INLICHTINGSFORMULIER VOOR ASSISTENTEN EN TOEKOMSTIGE
ASSISTENTEN ORTHOPEDIE.
Te verdelen door de Professoren, de Stagemeesters, de Wetenschappelijke
Vereniging BVOT, en de dienst Geneeskundepraktijk van het Ministerie van
Volksgezondheid. Zo mogelijk toe te voegen aan ieder blanco stageplan en
stageboekje. Oudere assistenten worden verzocht een kopie te bezorgen aan
assistenten eerste jaar: inderdaad, hun adres kan nog onbekend zijn aan sommige
van de genoemde instanties.
Tijdens de doctoraten zullen de studenten Geneeskunde, die zich wensen te
specialiseren in de Orthopedie, liefst enkele maanden stage doen in een Orthopedische
afdeling. Iedere kandidaat-assistent Orthopedie zal zich inschrijven voor het interview dat
ieder jaar wordt georganiseerd door iedere Universiteit.
Nog niet operationeel is de “Licentie Orthopedie”, te organiseren door de Faculteit van de
gekozen Universiteit, waarvoor de kandidaat zich theoretisch moet inschrijven vanaf het
eerste der zes opleidingsjaren Orthopedie.
De kandidaat zal met de betreffende Universiteit zes opleidingsjaren afspreken : zie
lager : “Universitair Attest”.
Binnen drie maanden na de aanvang van het eerste der zes opleidingsjaren
orthopedie dient de assistent een geldig stageplan in bij de dienst Geneeskundepraktijk,
Ministerie van Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel. Praktisch:
tegenover de noordwestuitgang van het Zuidstation in Brussel. Wie begint op 1 augustus
dient dus zijn stageplan in voor 1 november; wie begint op 15 januari voor 15 april,
enz…Wanneer het plan later wordt ingediend, aanvaardt de Erkenningscommissie alleen
de stage vanaf de datum van ontvangst.
Het stageplan-formulier is verkrijgbaar bij de Dienst Geneeskundepraktijk. De kandidaat
vult het in, behoudt een kopie, en stuurt het origineel naar de dienst Geneeskundepraktijk,
als aangetekende brief.
Een ongeldig of onvolledig stageplan wordt door de Erkenningscommissie als onbestaand
beschouwd. De al gedane stages kunnen ongeldig worden verklaard. Om geldig te zijn
moet het plan aanvangen met 2 jaar “Heelkunde in het algemeen”, in één of meer erkende
diensten voor Algemene Heelkunde. Deze 2 jaren mogen doorgebracht worden in
uiteenlopende subspecialismen der Algemene Heelkunde, zoals Vaatchirurgie, Plastische
chirurgie, Thoraxchirurgie, Neurochirurgie. De volgende 4 jaren omvatten Orthopedie en
Traumatologie. Alle gekozen diensten moeten erkend zijn voor opleiding, en aldus
vermeld staan in het Staatsblad. Rotatiestages (bijvoorbeeld x maanden handchirurgie)
worden door de Nederlandstalige Erkenningscommissie soms toegestaan tijdens de
eerste 2 jaren “Heelkunde in het algemeen”. In de laatste 4 jaren worden rotatiestages
slechts uitzonderlijk toegestaan.

Verder wenst de Nederlandstalige Erkenningscommissie dat 2 van de laatste 4 jaren
worden doorgebracht in een “polyvalente” dienst (polyvalent betekent: in een ziekenhuis
waar alle deelspecialismen aanwezig zijn), wat bijna altijd neerkomt op “universitaire”
dienst. De Franstalige Erkenningscommissie vraagt één jaar in een polyvalente dienst.
Eén der 6 opleidingsjaren mag plaats hebben in een voor opleiding erkend centrum in het
buitenland. Maar een volledige opleiding in een ander EEG-land is ook mogelijk, op
voorwaarde dat deze opleiding ook geldig is voor inwoners van dat land.
Tenslotte moet het stageplan getekend zijn door een coördinerend stagemeester van het
niveau C.
Het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod
vereist een Universitair Attest : het nominatief attest uitgereikt door de persoon die belast
is met het bestuur van een faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit, of een
persoon daartoe door deze aangewezen, aan een kandidaat voor een opleiding leidend tot
een van de beroepstitels, voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van
doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van de academische graad van arts, bedoeld
in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van
bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met
inbegrip van de tandheelkunde, die over een diploma van arts met een basisopleiding
beschikt afgegeven door een Belgische universiteit, dat het bewijs levert dat in de loop
van een bepaald jaar de betrokken kandidaat bij de Faculteit geneeskunde van die
universiteit een volledige cursus kan beginnen leidend tot een van de voornoemde
beroepstitels, en dat aantoont in hoever, indien dit het geval is, de betrokken kandidaat
over een vrijstelling van contingentering beschikt.
Het plan moet volledig zijn ingevuld: ook de rubrieken “Geneeskundige Commissie” en
“Orde der Geneesheren”; de handtekeningen van de stagemeesters mogen niet
ontbreken.
Samen met het stageplan, en dus in het begin van de opleiding, moet een
betalingsovereenkomst naar de dienst Geneeskundepraktijk gezonden worden, waaruit
blijkt dat de assistent een billijk loon krijgt uitbetaald.
De kandidaat-specialist zal erover waken dat de Erkenningscomissie zijn stageplan
binnen 3 maanden schriftelijk goedkeurt. De Erkenningscommissie bestaat uit
universiteitsprofessoren en afgevaardigden van de beroepsverenigingen. Wijzigingen aan
het plan zijn later nog mogelijk. Maar elke wijziging aan het stageplan moet geruime tijd
voor het begin van de wijziging worden ingediend, om achteraf een weigering te
vermijden.
In het begin van ieder opleidingsjaar moet een betalingsovereenkomst worden
verzonden naar de Dienst Geneeskundepraktijk, waaruit blijkt dat de assistent een billijk
loon krijgt uitbetaald.
Op het einde van elk semester van ieder van de 6 opleidingsjaren zal de kandidaat
zijn stagemeester eraan herinneren dat een verslag over het afgelopen semester, alsook

een puntenquotering, rechtstreeks moeten worden overgemaakt aan de secretaresse van
de Erkenningscommissie: haar adres wordt vermeld op het formulier dat de stagemeester
door haar krijgt toegezonden.
Op het einde van ieder der 6 opleidingsjaren zal de kandidaat-specialist het volledig
ingevulde papieren stageboekje overmaken aan de dienst Geneeskundepraktijk.Een
papieren afdruk van het op computer ingevulde stageboekje is ook goed. De namen van
de stagemeesters moeten leesbaar zijn. Achteraan dienen de wetenschappelijke
activiteiten, (met o.a. bewijzen van deelname aan congressen), de eigen evaluatie van de
stage en de gebeurlijke opmerkingen te worden vermeld.
In de loop van ieder jaar zal de kandidaat deelnemen aan de stafvergaderingen,
symposia, cursussen en congressen. Het programma wordt jaarlijks doorgegeven onder
de vorm van een kalender. De kandidaat laat telkens het deelnamebewijs, toegevoegd aan
ieder stageboekje, afstempelen en ondertekenen door de organisator. Op het einde van elk
jaar komt dit deelnemingsbewijs in het stageboekje.
De Franstalige en de Nederlandstalige Erkenningscommissies Orthopedie maken van
deze gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de 5 voorwaarden, waaraan ieder
jaar moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor erkenning. Het zijn: 1. het
stageboekje; 2. het eigen jaarverslag achterin het stageboekje; 3. de deelnamebewijzen
aan studiedagen, congressen en symposia; 4. de schriftelijke evaluatie door de
stagemeester; 5. de puntenquotering door de stagemeester. Aan deze 5 voorwaarden moet
voldaan zijn ten laatste 3 maanden na het afmaken van een specialisatiejaar. De
documenten moeten namelijk tegen die tijd worden overgemaakt aan de
Erkenningscommissie Orthopedie.
Na het tweede jaar is er het basisexamen over de basiscursus, die gegeven wordt tijdens
de eerste 2 jaren. De Erkenningscommissie houdt hiermede rekening. Dit examen komt
overeen met de verplichte “academisering” van het onderwijs (samen met hoger vermeld
Nominatief Attest). De basiscursus wordt interuniversitair gedoceerd.
In het derde, vierde en vijfde opleidingsjaar zal de kandidaat deelnemen aan het
schriftelijk examen geörganiseerd door het Collegium Orthopaedicum et
Traumatologicum en de wetenschappelijke verenigingen BVOT en SORBCOT. De
leerstof en de studiemiddelen worden tijdig doorgegeven. De Erkenningscommissie
houdt rekening met de behaalde uitslag.
Tijdens het vierde der 6 opleidingsjaren zal de kandidaat-specialist een
wetenschappelijk werk voorstellen aan de coördinerende stagemeester. Het voorbrengen
van het wetenschappelijk werk gebeurt echter niet noodzakelijk tijdens het vierde jaar.
Het komt er enkel op aan dat het zich in het dossier bevindt op het einde van de
opleiding. Na goedkeuring door de coördinerende stagemeester zal de kandidaatspecialist de voorzitter van de Erkenningscommisie inlichten omtrent de titel van zijn
wetenschappelijk werk.Voor het adres: zie Geneeskundepraktijk, blz. 1. Dit werk zal
worden voorgebracht tijdens een wetenschappelijke zitting en/of gepubliceerd. De

coördinerende stagemeester zal de mentor zijn van dit werk, dat trouwens vereist wordt
door de wet. Dit werk dient gevoegd bij de Erkenningsaanvraag op het einde van het
zesde jaar. Het is wettelijk vereist voor de erkenning.
Te allen tijde zal de kandidaat-specialist in contact blijven met zijn coördinerende
stagemeester. Hij kan steeds vragen gehoord te worden door de Erkenningscommissie.
In het zesde jaar is er een mondelinge klinische proef op (roentgen)dossier. De
Erkenningscommissie houdt rekening hiermede. Natuurlijk kan de eigen faculteit nog
een kennisevaluatie doorvoeren in het kader van de licentie (welke laatste nog niet is
afgewerkt).
De assistent zesde jaar zal drie maanden voor het einde van de opleiding een
erkenningsformulier aanvragen bij de dienst Geneeskundepraktijk. Hiermede kan hij een
aanvraag tot erkenning indienen, nog voor het beëindigen van zijn stage, samen met het
laatste (doch onvolledig) stageboekje. Op het einde van de stage dient dan nog een
aanvullend (zelfgemaakt) stageboekje te worden bezorgd. Deze procedure laat een
snellere erkenning toe, meestal 3 à 6 weken na het beëindigen van de opleiding.
Bij de Erkenningsaanvraag dienen de getuigschriften van alle stagemeesters te worden
gevoegd, waaruit blijkt dat de stage met vrucht volbracht werd, dat de kandidaat deelnam
aan de stafvergaderingen en aan de wachtdiensten, en dat hij voldeed aan de technische
en wetenschappelijke vereisten. Verder een getuigschrift van de orde der Geneesheren,
niet ouder dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de kandidaat gemachtigd is de geneeskunde
te beoefenen in België. Dit dossier wordt best aangetekend verzonden. De kandidaat
bewaart een kopie. De stagemeesters en de coördinator moeten de erkenningsaanvraag
zélf niet ondertekenen.
Tenslotte drukt de commissie de wens uit dat de jonge collega’s, ook afgestudeerd, zich
zullen blijven inzetten op wetenschappelijk en menselijk vlak.
De Erkenningscommissie Orthopedie.

