
20 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de criteria voor stage 

en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-

specialisten in de revalidatie op het gebied van de sociale wederaanpassing van de 

minder-validen. 
 
Gelet op de wet van 16 april 1963, betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, meer bepaald op de artikelen 2 en 3; 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, meer bepaald op artikel 53, tweede 

lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 1968 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van erkenning van de geneesheren-

specialisten in de revalidatie, inzake sociale reclassering van minder-validen, meer bepaald op artikel 1, 3° b en c en op artikel 2, 3e lid; 

Gelet op de tekst die in gemeen overleg werd opgesteld door de commissie voor erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie en 

door de commissie van beroep voor geneesheren-specialisten in de revalidatie; 

Gelet op het advies van de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, 

 

Artikel 1.  

 

De criteria voor stage en voor uitoefening van de revalidatie waaraan moet voldaan worden om als 

geneesheer-specialist in de revalidatie inzake sociale reclassering van minder-validen te worden erkend, 

als bepaald in de bij dit besluit gevoegde bijlage, worden goedgekeurd. 

 

Art. 2.  

 

Bij overgangsmaatregel spreekt de erkenningscommissie voor geneesheren-specialisten in de revalidatie 

zich uit over de geldigheid van de stage uitgevoerd door de kandidaat die zijn stage was begonnen vóór 

de inwerkingtreding van dit besluit. 

 

Art. 3.  

 

Onze Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Art. N.  

 

Bijlage Criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van 

geneesheren-specialisten in de revalidatie inzake sociale reclassering van minder-validen. 

1. Voor een kandidaat die door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu werd erkend als 

geneesheer-specialist in een specialiteit vermeld in artikel 1, 3°, a van het koninklijk besluit van 6 

maart 1968, tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van erkenning van de 

geneesheren-specialisten in de revalidatie inzake sociale reclassering van de minder-validen, is de 

stage 2 jaar voltijds of 4 jaar halftijds. 

Voor een kandidaat die aan een universiteit een graad of een titel van licentiaat heeft behaald 

vermeld in hetzelfde besluit van 6 maart 1968, mag de duur van de stage niet korter zijn dan 4 jaar 

met voltijdse of 8 jaar met halftijdse vorming. 

De opleiding moet in België gebeuren, behalve wanneer de bevoegde kamer van de 

erkenningscommissie een uitzondering toestaat. Die uitzondering mag slechts voor een gedeelte 

van de stage worden toegestaan. 

2. Tijdens zijn stage zal de kandidaat werkelijk moeten deelnemen aan de revalidatie-processen die 

worden uitgevoerd in het centrum of de dienst welke door hem werd gekozen. 

Die processen moeten onder meer aan de volgende eisen voldoen : 

a)het mogelijk maken dat een volledig en ononderbroken revalidatieprogramma wordt 

uitgevoerd dat leidt tot de wederaanpassing en of de herscholing van de behandelde 

gehandicapten; 

b)de volgende revalidatiemiddelen aanwenden : 

1° de technieken voor het waarderen van de handicap; 

2° de technieken die het mogelijk maken het vermoedelijk verloop van de handicap 

en de mogelijke revalidatie van de minder-validen te voorzien. 
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c)de kandidaat de mogelijkheid bieden, na de werkhervatting door de gehandicapte, de 

waarde van de revalidatie na te gaan. 

3. De kandidaat-specialist moet zorgvuldig al zijn werkzaamheden vermelden in een stageboekje dat 

hem zal overhandigd worden. 

4. De kandidaat-specialist moet de richtlijnen volgen die de stagemeester hem in het belang van zijn 

opleiding geeft. 

5. Uitoefening van de specialiteit : 

De erkenning heeft volle uitwerking in het raam van de bepalingen getroffen door de Ministeries 

van Volksgezondheid en van het Gezin, van Tewerkstelling en Arbeid en van Nationale 

Opvoeding voor zover verstrekkingen : 

1° alleen bestemd zijn voor diegene die een handicap hebben die overeenstemt met die 

waarin de aanvrager zijn basisopleiding heeft genoten en zoals die bepaald in de bij het << 

Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen >> van kracht zijnde 

nomenclatuur. 

2° uitsluitend beperkt blijven tot de in artikel 1 van de wet van 16 april 1963 bepaalde 

personen. 

3° uitgevoerd worden in het raam van de activiteiten van een revalidatiecentrum dat 

beschikt over een ploeg geneesheren-specialisten wier bevoegdheid het werk dekt van een 

aangepast team verplegend en paramedisch personeel, met inbegrip van het 

revalidatieproces. 

Het uitoefenen van de revalidatie behoeft niet noodzakelijk exclusief te zijn,aangezien de erkende 

geneesheer ook zijn basis-specialisme mag beoefenen. 

6. Om geldig te zijn, moet de stage worden verricht in een revalidatiecentrum, dat door de 

erkenningscommissie is aanvaard, en dat : 

a)in principe, voldoet aan de bestaande normen van het << Rijksfonds voorsociale 

reclassering van de minder-validen >>; 

b)voldoende waarborgen biedt voor de opleiding van de kandidaat; 

c)als dienstchef, over een geneesheer-specialist beschikt die overeenkomstig het koninklijk 

besluit van 19 oktober 1971, erkend is in een basisspecialisme (koninklijk besluit van 6 

maart 1968, 3°, a, 1°) en die het ambt van stagemeester aanvaardt. 

Die dienstchef moet er voltijds of deeltijds werkzaam zijn, maar in dit laatste geval moet tijdens 

zijn afwezigheid de dienst geleid worden door een geneesheer-specialist in de revalidatie. 

De bevoegde commissie kan hierop echter voor bepaalde specialismen afwijkingen toestaan. 

Hij moet de basisspecialiteit gedurende ten minste 10 jaar uitgeoefend hebben en zich ten minste 5 

jaar hoofdzakelijk met revalidatie beziggehouden hebben. 

De commissie zal de waarde van de dienstchef beoordelen. 

Bovendien : 

d)moet de dienstchef van een polyvalent centrum voldoen aan de in deze tekst opgesomde 

voorwaarden die op één van de in het centrum behandelde groepen minder-validen 

betrekking hebben. 

e)moeten zich onder de medewerkers van het centrum geneesheren-specialisten bevinden, 

die op grond van hun bekwaming een werkelijk toezicht kunnen uitoefenen op de 

behandeling verricht door het verplegend en het paramedisch personeel. 

f)moeten de leden van het verplegend en van het paramedisch personeel voltijds werkzaam 

zijn in het centrum. 

Het aantal personeelsleden nodig voor de revalidatietherapie van elk type van behandelde 

handicap, moet in verhouding staan tot het aantal patiënten en tot de aard van de handicap. 

Het moet personeel bevatten dat zich met de therapie bezighoudt en ander personeel dat 

instaat voor de wederaanpassing en of de herscholing. 

g)moet de dienst een voldoende aantal zieken behandelen en minstens 30 uren per week en 

naargelang van de behoeften werkzaam zijn. 

h)moet elke dienst de volledige diagnose kunnen stellen en de apparatuur die nodig is voor 

de aangepaste behandeling van de handicap in volle eigendom bezitten. 



i)moet de dienst over een lokaal beschikken waar seminaries en stafvergaderingen kunnen 

worden gehouden, alsmede over een medische bibliotheek die in aangepaste lokalen is 

ondergebracht en waar de courante handboeken en tijdschriften voorhanden zijn die de 

stagiairs nodig mochten hebben. 

j)moet de dienst over een voldoende aangepaste administratieve organisatie beschikken en 

de consultatie van het archief mogelijk maken. 

k)zal bij de verdeling van het aantal stagiairs dat door een revalidatiecentrum kan worden 

aanvaard, een billijke verhouding in acht moeten worden genomen ten opzichte van de 

medische staf, enerzijds, en van het aantal zieken volgens de categorie van het centrum, 

anderzijds. 

 


