnen volbrengen, zal de kandidaat-specialist zo nodig met twee
stagemeesters mogen samenwerken in twee naburige diensten. Daarenboven zal de kandidaatspecialist gedurende ten hoogste één jaar stages van drie tot zes maand mogen wijden aan de
studie van andere disciplines, zoals inwendige geneeskunde, plastische heelkunde, allergologie,
immunologie, pathologische ontleedkunde, microbiologie, actinotherapie, radiotherapie, urologie
of gynecologie in hun verband met dermatologie of venereologie. Deze bijzondere stages diene n
te gebeuren in daartoe erkende diensten, met toestemming van de stagemeester in dermatovenereologie en in de mate waarin deze hen nuttig acht om de vorming van de kandidaatspecialist te vervolledigen.
4. De kandidaat-specialist zal aan een eventuele wachtrol deelnemen.
5. De kandidaat-specialist zal in zijn stageboekje de lijst van de ieder jaar verrichte stages bijhouden
en de aard van zijn werkzaamheden en studiën aanduiden. Hij zal er eveneens de seminaria,
leergangen en andere didactische activiteiten in noteren, die hem toegelaten hebben zijn kennis
ter zake te verwerven en te ontwikkelen.
6. De kandidaat-specialist moet ten minste éénmaal in de loop van zijn opleiding een mededeling
doen in een wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren over een klinische of
experimentele studie van een dermatologisch of venereologisch onderwerp.
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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 die aan het hoofd staat van een ziekenhuisdienst moet er met volle dagtaak
werkzaam zijn en er het grootste deel van zijn tijd besteden aan klinische werkzaamheden in zijn
specialiteit. Nochtans zal de Hoge Raad in sommige gevallen stagemeesters kunnen erkennen die
voltijds of deeltijds aan het hoofd staan van een poliklinische dienst.
3. Per verplegingseenheid van 20 bedden en/of per vijftienhonderd jaarlijks nieuwingeschreven
consultanten, moet de stagemeester opleiding geven aan kandidaat-specialisten a rato van ten
minste één of ten hoogste twee, wanneer dit laatste getal verantwoord wordt door de poliklinische
of technische bedrijvigheid.
4. Per groep van 20 bedden en/of vijftienhonderd jaarlijks nieuwingeschreven consultanten, moet de
stagemeester, zelf erkend in de dermato- venereologie, één medewerker hebben die sinds vijf jaar
als specialist in de dermato- venereologie erkend is en voltijds in de ziekenhuisdienst werkzaam
of ten minste deeltijds wanneer het gaat om een poliklinische dienst. Deze medewerker moet
blijk geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling en metterdaad bij de opleiding
betrokken zijn. Een groter aantal medewerkers met volle of halve werktijd dient verantwoord te
worden door het belang van de klinische, poliklinische of technische bedrijvigheid en mag de
persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialist aan de werkzaamheden van de dienst niet
hinderen.
5. De stagemeester moet ervoor zorgen dat de kandidaat-specialisten voldoende contact krijgen me t
specialisten die erkend zijn in andere specialiteiten, waarin huidsymptomen voorkomen.
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C. Criteria voor erkenning van de stagediensten
1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten beantwoorden.
2. De dienst moet samenwerken met diensten voor inwendige geneeskunde, urologie, heelkunde,
plastische heelkunde, gynecologie-verloskunde, stomatologie en radiotherapie, alsmede met
laboratoria voor biologische chemie, pathologische anatomie en microbiologie.
3. Om gerechtigd te zijn tot het geven van een volledige opleiding moet de dienst beschikken over
ten minste 20 bedden en ten minste driehonderd patiënten per jaar opnemen. Daarenboven moet
hij deel uitmaken van een algemeen ziekenhuis en beschikken over een polikliniek met ten
minste zesduizend ambulante prestaties per jaar.
4. Een klinische of poliklinische dienst met beperkte opleidingsmogelijkheid, die niet aan de
bovengenoemde eisen beantwoordt, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald
worden in het erkenningsbesluit.
5. Elke stagedienst moet de registratie van de patiënten en hun medische dossiers bijhouden met een
tweede classificatie volgens diagnose.
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