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1. Interpretatie van het minimaal kwalificatiecriterium stage in 
het Koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het 
beroep van de medisch laboratorium technoloog 

 

Situering: 
 

In het Koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van de medisch 
laboratorium technoloog wordt in artikel 3, 2° het kwalificatiecriterium stage als 
volgt beschreven: 

 
2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren in klinische 
chemie, hematologie en microbiologie, ten bewijze waarvan de kandidaat een 
stageboek moet bijhouden 

 
De scholen die de opleiding bachelor in de medische laboratoriumtechnologie 
aanbieden zouden kampen met een tekort aan stageplaatsen op microbiologie, 
klinische chemie en hematologie en een stijging van het studenten. De 
stageplaatsen zelf zouden onder druk staan van de hoge toevloed aan stagiairs 
waardoor de kwaliteit van de stage niet meer gegarandeerd kan worden.  

   
Vraag: 
 
Waarom worden stageplaatsen zoals anatomopathologie, functiemetingen 
(cardiologie, pneumologie en neurofysiologie), intradermotesten, moleculaire 
diagnostiek en menselijke erfelijkheid niet vermeld in de 600 uren stage die 
minimaal vereist is? 

 
Mag artikel 3, 2° ruimer opgevat worden en mogen bovenstaande stageplaatsen 
meegerekend worden in de 600 uren stage die minimaal vereist is? 

 
Antwoord: 

 
Neen, op dit ogenblik laat het voornoemde artikel geen ruimere interpretatie toe: 
de studenten zullen dus minimum 600 uren stage moeten lopen in de domeinen 
klinische chemie, hematologie en microbiologie. Dit is van belang om te voldoen 
aan de criteria voor het verkrijgen van de erkenning van medisch laboratorium 
technoloog. Naast deze verplichte 600 uren stage kan extra stage gevolgd 
worden op andere domeinen van het werkterrein.  

 
De Nationale Raad voor de paramedische beroepen vindt dat het voornoemde 
Koninklijk besluit van 2 juni 1993 aan herziening toe is gezien de evolutie van het 
beroep. Hieraan zal de Nationale Raad in de toekomst werken. Hierbij kan dan 
ook het kwalificatiecriterium stage herbekeken worden.  


