
Voorstel aan de Vlaamse Erkenningscommissie voor Intensieve Zorg – juni 2021. 

Opleidingsvoorstel aangepast voor kandidaten in opleiding tot intensivist werkzaam op een 

dienst voor intensieve zorg voor kinderen. 

Dit werd geformuleerd vanuit de werkgroep opleiding van de Belgian Pediatric Intensive Care 

Society (Be-Pics). 

 

 

Voorwaarden en organisatie stageplan 

 

- In navolging van de reeds geformuleerde criteria in het ministerieel besluit (MB) van 5 

oktober 1995, hoofdstuk II, tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor 

de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve 

zorg, met aanpassing in het MB van 25 maart 2015 

- Erkend zijn in één van de basisspecialiteiten: kindergeneeskunde, anesthesie, 

inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, 

heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedie, plastische heelkunde, 

urgentiegeneeskunde. 

- De opleiding duurt 24 maanden.  

Deze dient te gebeuren in een centrum erkend voor het geven van een opleiding 

intensieve zorg (respectievelijk urgentiegeneeskunde voor die specifieke stage). 

- Van deze 24 maand, zijn minimum 3 maanden (en maximum 6 maanden) opleiding in 

urgentiegeneeskunde, op een dienst die ook kinderen behandelt. 

- Deze 24 maand opleiding bevatten 15 maand kinderintensieve geneeskunde (PICU), 3 

maand urgentiegeneeskunde (zoals reeds hierboven vermeld), en 3 maand neonatale 

intensieve geneeskunde (NICU).    

De resterende 3 maand kunnen besteed worden aan 3 maand volwassen intensieve 

geneeskunde, 3 maand kinderanesthesie, een extra 3 maand PICU of een extra 3 

maand urgentiegeneeskunde. 

- Maximum 12 maand van het intensieve stageplan kan volbracht worden in de 

opleidingsjaren van het basisspecialisme. 

Deze maanden zitten vervat in de laatste drie jaar opleiding van het basisspecialisme, 

waar de kandidaat ook autonoom de wachtpermanentie mocht verzekeren. 

- De Belgian Pediatric Intensive Care Society (Be-Pics) formuleert een sterke 

aanbeveling om de stage intensieve geneeskunde op een dienst voor intensieve zorg 

voor kinderen, uit te breiden met 12 maanden verdiepingsstage, om aldus op een totaal 

van 36 maand te komen.  

Deze 12 supplementaire maanden bevatten dan: 6 maand PICU, en 6 maand 

keuzestage (pediatric transport medicine, volwassen ICU, brandwordenzorg, etc.) 

- Indien de kandidaat een buitenlandse stage wenst te doorlopen, volgen we de reeds 

geformuleerde adviezen van de erkenningscommissie. 

 

 

Stagemeester 

Erkende stagemeesters, zoals reeds geformuleerd in het MB van 5 oktober 1995, hoofdstuk 

IV. 

 

Stageplaats 

Erkende stageplaatsen, zoals reeds geformuleerd in het MB van 5 oktober 1995, hoofdstuk V. 

PICU rotatie dient een volledig spectrum pathologie te bevatten. 

 



 

Theoretische evaluatie 

 

Idem zoals reeds geformuleerd door de erkenningscommissie. 

Voor de aanvraag tot erkenning dient de kandidaat geslaagd te zijn voor de theoretische 

evaluatie.      De volgende examens komen hiervoor in aanmerking : 

- Het examen van het interuniversitaire postgraduaat intensieve zorg, georganiseerd 

door de 4 Vlaamse universiteiten.  Dit bevat een schriftelijk en mondeling deel. 

- Examen van de European Society of  Intensive Care Medicine (ESICM): 

EDIC part I en II.  EDIC part II mag vervangen worden door een positieve evaluatie 

op het mondeling examen van het interuniversitair postgraduaat. 

- Examen van de European Society of  Paediatric and Neonatal Intensive Care 

(ESPNIC): EPIC part I en II.  EPIC part II mag vervangen worden door een positieve 

evaluatie op het mondeling examen van het interuniversitair postgraduaat.. 

 

 

Wetenschappelijk werk 

Idem zoals reeds geformuleerd door de erkenningscommissie. 

Voor de aanvraag tot erkenning dient de kandidaat bewijs te leveren van een wetenschappelijk 

werk in een topic gerelateerd aan (kinder)intensieve zorg.   

Komt in aanmerking: 

- Abstract  met mondelinge presentatie en/of als poster op een (inter)nationaal congres, 

dit als eerste auteur. 

- Publicatie in een peer reviewed tijdschrift, als eerste auteur of co-auteur. 

Een case report komt hiervoor niet in aanmerking. 

Duplicaat werk van de publicatie en/of inhoud ervan die werden gebruikt voor de erkenning 

van de basisdiscipline, komen hiervoor ook niet in aanmerking. 
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