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   Advies d.d. 27.10. 2016 

Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen 

op basis van een voorstel van een interne werkgroep  

 

Specifieke criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten 

voor de discipline RADIOLOGIE (beroepstitel niveau 2) 

 

Samenstelling van de werkgroep:  

Voorzitter: dr. J.-P. Joris 

 

Leden:   dr. Aerts Patrik, dr. De Mey Johan, dr. Delcour Christian,  

dr. Ghekiere Olivier, dr. Henrotaux Denis, dr. Meunier Paul, dr. Parizel Paul, 

dr. Vande berg Bruno, dr. Vanhoenacker Piet, dr. Verstraete Koenraad, dr. J. 

Leroy, dr. P. Waterbley. 

 

 

I. CONTEXT 

 

Geldende wetgeving  

De criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en 

stagediensten zijn momenteel bepaald in het ministerieel besluit van 8 december 19801  

tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, 

houders van de bijzondere beroepstitel in de radiologie, evenals van stagemeesters en 

stagediensten voor de opleiding in de radiologie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

van 3 maart 1981 en in werking getreden tien dagen na publicatie op 13 maart 1981. In 

het kader van de actualisering van de erkenningsvoorwaarden wordt in het bijzonder 

verwezen naar het curriculum dat de afdeling radiologie van de “Europese Unie van 

Medisch Specialisten” (UEMS) op Europees niveau heeft opgesteld (zie kopie in bijlage 2).  

De vorige voorstellen werden door de Nederlandstalige en Franstalige kamer van de 

erkenningscommissie uitgewerkt, en worden zowel door de universitaire banken als de 

beroepsbeoefenaars van beide kamers gesteund.  

                                                           
1  M.B. 8 december 1980 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-

specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van röntgendiagnose, BS 3 maart 

1981. 
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De leden van de erkenningscommissie zijn herhaaldelijk samengekomen. De gemengde 

ad-hocwerkgroep van de erkenningscommissie heeft op 8 november 2011 vergaderd met 

de vertegenwoordigers van de Hoge Raad. 

In 2016 werd een nieuwe gemengde groep opgericht (met leden van de Hoge Raad van 

geneesheren-specialisten en huisartsen + vertegenwoordigers van de 

Erkenningscommissies).  

De opleiding wordt als volgt onderverdeeld: 

- Praktische opleiding opgesplitst in 10 modules  

- Wetenschappelijke opleiding  

- Theoretische opleiding  

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in bijlage V van richtlijn 2005/36/EG het 

specialisme “Radiologie” is opgenomen met een minimale opleidingsduur van 4 jaar. België 

had destijds op Europees niveau de beroepstitel “Röntgendiagnose” genotificeerd. De 

gemengde werkgroep stelt voor om voormelde beroepstitel te wijzigen in “Radiologie”. De 

Belgische notificatie zal in dat geval gewijzigd moeten worden.  

 

Bijlage V van de richtlijn bevat twee “tabellen”: “Diagnostic Radiology” en “Radiology” 

- “Diagnostic radiology”(minimum training period 4 years) 

 

België heeft de titel “radiodiagnostic/röntgendiagnose” genotificeerd.  

 

Frankrijk heeft de titel “Radiodiagnostic et imagerie médicale” genotificeerd en 

Nederland de titel “Radiologie”.   

 

- De andere tabel betreft “Radiology minimim training period 4 years” 

 

Frankrijk heeft tot in 1971 de titel “electro-radiologie” genotificeerd, Nederland 

heeft in 1984 de notificatie uit de tabel verwijderd.  

De werkgroep stelt voor om binnen tabel 1 te blijven “Diagnostic radiologie” (cfr. 

automatische erkenning), maar de naam van de Belgische titel in “radiologie” te 

veranderen en de titel aldus te notificeren.   

De opleidingsduur in België bedraagt 5 jaar, waarvan 3 jaar basisopleiding en 2 jaar hogere opleiding.  
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II. VISIE 

 

II.1 Omgevingsfactoren  

De laatste decennia heeft er zich in de radiologie een technische revolutie voorgedaan. Zo is in de 

jaren ’80 de beeldvorming in snede (CT-scan, echografie) en de vasculaire interventionele radiologie 

ontstaan. Ook de MRI dateert van diezelfde periode. 

Het begin van de jaren ’90 wordt gekenmerkt door de komst van de spiraal-CT-scan. Met die nieuwe 

acquisitiemethode is volumeonderzoek van het menselijk lichaam in afzonderlijke vasculaire fases 

mogelijk, en kunnen systematisch nabewerkingen worden uitgevoerd. Met de opmars van 

veldgradiënten verbetert de MRI dankzij de ontwikkeling van nieuwe snelle beeldvormingssequenties 

die de weg openen voor vasculaire, functionele en volumeonderzoeken.  

Van 1990 tot 2000 wordt het gebruik van informatica in de vasculaire radiologie gesystematiseerd, 

met name door de doeltreffendheid van de meetinstrumenten en de instrumenten voor digitale 

subtractie. Op het gebied van de CT-scan zorgt de geleidelijke komst van snel roterende apparatuur 

die vele doorsneden maakt (multi-slice MDCT) voor een gemakkelijkere toegang tot angiografieën met 

een groot scanvolume, die onderzoeken van het “volledige lichaam” mogelijk maken, in het bijzonder 

in noodgevallen. In diezelfde periode wordt de conventionele radiologie gedigitaliseerd die geleidelijk 

aan de film-scherm combinatie vervangt. In het begin van de XXe eeuw groeit dit geheel uit tot 

volwassen radiologische technologieën.   

De conventionele projectieradiologie wordt gemoderniseerd door de invoering van potentieel 

universele detectoren: de flat panel detectoren.  

Gaande van statische naar dynamische beeldvorming, en van vaste naar verplaatsbare technologie 

omvat deze detector enerzijds alle eisen van de projectiebeeldvorming, en voldoet hij anderzijds aan 

de verwachtingen op het vlak van stralingsbescherming.  

Aan het einde van het decennium stabiliseren de prestaties van de CT-scans zich met het gebruik van 

volume detectoren (64 - 320 slices (sneden)) die het mogelijk maken aan alle onderzoeksgebieden te 

voldoen, waaronder de cardiologie. 

Aangezien computers steeds krachtiger worden, raakt  het gebruik van nabewerkingen 

gesystematiseerd: multiplanaire reconstructies (MPR: multiplanar reconstructions), maximale 

intensiteitsprojecties (MIP: maximum intensity projection) en volume weergave technieken (VRT: 

volume rendering technics) zijn vandaag onvermijdelijk in de klinische routine.  

Deze periode gaat ook gepaard met een bewustwording van het belang van de toegediende doses in 

de radiologie; de ontwikkeling van protocollen en software om de doses te optimaliseren, en de 

terugkeer naar iteratieve reconstructie algoritmen tekenen het einde van de jaren 2000.  
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In de MRI wordt dit decennium gekenmerkt door de toename van het scannerpark en het 

routinematig gebruik van deze techniek.  

Tegelijkertijd kenmerkt de komst van 3 Tesla-toestellen, die de intensiteit van het ontvangen signaal 

versterken, de cerebrale en osteo-articulaire beeldvorming die daarbij de spectroscopische en 

functionele studies potentieel verbeteren. Tegelijk boeken ook de technologieën met 1.5 tesla 

vooruitgang, in het bijzonder met de ontwikkeling van antennes en complexe ontvangstkanalen met 

lage geluidsoverdracht die de kwaliteit van de beelden verbeteren. Nog in de MRI maakt de spectrale 

en functionele beeldvorming zich los en wordt het diagnostisch vermogen ervan erkend.   

De interventionele beeldvorming wordt de rijzende ster van de behandelingsstrategieën en omschrijft 

zichzelf meer en meer als een radiologische techniek voor mini-invasieve heelkunde. De beelden die 

deze mini-invasieve heelkundige handelingen leiden, hebben niet langer alleen een radiologische 

oorsprong; de interventionele beeldvorming wordt multimodaal en maakt van het hele 

technologische arsenaal gebruik: radiologie, echografie, CT-scan en MRI. Wat de medische 

beeldcommunicatie betreft, hebben de radiologische beeldnetwerken in ziekenhuizen (PACS - Picture 

Archiving and Communication System) in 10 jaar tijd de uitwisseling en archivering per film 

verdrongen. Momenteel worden de beeldnetwerken nog sterker en worden ze multicentrische 

configuraties door de gelijktijdige ontwikkeling van toepassingen op het gebied van teleradiologie.  

De toekomstige technologische ontwikkelingen blijven gericht op het optimaliseren van de doses bij 

CT-scans; de mogelijkheden van de spectrale X beeldvorming openen nieuwe perspectieven die het 

volgende decennium op klinisch vlak bevestigd zullen moeten worden.  

De conventionele projectieradiologie verbreidt zijn definitieve overgang naar flat panel (of 

vergelijkbare) detectoren met hoge gevoeligheid. Complementaire technieken zijn onvermijdelijk 

(CBCT – cone beam voor craniofaciale en articulaire botonderzoeken, borsttomosynthese, CBCT 

geïntegreerd in het vasculair stelsel…), evenals hybride toestellen SPECT-CT, PET-CT, Pet-MRI, enz.).  

Samengevat, er heeft zich een ware revolutie voorgedaan sinds 1980 tot nu: men is van conventionele 

projectieradiologie geëvolueerd tot multimodale radiologie. Het ministerieel besluit tot vaststelling 

van de opleidingscriteria voor stagemeesteres en stagediensten werd sinds 1980 nooit meer 

aangepast. Dit moet dringend gebeuren.   

Met het opleidingsplan via 10 modules in 5 jaar (cfr. hierna) kunnen de technologische ontwikkelingen 

omsloten worden die deze revolutie gekenmerkt hebben.  

De radiologie is een onmisbare techniek geworden ter ondersteuning van de diagnose en therapie.  

III. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS  – vraag / aanbod 

Wat de demografische gegevens betreft, wordt er naar de recente studie over de “Artsen-specialisten 

in de radiodiagnose op de arbeidsmarkt, 2012 verwezen – Resultaat van het PlanCad uitgevoerd door 

de Cel Planning van het aanbod van de gezondheidszorgberoepen,  

Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, onder leiding van de Planningscommissie.   

 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/Studies

Publication/index.htm#.VksrP-l8NMw 
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De veroudering van de radiologische manpower is opvallend en de oorzaken zijn divers. Eén van de 

oorzaken is de  emigratie van jongere Franstalige radiologen naar Frankrijk wat tevens het verschuiven 

van de leeftijdscurve met ongeveer 10 jaar verklaart in Wallonië en Brussel in vergelijking met 

Vlaanderen. 

 

Een ander element is de toenemende vervrouwelijking van het beroep. De striktere controles op 

beperking van radiatie kunnen leiden tot tekorten in bepaalde radiologische deelgebieden (bv 

interventionele). Anderzijds kan een overaanbod aan professionals ontstaan in andere gebieden 

zoals bv de senologie). 

 

 

 

IV. DEFINITIE EN BEGRIP (toepassingsgebied) VAN DE DISCIPLINE 

 

De radiologie omvat alle diagnostische en therapeutische technieken die de medische beeldvorming 

gebruiken voor organen, stelsels en functies van het menselijk lichaam.  

 

 

V. OPLEIDINGS- EN ERKENNINGSCRITERIA  

Toelatingsvoorwaarden: arts niveau 1 

V.1. De algemene doelstelling van de opleiding is de kandidaat-specialist te bekwamen in de 

verschillende domeinen van de radiologie. De kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding 

verworven moeten worden zijn:  

1. Tijdens de basisvorming een grondige kennis verwerven van de specifieke technische en 

technologische aspecten. 

Met name een grondige kennis (theoretisch en praktisch) van radioprotectie en van  de fysische  

elementen van de verschillende gebruikte technologiën (NMR, CR, conventionele radiologie, 

ultrasonen, hybriede beeldvorming …) enradiologische anatomie en van de klinische radiologie. 

En een grondige kennis van de farmacologie et van de risico’s verbonden aan het gebruik van 

geneesmiddelen, contraststoffen … 

Deze kennis moet verworven worden tijdes de eerste twee jaren van de professionele vorming 

radiologie. 

2. De grondige kennis van de anatomie, de  pathologische anatomie en van de fysiopathologie in het 

kader van de klinische radiologie. Deze kennis wordt opgedaan doorheen de professionele vorming 

van vijf jaar. Een epidemiologische kennis in verband met de screening, moet eveneens verworven 

worden. 

3. Tijdens de professionele vorming, komen de verschillende gedefinieerde modules (cfr V.3 

eindcompetenties) op een gedifferentieerde manier aan bod. 
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De kandidaat stelt het stageplan op in overleg met de coördinerend stagemeester. Iedere 

stagemeester bepaalt de transitiefases met een bijzondere aandacht voor de veiligheid van de 

patiënten. 

Een globaal schema met te behalen eindtermen per periode (periodieke competenties) moet duidelijk 

opgesteld en gerespecteerd worden. 

Tijdens de eerste drie jaar professionele vorming, moet de kandidaat kennis maken met (minstens 

gedeeltelijk gevolgd hebben) de eerste 6 modules. 

 

 

 

 

V 2. Specifieke eisen voor het eerste opleidingsjaar. (zie meer in detail bijlage 4)   

Er werden een aantal specifieke aandachtspunten geformuleerd voor het eerste opleidingsjaar.  

1. Kennis en beheersing van de verschillende medische beeldvormingsonderzoeken in een 

noodsituatie.  

2. Kennis van de verschillende indicaties voor beeldvormingsonderzoeken volgens de aanbevelingen 

voor goede praktijkvoering.  

3. Kennis van de belangrijkste urgente pathologieën. 

 

V.3. Eindtermen (zie meer in detail bijlage 4)   

 

De praktische opleiding omvat 10 modules. Alle modules moeten gevolgd zijn tijdens de opleiding.  

1. Beeldvormingstechnieken: RX, US, CT, MRI en hybride  

2. Beeldvorming abdomen en bekken (RX, US, CT, MRI en hybride) 

3. Thoracale beeldvorming van de longen (RX, CT, MRI en hybride) 

4. Niet-invasieve cardiale en vasculaire beeldvorming (CT, MRI en hybride) 

5. Neuroradiologie (CT, MRI en hybride) 

6. Musculoskeletale beeldvorming (RX, US, CT, MRI en hybride) 

7. Radiopediatrie (RX, US, CT, MRI en hybride) 

8. Senologie (RX, US en MRI)  

9. Angiografie en vasculaire interventionele radiologie  

10. Angiografie en niet-vasculaire interventionele radiologie met diagnostisch en 

therapeutisch doel  



 

  27.10.2016 

7 

Tijdens de professionele vorming, moeten alle modules gevolgd worden. Zoals hierboven vermeld, 

moet de kandidaat tijdes de eerste drie jaar professionele vorming, kennis maken met (minstens 

gedeeltelijk gevolgd hebben) de 6 eerste modules. 

 

Tijdens de laatste 2 jaar, wordt een keuze gemaakt: 

- ofwel 8 modules elk gedurende 3 maand 

- ofwel 6 modules (4 modules van 3 maand en 2 modules van 6 maand) om een meer specifieke 

oriëntatie mogelijk te maken voor bepaalde kandidaten. 

 

De kandidaat heeft een grondige kennis van het kwaliteits- en veiligheidssysteem, evenals een 

knowhow in volgende gebieden:  

• totaalaanpak van de zorgprocessen  

• multi- en interdisciplinaire samenwerking (opmerking cfr. radiology meetings, stewardship, keuze 

diagnostische benadering)  

• veiligheidscultuur van de patiënt  

• opvolging en monitoring van de (kritische) zorgprocessen  

• gegevensanalyse en –interpretatie, en didactische presentatie ervan  

• permanente verbetering van de kwaliteit op basis van (PDCA) kwaliteitscycli (Plan Do Check Act)    

• organisatie van en communicatie omtrent de intra- en extramurale overgang binnen het 

patiëntenzorgtraject  

• rapportering en analyse van (bijna-)incidenten  

• concrete toepassing van de patiëntenrechtenwet in ruime zin  

• communicatie met zorgverstrekkers, patiënten en hun familie. 
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V.4. Duur en fasen van de opleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opleiding duurt 5 jaar.  

Het eerste deel van de initiële opleiding (basisopleiding, truncus communis) duurt drie jaar.  

Het tweede deel van de opleiding duurt 2 jaar. In deze laatste fase van de opleiding kan de kandidaat 

via voltijdse modules algemene of gespecialiseerde competenties verwerven (verwarring met de 

specifieke stages vermijden).  

De kandidaat-specialist stelt samen met zijn coördinerend stagemeester het stageplan op. Elke 

stagemeester bepaalt, in samenwerking met de kandidaat-specialist in de radiologie, de periodieke 

doelstellingen die in de loop van de stage gehaald moeten worden.  

Om de specifieke competenties te verwerven die niet in een erkende stagedienst verworven kunnen 

worden, kan de kandidaat-specialist in de radiologie, in overleg met zijn stagemeester, een specifieke 

stage2 van maximum 6 maanden volgen in diensten die niet aan alle erkenningscriteria voldoen. Die 

specifieke stages mogen een totale duur van 6 maanden voor de volledige opleiding niet 

overschrijden, en de specifieke stagediensten moeten voldoen aan de voorwaarden die door de 

                                                           
2  Art 12 Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de 

erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, B.S., 27 mei 2014, Errat., 

B.S., 10 september 2014. 

 

3 JAAR 

BASISOPLEIDING:  

minstens modules 1 

tot 6 (evenredig 

verdeeld naar tijd en 

activiteit  

 

2 JAAR HOGERE 

OPLEIDING: 

minstens resterende 

modules en 2 modules 

facultatief * 6 maanden 

Eisen voor het eerste jaar (V.2) 

Attest universitaire opleiding (2 

jaar) art 21 KB  21.04.1983 
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bevoegde autoriteiten zijn vastgelegd. Ze moeten vooraf door de erkenningscommissie worden 

goedgekeurd. De stagemeester blijft verantwoordelijk.  

De kandidaat-specialist in de radiologie moet een theoretische en praktische opleiding in 

stralingsbescherming gevolgd hebben, dat door middel van een officieel examen en een getuigschrift 

gevalideerd wordt overeenkomstig artikel 53.3.1. van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende 

algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen 

het gevaar van de ioniserende stralingen.  

De kandidaat neemt tijdens de opleiding deel aan de wachtdienst.  

 

Wetenschappelijk onderzoek: maximum 2 jaar waarvan één jaar mag tellen voor de beroepsopleiding.  

 

V.5. De kandidaat-specialist moet zich ook ontwikkelen in de Canmeds-competenties3: arts, 

wetenschapper en manager.  

Het belang van het aanleren van team-werk wordt onderstreept: bv in oncologie, bij peroperatoire  

beeldvorming, NMR van hartkleppen, stroke (neurovasculaire accidenten). Dit impliceert de actieve 

deelname van de kandidaat aan de verschillende multidisciplinaire kransen (stafvergaderingen, 

besprekingen).  

 

Op wetenschappelijk vlak moet de kandidaat-specialist:  

- tijdens zijn hogere opleiding een presentatie geven over een onderwerp i.v.m. de radiologie,  

- tijdens zijn hogere opleiding een mededeling doen over een domein van de radiologie tijdens 

een nationale wetenschappelijke vergadering. 

- Artikel 20 van het MB van 23.04.2014 (transversale criteria) voorziet in de publicatie van een 

wetenschappelijk artikel. 

De stagedienst moet de verschillende media ter beschikking stellen om hem in staat stellen een 

wetenschappelijke activiteit uit te voeren.  

 

 

V.6. (Behoud en opnieuw verkrijgen van de erkenning)  Criteria om het beroep te mogen 

uitoefenen– “toelating beroepsuitoefening” – “licence to practice” 

Er wordt voorgesteld dat deze aspecten onderzocht worden in het kader van een totaalbenadering 

(voor alle disciplines) van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen.  

                                                           
3  CanMeds: “medical expert,  communicator, collaborator, leader, health advocate, scholar and 

professional” (Royal College of physicians and surgeons of Canada). 
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De werkgroep onderstreept het belang van een permanente beroepsopleiding en verwijst naar artikel 

22 van het MB van 23.04.20144.  

Art. 22  

“De erkende arts-specialist is ertoe gehouden gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te 

behouden en te ontwikkelen door praktische en wetenschappelijke vorming”.  

 

 

VI. VOORWAARDEN WAARAAN DE STAGEMEESTER, HET TEAM VAN DE STAGEMEESTER 

EN DE STAGEDIENST MOETEN VOLDOEN  

 

De stagedienst beschikt over een aangepaste technische infrastructuur met voldoende 

apparatuur (cfr. de technieken van de 10 modules) die aan de moderne technische criteria 

voldoet om niet alleen routineonderzoeken, maar ook gespecialiseerde onderzoeken te 

kunnen uitvoeren. De stagedienst beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse 

consultaties te verzorgen. De stagedienst werkt in hetzelfde ziekenhuis samen met de 

disciplines heelkunde en inwendige geneeskunde.  

 

- De stagedienst voert minstens vijftien duizend radiologische onderzoeken uit per jaar, die 

integraal binnen de stagedienst en door het team van de stagemeester zijn geprotocolleerd.   

 

- De stagedienst beschikt over een methodologie voor de kwaliteitsbewaking van de opleiding.  

 

- Het kwaliteits- en veiligheidssysteem voor de zorgprocessen staat voldoende op punt zodat 

de kandidaat-specialisten relevante ervaring kunnen opdoen, zoals bedoeld in de 

eindtermen (“clinical learning environment”).  

 

 

De stagemeester moet minstens:  

- Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vastgelegd in het MB van 23 april 2014 tot 

vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, 

stagemeesters en stagediensten.  

 

- Beschikken over 4 voltijds equivalenten medewerkers (minstens 8/10) voor de eerste 

arts-specialist in opleiding en één bijkomende voltijds equivalent medewerker (= 8/10) 

per bijkomende ASO.  

                                                           
4 Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van 

geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, B.S., 27 mei 2014, Errat., B.S., 10 

september 2014.  
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VII. AANTAL ARTSEN-SPECIALISTEN IN OPLEIDING per stagemeester en per stagedienst  

 

 

De stagedienst bestaat minstens uit: 

- 4 VTE medewerkers (8/10) die effectief werkzaam zijn in de stagedienst om één 

kandidaat-specialist op te leiden.   

- Een bijkomende VTE medewerker per bijkomende kandidaat.  

 

 

 

- aantal medewerkers VTE voltijds 

equivalent  (zonder de stagemeester)  

- aantal ASO (arts-specialist in 

opleiding)  

- 4 1 

- 5 - 2 

- 6 - 3 

- 7 -  4 

- … - … 

 

 

VIII. OVERGANGSMAATREGELEN  

 

1) Opheffing van het MB van 8 december 1980 behalve voor de beroepsopleidingen die gestart 

zijn.  

2) De artsen die erkend zijn als arts-specialist in de röntgendiagnose behouden deze titel. Ze 

kunnen de nieuwe titel aanvragen (bv. “radiologie”).  

3) De kandidaat die zijn opleiding is gestart vóór de inwerkingtreding van het nieuwe besluit 

blijft onderworpen aan het besluit van 8 december 1980.  

4) De erkende stagemeesters en stagediensten overeenkomstig het besluit van 8 december 1980 

blijven onderworpen aan dit besluit tot op het einde van hun erkenning.  

 

--- 

 


