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Ik wil mijn stage als tandarts regelen.
Wat moet ik weten en doen?
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Voorwoord

Geachte collega,
Gefeliciteerd met je (bijna) afstuderen.
Je gaat binnenkort de eerste stappen zetten als zelfstandige
in het beroepsleven.
Om in België autonoom praktijk uit te oefenen is het
verplicht een stagejaar te doorlopen.
Natuurlijk zijn er vooraf heel wat zaken te regelen en in
orde te brengen vooraleer je effectief dat stagejaar kan
starten.
Om je in staat te stellen vlot de stage aan te vatten vinden
we het nuttig om alles eens op een rij te zetten.
In dit document krijgt je een overzicht van alle
verplichtingen waaraan je dient te voldoen.
We zijn er van overtuigd dat dit je veel tijd en energie zal
besparen.
Veel succes met uw stagejaar!

Guido Lysens
Voorzitter VBT

PS: Indien je nog collega's kent die deze gids willen gebruiken,
kunnen zij hun exemplaar aanvragen via de site van VBT
www.vbt.be/tools/contact
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Lid worden?

VLAAMSE
BEROEPSVERENIGING
TA N D A RT S E N
Wettig erkende beroepsvereniging

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen
is een progressieve, dynamische en
betrouwbare vereniging die werkt voor de
tandartsen en meer te bieden heeft dan u
waarschijnlijk weet.
Hieronder maar enkele voordelen die onze
leden kunnen genieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzekeringen ism ING
(www.businessinsuranceplan.be)
Samenwerking met ADMB Sociaal Bureau
Samenwerking Ivoren Kruis
Samenwerking met ALASKA
Accountants
Medisch afval ism Sita
Peer-review
VBT Startersgids
Technitest korting op uw Rx controle
Cyberdent praktijksoftware
basispakket voor een vriendenprijs
Sterk verlaagde deelnameprijs op
activiteiten VBT – ANT
Juridische ondersteuning bij
wanbetalers
Gratis juridisch advies
Een uitgebreide site met alle mogelijke
informatie
Uitgebreid aanbod aan bijscholing op
hoog niveau
Infodienst en dienstverlening
09/265 02 33 of www.vbthelpdesk.org

En nog veel meer, we werken er dagelijks
aan om u nieuwe voordelen te kunnen
aanbieden …
** Gratis lidmaatschap (mits inschrijving)
voor studenten en stagiairs, master in
de tandheelkunde, en pas afgestudeerde
masters in de tandheelkunde.
Verminderde bijdrage voor -3 jaar afgestudeerde masters in de tandheelkunde
en gepensioneerden (145 euro).
DAAROM !
Doe vandaag nog de overschrijving, wij
zorgen dat u waar voor uw geld krijgt en
de belofte dat wij het beroep naar waarde
zullen verdedigen.
Lidgeld 2012: E 275 op BE17 3900 6217 3621
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Stagegids

1. Bijna afgestudeerd...
wat kan er al geregeld
worden?
Je stagejaar loopt over twaalf maanden waarin je minstens
1250 uren praktijk-stage moet lopen. Minstens 2/3 van deze
tijd dien je autonoom als tandarts te werken.
Deze stage wordt gecoördineerd door een erkend stagemeester.
Deze kan je best uitzoeken voordat je afstudeert, om tijd te
besparen. Immers, je stage wordt na 12 maanden geëvalueerd
en gedelibereerd. Dit gebeurt tijdens één van de deliberatie
periodes van het academiejaar: eind juni en eind september.
Als je dus pas half oktober start met je stagejaar, eindig je 12
maanden later na deze deliberatieperiodes en verlies je heel
wat tijd vooraleer je als algemeen tandarts aan de slag kunt.
Het is dus van groot belang op tijd te starten met je stagejaar.
 Indien je in de zomer nog op vakantie wil, kan je binnen je

contract een vakantieregeling treffen met je stagemeester!

Je kan tot 3 stagemeesters hebben, waarvan er één
aangeduid wordt als ‘Coördinerend Stagemeester’.
Stage bij familie van de eerste of tweede graad is mogelijk,
maar slechts voor de helft van de stageduur.
De stagemeester dient erkend te worden. Daarvoor moet hij/zij
minstens 6 jaar praktijkervaring hebben en gedurende 5 jaar
voldoende bijscholing gevolgd hebben (volledige accreditering
gedurende 5 jaar) . Hij/ zij dient de erkenning tijdig aan te
vragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.
(Bijlage 1)
 Check de lijst

van erkende stagemeesters op
www.vbt.be/links

 Je kunt alle bijlagen vermeld in deze gids downloaden via

www.vbt.be/links
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2. Afgestudeerd...
hoe gaat het verder?
Vooreerst moet je je inschrijven voor het postgraduaat
Algemeen Tandarts.
Daarom moet men zich eerst aanmelden bij de organisator
van het programma.
• Voor de K.U.Leuven: Departementeel Secretariaat
Tandheelkunde
• Voor de UGent: Centraal Secretariaat Vakgroep
Tandheelkunde
 De universiteit kan vrij gekozen worden en is dus niet

afhankelijk van de universiteit waar je je diploma haalde;
voor de interactieve seminaries inzake patiëntenbehandeling
tijdens het stagejaar moet je samen met je stagemeester
naar de universiteit waar je je hebt ingeschreven.
Hou hier dus rekening mee!

Bij afstuderen krijg je meestal een voorlopig diploma.
Dit kan je reeds laten viseren bij de provinciale geneeskundige
commissie van de provincie waar je je stage gaat uitvoeren.
Dit kan je door ofwel ter plekke langs te gaan met je diploma
of het aangetekend op te sturen. Wanneer je uiteindelijk je
definitieve diploma ontvangt, kan je dit achteraf opsturen
om te laten viseren.
Voor de actuele openingsuren van de PGC's verwijzen we door
naar www.vbt.be/links
Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen
(PGC Antwerpen)
• Adres: Pelikaanstraat, 4, 2de verdieping, 2018 Antwerpen
• Tel.: 02 524 78 50
• Fax: 02 524 78 58
• Contact: icm.antwerpen@health.fgov.be
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Provinciale Geneeskundige Commissie Limburg (PGC Hasselt)
• Adres: FAC Verwilghen - Gebouw A, Voorstraat 43, 3500 Hasselt
• Tel.: 02 524 78 02
• Fax: 02 524 78 21
• Contact: Rita.Vranken@health.fgov.be
Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen (PGC Brugge)
• Adres: FAC Kamgebouw, Koning Albert-I-laan 1/5 Bus 1, 8200 Brugge
• Tel.: 02 524 79 30
• Fax: 02 524 79 33
• Contact: pgc.gibrugge@skynet.be
Nederlandstalige Geneeskundige Commissie van Brabant (PGC Leuven)
• Adres: Philipssite 3 B bus 1, 3001 Leuven
• Tel.: 02 524 97 73
• Fax: 02 524 99 67
• Secretariaat: M. Roelants E-mail: martine.roelants@health.fgov.be
Provinciale Geneeskundige Commissie Gent Oost-Vlaanderen
(PGC Gent)
• Adres: Kouterpoort - Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent
• Tel.: 02 524 99 73 of 02 524 99 72
• Fax: 02 524 99 78
• Contact: pgc.gigent@skynet.be

Tijdens je stagejaar werk je onder leiding van een stagemeester
maar je bent zelfstandig. Je bent dus ook verantwoordelijk
voor alle handelingen die je uitvoert. Daarom is het van groot
belang dat je, vooraleer je ook maar één patiënt behandelt,
een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluit. Door de
samenwerking met VBT kan ING je zeer voordelige
voorwaarden aanbieden (voor meer informatie:
vragen@vbt.be of ga naar www.vbt.be).
Een zelfstandige moet zich ook aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds.Tijdens je eerste 3 jaren kan je de
minimum kwartaalbijdrage betalen. Let echter op: indien je
tijdens deze 3 jaren meer verdient dan de schijf van de
minimum kwartaalbijdrage, wordt dit na 3 jaar herberekend
en zal je alsnog moeten bijbetalen, de minimumbijdrage is
dus geen cadeautje vanwege de sociale kas, maar gewoon
uitstel van betaling!
 Als je je al tijdens je stagejaar aanmeldt als VBT lid (hetgeen

100% gratis is), biedt ADMB speciale voordelen. Nog vragen?
Mail vragen@vbt.be en wij spelen dit door aan ADMB.
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Je bent niet verplicht een boekhouder aan te spreken, maar
wij raden dit toch aan.
 De VBT kan je in contact

brengen met het Alaskaaccountantkantoor. Meer info via vragen@vbt.be of ga
naar www.vbt.be.

Met je stagemeester stel je een stageplan (bijlage 2 ) en een
stageovereenkomst (bijlage 3 ) op. Deze moet je samen met je
kopie van je wettelijk (geviseerd) diploma of van je toekenning
gelijkwaardigheid van diploma en bewijs van inschrijving
universitair postgraduaat aangetekend versturen naar de
FOD Volksgezondheid (Eurostation II, Victor Hortaplein, 40 bus 10,
1060 Brussel), binnen de 3 maanden na aanvang van je stage.
Zodra de betrokken dienst van de FOD de documenten heeft
ontvangen zal het plan aan de bevoegde erkenningscommissie
kunnen worden voorgelegd.
In geval van een positief advies zal het RIZIV een 'voorlopig'
RIZIV nummer sturen. In de daaropvolgende maand zal je een
brief ontvangen met het advies over de aanvraag. Dit
voorlopig RIZIV-nummer laat je toe medicatie voor te
schrijven.
Als tandarts werken we met röntgenapparatuur, ook tijdens je
stagejaar. Daarom moet je in het bezit zijn van een vergunning
voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige
diagnose . Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij het
FANC (federaal agentschap voor nucleaire controle)
(Bijlage 4). Je moet wel wachten op je RIZIV-nummer
alvorens je deze erkenning kan aanvragen.
CONCLUSIE:
Bij aanvang van het stagejaar moet je
•
•
•
•
•

een beroepsverzekering afsluiten
je bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten
een stageplan en stageovereenkomst met
je stagemeester afsluiten
een voorlopig RIZIV-nummer aanvragen bij de
FOD Volksgezondheid (door de vorige stap uit te voeren)
je laten erkennen bij het FANC
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3. Gedurende het
stagejaar...
Je stagejaar is een voltijdse postgraduaatsopleiding met een
studiebelasting van minimum 1500 , maximum 1800 uur .
Het praktisch opleidingsonderdeel weegt het zwaarste door
met een studiebelasting van minimaal 1250 uren
Verder bestaat het stagejaar uit een theoretisch opleidings
onderdeel met een studiebelasting van minimaal 250 uren
bestaande uit
(1) het deelnemen aan interactieve seminaries over geïnte
greerde patiëntenbehandelingen: de seminarie-data leg je
best snel vast in je praktijkagenda, want hier moet jij,
maar vaak ook je stagemeester aanwezig zijn.
(2) het volgen van interactieve seminaries over diverse
onderwerpen met betrekking tot de autonome uitoefening
van het beroep: deze lessen zijn gespreid over de twee
universiteiten: de ene helft gaat door in Leuven, de andere
in Gent.
Tenslotte moet je ook een scriptie maken van minstens
10 bladzijden over een bepaald onderwerp dat aanvaard
werd door de erkenningscommissie (dit mag een scriptie zijn
over een multidisciplinaire patiëntencasus)

Praktische stage:

Tijdens je praktische stage werk je minstens 2/3 van de
totale stageduur autonoom als tandarts. Je stagemeester
dient altijd aanwezig te zijn om je bij te staan waar nodig en
om de getuigschriften te ondertekenen. Immers, de getuig
schriften van verstrekte hulp zijn op naam en RIZIV-nummer
van je stagemeester1. Het ereloon dat de patiënt betaalt is ook
voor de stagemeester.

1
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In de heel nabije toekomst zal de stagiair kunnen attesteren op getuigschriften voor verstrekte hulp op eigen naam. Van zodra dit
mogelijk is zal VBT hierover berichten en een aanvraagformulier
hiervoor voorzien.

De stagiair wordt in 12den betaald, met een minimumloon
van 15000 E bruto per jaar. Het loon wordt overeengekomen
in de stageovereenkomst.
De stagiair kan wel zelf medicatie voorschrijven op eigen
voorschriftenboekjes.
 Je kan deze voorschriftenboekjes bestellen via

www.medattest.be.

Tijdens je praktische stage vul je maandelijks je stageboek in:
je activiteitenprofiel (aantal behandelingen van elke soort)
en een kort verslagje van je wekelijkse besprekingsmoment
met je stagemeester. Het is belangrijk dit nauwkeurig bij te
houden, want dit stageboek moet je op het einde van het
stagejaar indienen om de beroepstitel van algemeen
tandarts te bekomen.
Het stageboek krijg je aan het begin van je stagejaar via de
universiteit waar je ingeschreven bent. Je kunt het ook
vinden op www.health.fgov.be.
In de loop van je stage moet elke wijziging (vb stagemeester,
dagindeling, onderbreking) gemeld worden aan de Erkennings
commissie via het document <stageplan, wijzigingonderbreking> (bijlage 5). Elke wijziging van adres moet
gemeld worden aan de FOD: leona.geudens@health.fgov.be

Theoretisch onderdeel

De indeling van het theoretische onderdeel word je
overgemaakt via de universiteit waar je bent ingeschreven.
Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens deze lessen.
Bij verlet door ziekte zal je een doktersbriefje moeten
indienen.
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Scriptie

Aan het einde van het stagejaar wordt samen met het
stageboek een scriptie van 10 bladzijden ingediend.
Deze scriptie mag over een wetenschappelijk onderzoek
gaan, maar ook over de multidisciplinaire behandeling van
een patiënt. Indien je voor deze laatste mogelijkheid kiest,
dan start je best in het begin van je stagejaar met de
documentatie van dergelijke patiënt, zodat je een mooie
afgewerkte casus kan presenteren. Ook tijdens de
theoretische seminaries worden er patiëntenbesprekingen
verwacht. Je universiteit geeft hierover meer informatie.

Bijscholing-accreditering

Tijdens je stagejaar ben je niet verplicht je bij te scholen, je
studeert immers in de helft van het kalenderjaar af en hebt
dus maar de helft van de tijd om die 100 accrediteringspunten
te verwerven. Echter, indien je tussen juli en december
100 accrediteringspunten verzamelt en 2 peer-reviews
bijwoont, kan je wel je accrediteringsforfait van om en bij
2600 E ontvangen.
Indien je bijscholingen volgt, kan je deze achteraan in je
stageboek vermelden.

Wachtdienst

Als stagiair moet je niet deelnemen aan een wachtdienst.
Het is wel toegelaten, mits de aanwezigheid van de
stagemeester.

CONCREET
•
•
•
•
•
•
•
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stagemeester is aanwezig tijdens stage, tekent
getuigschriften
verloning in 12den: minstens 1250 E per maand, maar
onderling overeen te komen
stageboek in te vullen: wekelijks overleg-verslag +
activiteitenprofiel
seminaries verplicht bij te wonen
scriptie van 10 blz
accreditering niet verplicht
wachtdienst niet verplicht

4. Je stagejaar zit erop...
wat nu ?
Zodra je je 1250 uren stage hebt afgelegd en alle theoretische
seminaries hebt gevolgd, kan je de beroepstitel algemeen
tandarts aanvragen.
Stuur ten laatste 14 dagen na het beëindigen van de stage
volgende documenten.
naar het Secretariaat Stuurgroep Stage Algemeen Tandarts:
• het ingevuld stageboek
• je stagescriptie (min. 10 pag.)
• eventueel certiﬁcaat van deelname aan wetenschappelijke
vergaderingen
• eventueel kopie van publicaties e.d.
naar FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu:
• de door jou ingevulde erkenningsaanvraag om de bij
zondere titel van Algemeen Tandarts te krijgen (bijlage 6)
• het door jou ingevulde Evaluatiedocument van de
Stagemeester/-plaats door de Stagiair Algemeen
Tandarts’ (bijlage 7)
Al deze documenten worden door de erkenningscommissie
geëvalueerd.
Zodra je beroepstitel Algemeen tandarts wordt toegekend,
worden deze gegevens ook doorgegeven aan het riziv,
dewelke je een definief riziv-nummer zal toekennen.
Ook de universiteit zal je, op moment van slagen, een
diploma uitreiken.
Opmerking: De laatste jaren verliep de toewijzing van de
riziv-nummers vrij traag, VBT ijvert momenteel in een
werkgroep voor een snellere afhandeling van deze
administratie.
Hierna kan je volledig zelfstandig aan de slag.
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Nuttige links
VBT
Downloaden van de Stagegids bijlagen
• Bijlage1 - Aanvraag tot erkenning als stagemeester
• Bijlage2 - Stageplan
• Bijlage3 - Stageovereenkomst
• Bijlage4 - Vergunningsaanvraag FANC
• Bijlage5 - Stageplan wijziging onderbreking
• Bijlage6 - Erkenningsaanvraag
• Bijlage7 - Evaluatiedocument stagemeester stageplaats
Contact VBT
FOD Volksgezondheid - Tandartsen
• Adressen en openingsuren PGC’s
• Lijst Tandarts stagemeesters - 2012-02-07
• Stage – Tandarts: stageplan – stageboekje – erkenning
– bijzondere gevallen
• Bestellen getuigschriften voor verstrekte hulp
Adressen:

Secretariaat Stuurgroep Stage Algemeen Tandarts
T.a.v. Mevr. K. Cochet
Katholieke Universiteit Leuven, Departement Tandheelkunde,
Mondziekten en Kaakchirurgie
Kapucijnenvoer 7, bus 7001, B-3000 Leuven, Belgium
Tel. +32-16-33.24.59, Fax: +32-16-33.24.35
kris.cochet@med.kuleuven.be
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Erkenningscommissie Algemeen Tandarts
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 Bus 10, 1060 BRUSSEL
www.health.fgov.be, e-mail: tandartsen@health.fgov.be
FANC
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
Tel. +32-(0)2-289.21.94 –
Maryse Wathelet - maryse.wathelet@fanc.fgov.be
Tel. +32-(0)2-289.21.96 –
Ingrid De Batselier - ingrid.debatselier@fanc.fgov.be
Fax: +32-(0)2-289.21.12
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Succes!
Denk er aan, mocht dat al niet gebeurd zijn,
je aan te sluiten bij een representatieve
beroepsvereniging als VBT.
Gratis lidmaatschap (mits inschrijving)
voor studenten en stagiairs, master in
de tandheelkunde, en pas afgestudeerde
masters in de tandheelkunde.

Bijlagen bij deze stagegids kan je terugvinden op www.vbt.be/links

