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Apothekers klinisch biologen: tussen schip en wal ? (se retrouver entre deux chaises) 

 

I. SITUERING 

 

Op 24 juni 2019 werd door P. Waterbley (secretaris Hoge Raad Artsen; FOD) en mevr S. Ruiz-Lopez (FOD) 

een delegatie 1 ontvangen van apothekers klinisch biologen. 

De delegatie wees op volgende elementen: 

- al hun eerdere pogingen om tot een sterkere erkenning van een beroepstitel te komen (in 

tegenstelling tot wat grotendeels nog een  ‘machtiging’ is met een voorbijgestreefde 

procedure). 

- hun toenemend aandeel in de activiteiten klinische biologie, ook gezien de verminderde 

attractie van de klinische biologie voor jonge artsen (de leeftijdsdistributie bij artsen klinisch 

biologen is merkelijk hoger) 

- de opgenomen functies, ondermeer als directeur in heel wat labs 

- de buitenlandse evoluties zoals bv in Frankrijk (één statuut voor “le biologiste médical”). 

De delegatie staat ervoor open dat bepaalde activiteiten zoals klinisch onderzoek van patiënten, 

consulten bij patiënten … voorbehouden zijn voor artsen gezien hun specifiek profiel. 

Dezelfde openheid werd vermeld in verband met de problematiek van de contingentering. 

 

De bezorgdheid voor het statuut van de apotheker klinisch bioloog, is nog toegenomen sinds de evolutie 

naar een waarschijnlijk nieuw advies voor een niveau 3 titel microbiologie voor de arts klinisch bioloog. 

Indien deze trend (niveau 3 titels) zich doorzet voor de chemie en hematologie, wordt de situatie nog 

complexer en meer onzeker voor de apothekers biologen. 

 

II. BESPREKING 

 

 

De apothekers klinisch biologen, worden in art. 1, 8° van  het K.B. 21.04.1983 2  betreffende erkenning 

van  artsen, reeds vermeld als verantwoordelijke voor de opleiding/ stagemeester in de medische 

chemie mits er ook een arts bioloog behoort tot het kader van het lab: 

 

Stagemeester: de 4[arts]4 verantwoordelijk voor de gehele of de gedeeltelijke opleiding van de 

kandidaat en die als dusdanig erkend wordt overeenkomstig de van kracht zijnde criteria; 

                                                           
1  Mevr R Cuypers, Prof. S. Scharpé, prof. V. Stove, Mevr. A. Verdonck, de hr B Braekevelt. 

 
2  K.B. 21 april 1983  tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en 

van huisartsen, BS 27 april 1983.  
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1[In afwijking van deze bepaling mag de stagemeester verantwoordelijk voor de opleiding in de 

medische chemie een apotheker zijn, erkend voor klinische biologie, op voorwaarde dat het 

kader van het laboratorium een voltijds 4[arts-specialist]4 erkend voor klinische biologie bevat.] 

 

  

 

Het eigen besluit voor de “machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om 

verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren”  3 was in 1984 reeds geschreven met 

een doel van een zekere harmonisatie met de artsen biologen. In de aanhef van het M.B. 3 september 

1984 wordt vermeld: 

 

“Overwegende dat het passend is, ten einde de belangen van de volksgezondheid en van de 

patiënten te beschermen, zo vlug mogelijk de modaliteiten te harmoniseren betreffende de 

erkenning van de geneesheren en apothekers-specialisten in de klinische biologie; dat deze 

bepalingen om ze toepasselijk te maken met ingang van het volgend academiejaar, zonder 

verwijl moeten genomen worden” 

 

De eindcompetenties van de vorming zijn met de jaren sterk geëvalueerd en er werd een duidelijke 

vorming in medische aangelegenheden voorzien. 

 

De procedure van erkenning van individuele apothekers-klinisch biologen, bleef intussen wat ongelukkig 

gesitueerd op federaal vlak (FAGG 4) . Ook hier zou best gezocht worden naar de beste oplossing. 

 

De RIZIV reglementering en de erkenningscriteria voor labs klinische biologie, maken nog enkele lichtere 

nuances tussen artsen en apothekers klinisch biologen (zie een eerdere analyse). 

 

Op 15 juni 2016, richtte Mevr de Minister M De Block een adviesaanvraag aan de Hoge Raad Artsen 5: 

“Doelstelling is nu te komen tot eenvormigheid van de erkenningsvoorwaarden, met een herziening voor 

de artsen de creatie van een BBT voor apothekers gebaseerd op de bestaande wet van 10.05.2016 

gezondheidszorgberoepen” (2016 te vervangen door 2015). “Het is opportuun hiertoe een werkgroep op 

te richten waarin vertegenwoordigers van beide beroepsgroepen die toegang hebben tot de klinische 

biologie, vertegenwoordigd zijn”. 

 

De Hoge Raad Artsen richtte een dergelijke Werkgroep “klinische biologie” op met de gevraagde 

vertegenwoordiging. 

 

                                                           
3  Ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de 

erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie 
behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische biologie, B.S. 7 
september 1984. 

4  Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (K.B. 5 november 1964: 
‘…commission chargée d’emettre son avis sur les demandes introduites par les pharmaciens en vue d’être 
habilités à effectuer des prestations de biologie clinique’. 

5  De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. 
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De Werkgroep “Klinische Biologie” maakte vordering, ook over deze specifieke problematiek. 

 

De vergadering van 7 maart 2017 , met volgende (voorlopige) conclusies: 

 

“Dr. Waterbley trekt conclusies uit de verschillende opmerkingen : 

• De werkgroep wil de machtiging van de apothekers wijzigen in een erkenning. 

• Art 23, §2 van het KB nr. 78 : analyseren of de licenties, de masters al dan niet opgenomen zijn. 

De werkgroep moet sneller werken dan de hervorming van het KB nr. 78. 

• Men dient zoveel mogelijk dezelfde eindcompetenties voor de apothekers en de artsen te geven. 

Ook de criteria voor de stagemeesters en -diensten dienen te worden gestandaardiseerd. 

• Men moet de zin van niveau 3 (bv. infectiologie) of van certificaten of van alles op niveau 2 te 

behouden, toelichten.  De impact van de criteria van de mobiliteit zal voor de microbiologie 

worden geanalyseerd. 

• We zullen de radio-isotopische onderzoeken ter sprake brengen. 

• De problematiek van de contingentering zal moeten worden behandeld. 

• Men onderstreept het belang van wat in het buitenland bestaat als bijkomend argument. 

• De voorstellen uit 2012 zullen aan de leden worden bezorgd.” 

 

En een relevante passage uit het verslag vergadering 2 mei 2017 (bijlage 1): 

 

“Er moet een duidelijke definitie voorzien worden van de beroepskwalificatie en een aflijning van 

de scope of practice en de nodige eindcompetenties. Daaruit kan het vormingsparcours afgeleid 

worden. 

 

De verschillende instroom maakt deze Werkgroep origineel. 

 

Een lid merkt op dat een arts wél diagnoses stelt , de apotheker-bioloog zal daarentegen 

bijdragen tot de diagnose maar zal de diagnose niet stellen.  

 

Op vlak van consultaties, puncties, biopsies een specifiek profiel heeft. De arts kan vanuit 

zijn/haar achtergrond een meerwaarde hebben op het vlak van hematologie (cf ook de 

stollingsconsultaties) en microbiologie.  Er wordt opgemerkt dat de RIZIV nomenclatuur een 

nuance maakt inzake het voorschrijven van prestaties. 

 

Het grootste deel van de activiteit en vereiste competenties, is gemeenschappelijk. Er wordt 

opgemerkt dat voor de kandidaat apothekers-biologen een heel degelijke opleiding voorzien 

wordt mét examen over vakken uit geneeskunde. 

Tot de eindcompetenties behoren de microbiologie, de chemie en de hematologie (waarbij de 

moleculaire biologie bv eerder een techniek is dan een activiteitsterrein).  
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Wanneer van een arts bijkomende vaardigheden op vlak van consultaties, diagnose … vereist 

worden, kan hiermee rekening gehouden worden in de criteria voor het vormingstraject.” 

 

 

Kort nadien besliste de Hoge Raad Artsen evenwel de werkzaamheden van alle werkgroepen op te 

schorten tot er meer duidelijkheid kwam over de al dan niet opvolging van veel eerdere eindadviezen 

over andere medische disciplines. 

In juni 2019, werd binnen de Hoge Raad Artsen beslist de bestaande Werkgroep Klinische Biologie 

opnieuw samen te roepen. 

 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat de Wet 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet 

van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen , in art 13 de oprichting van 

een Federale  Raad voor Apothekers voorziet (art. 7/1 Wet 10.05.2015). 

 

Deze Raad geeft advies “…over alle aangelegenheden in verband met de uitoefening van het beroep van 

apotheker met inbegrip van de artsenijbereidkunde”. 

Er is een beperkte vertegenwoordiging van 2 apothekers biologen voorzien (op een 20 à 23 leden). De 

belangrijkste vertegenwoordiging is voorzien oor officina apothekers (8) en voor ziekenhuisapothekers 

(4). 

 

 

III. VOORSTEL 

 

Voorafgaand aan de hersamenroeping van de Werkgroep Klinische Biologie, is een gedachtewisseling 

door het Bureau aangewezen. 

De specifieke problematiek zou gewoon kunnen verwezen worden naar de Federale Raad voor 

Apothekers, maar: 

- deze Raad is  nog in oprichtingsfase 

- het lijkt waarschijnlijk dat deze nieuwe Raad in een eerste fase andere prioriteiten zal hebben 

(artsenijbereidkunde) 

- zou het een goed idee zijn de advisering rond eindcompetenties en erkenning van apothekers klinisch 

biologen in een aparte Raad te behandelen? 

Het lijkt dan ook aangewezen dat de Werkgroep Klinische Biologie van de  Hoge Raad Artsen in 

opvolging van de adviesaanvraag van Mevr de Minister de bakens uitzet voor de toekomst. Naast een 

optimale of maximale harmonisatie, moeten bij deze aanpak ook duidelijk de specifieke competenties 

van de arts klinisch bioloog als gereserveerd terrein bepaald worden. 

 

--- 

 


