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BETREFT : Advies “Klinische opleiding voor artsen uit derde landen1 en problematiek voor artsenendocrinologen”.

Geachte Mevrouw de Minister,
De procedure voorzien in art. 146 van de Wet uitoefening gezondheidsberoepen, maakt een
klinische opleiding mogelijk in België van artsen uit derde landen.
De Hoge Raad Artsen2 merkte eerder3 op dat deze vorm van ontwikkelingssamenwerking
bilateraal heel nuttig is en tevens beoogt een brain drain vanuit derde landen te vermijden
overeenkomstig de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Op 18 juni 2020 nam de Hoge Raad Artsen kennis van een specifiek probleem voor artsenendocrinologen uit derde landen, die een klinische opleiding in ons land willen volgen.
-

Er bestaat nog steeds geen eigen erkenningsbesluit met criteria voor ondermeer
stagemeesters en -diensten endocrinologie. Op 23 juni 2016 adviseerde de Hoge Raad
Artsen een niveau 2 titel te voorzien voor endocrinologie, maar dit advies leidde niet tot
een aanpassing van de reglementering.
Momenteel wordt de (niveau 3 titel) endocrinologie geregeld met één artikel van het M.B.
9 maart 19794. De vorming endocrinologie moet plaatsvinden op een erkende stagedienst
inwendige geneeskunde en met de erkende stagemeester inwendige geneeskunde5.
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Artikel 146 Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei
2015, BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1)). Hierna “WUG”.
Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.
Advies Hoge Raad Artsen d.d. 14 juni 2018.
Art. 7 M.B. 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie,
cardiologie en reumatologie, BS 15 maart 1979.
Het betreft de stagemeester inwendige geneeskunde, overeenkomstig art 24 en 40 van het M.B. 23 april 2014 tot
vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten, BS
27 mei 2014.
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-

Art. 146, §2, 4°, c) Wet uitoefening gezondheidsberoepen bepaalt dat de stagemeester
van de stagedienst maar één kandidaat uit een derde land kan opleiden.
Er wordt vastgesteld dat de erkende stagemeester inwendige meestal een kandidaat
inwendige geneeskunde wil opleiden en dat er dan geen plaats meer is voor een
kandidaat voor opleiding endocrinologie.

De medisch-endocrinologische problematiek (ondermeer maar niet uitsluitend diabetes) is
relevant voor derde landen.
De Hoge Raad Artsen adviseert dan ook om dringend een oplossing te vinden waardoor ook
artsen uit derde landen geïnteresseerd in endocrinologische opleiding een kans krijgen.
Deze

oplossing

kan

volgens

de

Hoge

Raad

Artsen

gevonden

worden:

- hetzij door het invoeren van specifieke erkenningscriteria voor de endocrinologie waarvoor
dan eigen erkende stagemeesters en - diensten zouden erkend worden.
Het advies van 23 juni 2016 voorzag dit reeds.
- hetzij door een wijziging aan art 146, §2, 4°, c) WUG waardoor bijvoorbeeld een
uitzondering zou voorzien worden voor artsen die naar ons land komen voor een klinische
opleiding endocrinologie. De stagemeester inwendige geneeskunde zou dan bijvoorbeeld
een kandidaat voor inwendige geneeskunde én een kandidaat voor endocrinologie kunnen
opleiden.
De Hoge Raad Artsen wijst erop dat de sterk verouderde reglementering meer en meer tot
moeilijke toepasbaarheid en tot anomalieën leidt, die wél concrete negatieve gevolgen
hebben voor kandidaten, stagemeesters en -diensten.
Het vele werk en de vele adviezen van de Hoge Raad Artsen, hebben maar in uiterst
beperkte mate tot publicatie van nieuwe reglementering geleid6.
Tijdens de vergadering d.d. 18 juni 2020 van de Hoge Raad Artsen, werden ondermeer de
nog niet opgevolgde adviezen van 26.02.2015 rond de subdisciplines in de pediatrie als
illustratie gegeven.
Met de meeste hoogachting,

dr. Patrick Waterbley
ondervoorzitter-secretaris
Hoge Raad Artsen
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Cf. ondermeer het schrijven van de Hoge Raad Artsen d.d.13 september 2017.
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