Beste collegas,

De Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM) wenst u met dit schrijven
te informeren over de recente erkenning van de 2 nieuwe specialismen Infectiologie (volwassen en
pediatrisch) en Medische Microbiologie.
De erkenningscriteria en overgangsmaatregelen vindt u terug in het Ministerieel Besluit van 7 mei 2020
(zie bijlage). Vooral inzake Infectiologie wijken deze enigszins af van het officiële advies van de Hoge
Gezondheidsraad, waaraan een grote delegatie Belgische infectiologen en microbiologen mee vorm gaf
(zie bijlage). Het zullen uiteindelijk de bevoegde erkenningscommissies zijn die de dossiers individueel
zullen beoordelen en goedkeuren.
Deze commissies worden opgericht met name door collega’s afgevaardigd uit de faculteiten geneeskunde
en de beroepsverenigingen. U kan reeds uw aanvraag tot erkenning voorbereiden en (per mail or post)
overmaken naar:
Els Bernaerts
Secretaris universitaire zorgberoepen
Vlaamse overheid
AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID
T 1700
Koning Albert II-laan 35 – bus 38 – 1030 Brussel
artsen@vlaanderen.be
De erkenning van stagediensten en -meesters, waarvan de criteria eveneens terug te vinden zijn in de
bijlages, gebeurt door de FOD Volksgezondheid. U vindt de relevante informatie op:
https://www.health.belgium.be/nl/erkenning-van-stagemeester-en-dienst-artsen-specialisten
De BVIKM ijvert sedert het opstarten van de onderhandelingen inzake erkenning van Infectiologie en
Medische Microbiologie voor een officiële erkenning van de talrijke apothekers microbiologen werkzaam
in ons land, naar analogie met hun collega’s artsen microbiologen. Dit dossier is op vraag van de vorige
Minister van Volksgezondheid Maggie De Blok ter advies voorgelegd aan de Koninklijke Academiën voor
Geneeskunde. De BVIKM hoopt samen met de onderhandelaars snel vooruitgang te boeken en houdt u
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen ter zake.

-2 Aan Vlaamse zijde wordt eveneens gewerkt aan een nieuwe opleiding en curriculum Infectieziekten en
Medische Microbiologie, vergelijkbaar met de cursus “Certificat Interuniversitaire en infectiologie et
microbiologie clinique” aan de Franse zijde. Zodra de modaliteiten van deze opleiding duidelijk worden,
zullen wij u verder op de hoogte houden.
De Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM) is opgericht in 1991, met
de bedoeling de talrijke individuele initiatieven van de stichters te consolideren op nationaal niveau.
Naast de tweejaarlijkse symposia wil de vereniging o.a. de publicatie van de IGGI (Infectiologie Gids)
voortzetten, de erkenning van de apothekers microbiologen vrijwaren en de nomenclatuur en
financiering van de nieuw-erkende specialismen verkrijgen.
Nu deze 2 specialismen erkend zijn, lijkt een officiële wetenschappelijke vertegenwoordiging van onze
vakgebieden des te belangrijker, temeer daar wij nu en in de toekomst geconfronteerd (zullen) worden
met een aantal uitdagingen (wo COVID en andere emerging infectious diseases, management van MDRO,
antibioticabeleid etc.). Daarom vragen wij u te overwegen lid te worden van onze vereniging. Dankzij uw
lidmaatschap, dat toegang verleent tot het tweejaarlijkse BVIKM Symposium (gratis) en tot IGGI
(verminderd tarief), willen wij, door middel van nieuwe werkgroepen, streven naar vertegenwoordiging
en erkenning van onze specialismen op medisch en politiek niveau.
Aarzel niet Mevr. Elise Brisart te contacteren om uw lidmaatschap te vernieuwen of te reactiveren.

Hoogachtend,

De bestuurders van de BVIKM-SBIMC vzw-asbl

