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Agenda

• Transversale criteria van opleiding en erkenning

• Praktijk-georiënteerde opleiding (stage - EC)

• Theoretische opleiding in 4 rollen (MSG)

• Invulling basisopleiding IG (truncus communis)

• Toekomst: actualisatie van de specifieke criteria van 

opleiding en erkenning

• Medbook





MB Transversale Erkenningscriteria



MB transversale criteria (april 2014)

Art. 3. 

§ 1. De kandidaat-specialist volgt tegelijkertijd een theoretische en 

praktische opleiding die voor een welbepaalde duurtijd is vastgesteld.

De theoretische opleiding is erop gericht kennis, vaardigheden en 

attitudes aan te leren die de kandidaat-specialist toelaten de rol van 

geneesheer, van wetenschapper, van communicator en van manager te 

vervullen.

De praktische opleiding is erop gericht de verworvenheden van de 

theoretische opleiding in de praktijk toe te passen in de werkelijke 

omstandigheden van het terrein.

Erkenning kandidaat specialist



MB transversale criteria (april 2014)

Art. 19. 

…voldoet aan de vastgestelde eindtermen en is bekwaam om het 

specialisme zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen…

Art. 20. 

- slagen in een eindevaluatie, paritair georganiseerd door beroeps-

verenigingen en universitaire instellingen

- aantonen van competentie om een wetenschappelijke analyse  uit te 

voeren door een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie

Erkenning kandidaat specialist



• Verhouding universitaire – niet-universitaire jaren geldt enkel 
voor klinische jaren in binnenlandse ziekenhuizen

• Specifieke stages buiten IG (bv. neuro) max 6 maanden

• WOZ telt max voor helft van de OZ tijd en max voor 2 jaar; 
mits behoud van minimale klinische activiteit tijdens WOZ en 
mits voldoen aan eindtermen

• Activiteiten ASO beperkt tot de taken in het kader van de 
opleiding

• Deelname ASO aan wachtdiensten voor eigen/verwante 
specialismen – uitsluitend in eigen stageZH

• Deelname ASO op spoeddiensten onder supervisie DH spoed 
of (lijst van) bevoegde supervisoren

• Publicatie in gezaghebbend medisch tijdschrift

MB Transversale Criteria: april 2014 – sept 2016 



• Stageplan, goedgekeurd door EC  RIZIVnr ‘058’

• Wijzigingen stageplan tijdig bespreken – via CC-IG naar EC

• Stageboekje: vanuit Medbook

• Per opleidingsjaar – handtekening per rotatieperiode

• Cumulatief overzicht van stagediensten

• Inventarisatie van zaalwerk, raadplegingen, wachten, verslagen, 
technische acten

• Inventarisatie van casusbesprekingen en wetenschappelijke kransen

• Inventarisatie van symposia, congressen, cursussen

• Inventarisatie van eigen presentaties en artikel(s)

• Beoordeling stage-activiteiten (en verworven competenties)  
door EC

Praktijk-georiënteerde opleiding: Stage



Erkenningscommissies Vlaamse Gemeenschap

o Stageboekjes (geïntegreerd in Medbook e-Portfolio); 
verslagen stagemeesters en ASO ; eindverslag 
coördinerende stagemeester

o Diploma Master Specialistische Geneeskunde

o Publicatie

o Attest van Academisering (getekend door decaan):

Na evaluatie van het geacademiseerd gedeelte, dat samenvalt met de 
eerste 2 opleidingsjaren (volgens KB 1999)

 Geslaagd voor de OPO’s van de lagere opleiding van de Master 
Specialistische Geneeskunde

Erkenning kandidaat specialist





Theoretische opleiding: 

Master Specialistische 

Geneeskunde

http://gallery/v/beeldbank-UZ/luchtfoto/GHB_VVDL-5181-250811s.jpg.html?g2_imageViewsIndex=2


Structuur MSG

Vier rollen, gebaseerd op CanMEDS



ISP

• Modeltraject te vinden in Medbook



Inschrijving MSG

• Elk jaar inschrijven!

• Drie keer ‘rolinschrijving’ (2018-2019: € 238,30)

• + gehalveerd 

studiegeld per SP (2018-2019: € 5,70)

iedereen hetzelfde bedrag, onafhankelijk van 

• duur van de opleiding

• PhD vs. niet-PhD



Master Specialistische Geneeskunde 180 SP

• MSG van 120 naar 180 studiepunten na 6-jarig curriculum 
(decretaal vastgelegd; cf. huisartsgeneeskunde)

• Huidige OPO’s MSG blijven behouden of worden 

heringedeeld

• Stage wordt uitgebreid met 20 SP

• Vaardigheidstrainingen 4 OPO’s van elk 5 SP (nieuw)

• Opbouw curriculum met jaarvakken (duidelijker voor ASO)

• Keuzekorf van 18 SP: interdisciplinair aanbod van topics of 

lessenreeksen (nieuw)

• Masterproef blijft ongewijzigd behouden





MSG 180 SP: Interne Geneeskunde TC

• Probleemoplossend vermogen (25 SP over 3 jaar):

klinische stage en gevalsbesprekingen

• Vaardigheden: OPO 1 en OPO 2 (2X5 SP; nieuw aanbod)

• Aanvullingen in IG: lessen ASO (10 SP over 2 jaar; examen)

• Inzichten klinisch wetenschappelijk OZ: lessen (3 SP)

• Wetenschappelijke verdieping: congressen, symposia (2X3 SP)

• EBM: terugkomsessie; theoretische kransen; journal clubs;

zelfstudielessen (2X3 SP)

• Communicator: workshops; stage (2X3 SP)

• Manager: organisatie en sturing zorgprocessen (4 SP)

• Keuzevakken gespreid te kiezen over 6 jaar (18 SP)





MSG 180 SP: Vaardigheden OPO 1







Keuzekorf 18 SP (gespreid)

• Eerder gevolgde keuzevakken niet opnieuw gebruiken

• Doel is om ASO’s de kans te geven om zelf vorm te geven 

aan hun vervolgopleiding

• Keuze: nu al meer dan 100 SP om uit te kiezen en de lijst 

zal nog worden verbreed

• Suggesties voor ASO-IG:

ECG; ALS; radioprotectie; geschiedenis van de 

geneeskunde; vakken uit ziekenhuismanagement;…



Vanuit de opleiding verwachten we dat de ASO’s tijdens het eerste jaar van hun opleiding 
aanwezig zijn op volgende activiteiten:
- Voor Communicatie: 3 workshops van ca. 3u

- Voor EBM: 2 terugkomsessies van ca. 2u

- Voor de rol Manager (vak ‘Organisatie en sturing van zorgprocessen’): 3 colleges van ca. 

2u en twee werksessies van ca. 2u

- Voor Vaardigheidstrainingen wordt ook een inspanning verwacht. De concrete 

organisatie daarvan is echter verschillend per discipline.

Daarnaast volgt de ASO nog theoretisch onderwijs in de discipline.

Tot slot moeten ASO’s uit de tweede cohorte (zesjarige basisopleiding) gespreid over hun 
volledige opleiding als ASO – in totaal 18 SP invullen met keuzevakken (en dus niet 18 SP 
per jaar zoals er blijkbaar hier en daar circuleert). We raden aan deze inspanning te 
spreiden over verschillende jaren, maar uiteraard moet het ook mogelijk zijn om bepaalde 
OPO’s ook (eventueel via afstandsonderwijs) op te nemen wanneer er stage wordt gelopen 
in een samenwerkend ziekenhuis. ASO’s uit de eerste cohorte (d.i. de ASO’s die nog het 
zevenjarige basiscurriculum Geneeskunde hebben gevolgd) worden van deze keuzekorf 
vrijgesteld.

Bericht aan stagemeesters en diensthoofden 08/10/2018



Actualisatie Discipline-Specifieke Criteria



Structure of Internal Medicine

Vanderschueren S, on behalf of the Board of the Belgian Society of Internal Medicine.

Acta Clin Belg 2009;64:344-345.



Nieuwe structuur Opleiding IG
Gemengde WG Hoge Raad 

• Truncus Communis van 3 jaar (incl. geriatrie) met max 6 

maanden per discipline / selectie H.O. tijdens jaar 3

• Hogere opleiding van 3 jaar voor alle 10 disciplines (incl. 

algemene interne): specifieke EC per discipline

• Alle 10 disciplines worden volwaardige beroepstitels niveau 2 

– Intensieve Geneeskunde blijft BBK niveau 3

 Advies TC goedgekeurd door plenaire Hoge Raad op 23 juni 2016

 Adviezen erkenningscriteria disciplines in gemengde werkgroep afgerond 

in voorjaar 2017  goedgekeurd in plenaire Hoge Raad  minister  MB



Truncus Communis Opleiding IG
Gemengde WG Hoge Raad

• Conform Europese richtlijn; voorwaarde voor aanvangen H.O.

• Specifieke ‘Commissie Interne Geneeskunde Basisopleiding’: 

50% IG – 50% overige disciplines / paritair Univ/Beroepsver

• Evaluatie obv. stagerapporten, verslag coord. stagemeester en 

theoretische kennis (examen na 2e jaar/ attest academisering)

• Maximum 6 maanden per discipline

• Verplichte stages in Alg IG; Cardio; Pneumo; Gastro-Entero-

Hepato; Geriatrie; Spoedgevallen en/of Intensieve Zorgen

• Max 1 jaar uit TC voor WOZ / Max 1 jaar buitenland

• Rotatiestages mogelijk (bv. neurologie, radiologie)

• Specifieke stages mogelijk (bv. tropische ziekten, ZHHygiëne) 



Plenaire Vergadering Hoge Raad

Momenteel zijn er 26 adviezen ivm actualisatie van de 

erkenningscriteria volledig afgerond en goedgekeurd in plenaire 

Hoge Raad; slechts 3 omgezet in MB (dermato; klin genetica; forens psy)

Wetgeving van eind jaren ‘70 – begin jaren ‘80 nog in voege

Reactie plenaire Hoge Raad:

• brief naar minister over noodzaak van actuele MB’s

• voorlopige stopzetting activiteiten voor overige disciplines

 Kabinet denkt aan ander systeem op langere termijn (?) en 

heeft opsomming gemaakt van enkele prioritaire disciplines (?)



Electronisch Portfolio: Medbook

• OPO volgens opleidingsjaar (MSG)

• Logboek ( stageboekje)

• Beoordelingen:

• wetenschappelijke beoordeling; KKB; KCB;…

• Gesprekken: planning / functionering / evaluatie

• Portfolio ( stageboekje)

• Cursussen; congressen, presentaties; publicaties;…




