Onderzoek opportuniteit introductie van de notie « STAGETEAM » bij de erkenningscriteria
stagemeesters – stagediensten voor huisartsen
advies Hoge Raad van artsen specialisten en van Huisartsen d.d. 23 februari 2017

I.

SITUERING 1 :

Bij de voorbereiding van de nog niet gepubliceerde herziening van het M.B. 23.04.2014 2
(transversale criteria arts-specialisten), kwam het belang van een “stageteam” sterker naar voor.
De stagemeester blijft de centrale en coördinerende rol spelen. Hij wordt omringd met collega’s
(met een minimale anciënniteit) die niet enkel een rol spelen in de continuïteit van de supervisie van
de kandidaat, maar ook een eigen bijdrage en verantwoordelijkheid als tutor qua specifieke
vormingsaspecten of als mentor (vertrouwensfiguur) voor een beperkt aantal kandidaten.
In haar adviesaanvraag d.d. 11 mei 2015 formuleerde mevr de Minister 3 het als volgt:
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De Werkgroep Huisartsen merkte op dat deze situering de artsen specialisten betreft (M.B.
23.04.2014).
M.B. 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, stagemeesters en stagediensten, BS 27 mei 2014.
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Mevr de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid M. De Block.

Hoge Raad van artsen specialisten en van huisartsen d.d. 23 februari 2017

De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen 4, adviseerde d.d.8 juli 2015 terzake als
volgt:
“d) Stageteam:
De Minister stelt enkele aanpassingen voor (regelmatige vorming van de stagemeester,
mentorschap). Deze nieuwe aanpak kan toelaten de vereiste anciënniteit (art 24, art 36) van
de stagemeesters en zijn “medewerkers” (stafleden van het team) te milderen. En tevens de
continue supervisie (art 36) door een arts van het team met dezelfde beroepstitel maar
zonder dezelfde anciënniteit, toe te staan.
De Hoge Raad adviseert in consensus als volgt:
- Het punt 3 van de adviesaanvraag van de Minister aangaande de vereiste van
regelmatige vorming van de stagemeester en de introductie van “mentorship en tutorship”
wordt positief geadviseerd.
- De dagelijkse activiteiten en de continue supervisie (art 36) kunnen gewaarborgd worden
door een arts specialiste van het team met dezelfde beroepstitel.
- De anciënniteiten van de stagemeester en de in aanmerking te nemen stafleden voor het
toepassen van de erkenningscriteria, kunnen beperkt worden tot respectievelijk 5 jaar en 3
jaar. De Hoge Raad vindt het evenwel aangewezen dat specifieke erkenningscriteria voor
bepaalde specialismen zoals bv heelkundige disciplines, hiervan kunnen afwijken en bv voor
de vereiste anciënniteit van de medewerkers hogere eisen kunnen stellen”.
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Hierna “Hoge Raad”
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II.

OPPORTUNITEIT INVOEREN notie “stageteam” in erkenningscriteria stagemeesters in de
huisartsgeneeskunde:

In een mail d.d. 23 juni 2016, stelt prof J. De Maeseneer 5 voor te onderzoeken of in het kader van
het harmoniseren van de erkenningscriteria van huisartsen met die van andere specialismen, de
notie “stageteam” kan ingevoerd worden in de reglementering huisartsen.
De Werkgroep Huisartsen kwam, rekening houdend met de tussentijdse reactie van de plenaire
vergadering van de Hoge Raad d.d. 15.12.2016, tot volgend bijgewerkt voorstel:
-

De notie stageteam (tutorship/mentorship) ook kan ingevoerd worden

-

Het aantal toegewezen kandidaten per stageplaats in de erkenningscriteria zou kunnen
gemoduleerd worden rekening houdend met het “stageteam” (erkende huisartsen met 3
jaar ervaring).
stageteam
Stagemeester voltijds = 8/10)
niveau 2 erkend huisarts, anciënniteit 5 jaar
(advies Hoge Raad april 2016)
+ 2 FTE 7 “medewerkers” niveau 2 erkend
huisarts > 3 jaar anciënniteit
OF + 4 FTE “medewerkers” niveau 2 erkend
huisarts
> 3 jaar anciënniteit

n HAIO 6
1

2
3

Dit voorstel zou een aanpassing veronderstellen van het M.B. 26 november 1997 tot vaststelling van
de erkenningscriteria van de stagemeesters huisartsgeneeskunde 8 (bijlage).
Dit M.B. voorziet al in een onderscheid tussen
-

stagemeesters-huisartsen (art 5)
stagemeesters-huisartsen die seminaries leiden (art 6)
stagemeesters-specialisten (art 7).

Artikel 3 van het M.B. 26.11.1997 voorziet daarnaast de mogelijkheid dat twee of drie erkende
stagemeesters (mits toelating van de “bevoegde kamer van de erkenningscommissie” samen één
kandidaat-huisarts in hun praktijk kunnen begeleiden.
Het nieuwe voorstel in voorliggende nota, betreft daartegene eerder één stageplaats met één
stagemeester die voorziet in een eigen stageteam (met erkende huisartsen > 3 jaar anciënniteit).
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Co-voorzitter Werkgroep Huisartsen Hoge Raad.
HAIO = huisarts assistent in opleiding
FTE = full time equivalent
M.B. 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de
huisartsgeneeskunde, BS 16 december 1997.
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III.

ADVIES PLENAIRE VERGADERING HOGE RAAD d.d. 23 februari 2017

De Hoge Raad gaf positief advies over het voorliggend voorstel dat een aanpassing van het M.B. 26
november 1997 veronderstelt.
Er werd gewezen op de kwalitatieve voordelen van een stageteam voor de professionele vorming.
Tevens worden jonge stafleden zo betrokken in de vorming en verbetert de supervisie.

---
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