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Wetenschappelijke publicatie  
 

 

I. Wetgeving  
 
In de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten 

wordt veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke aspecten van de opleiding. De 

wetenschappelijke betrokkenheid van de stagemeester dient onder meer te blijken uit de publicatie 

van een artikel in een gezaghebbend medisch tijdschrift. Het MB van 23 april 2014 tot vaststelling 

van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en 

stagediensten, gewijzigd door het MB van 13 september 2016, bepaalt in art. 23:  

 

“De stagemeester beschikt over didactische, klinische en organisatorische eigenschappen. 

  De stagemeester volgt jaarlijks vorming, met inbegrip van vorming in de evaluatie van kandidaten. 

  Deze vorming kan door wetenschappelijke verenigingen, door beroepsverenigingen en/of door    

  universitaire instellingen worden georganiseerd. 

  De opleiding die de stagemeester verstrekt stoelt op een ruime wetenschappelijke basis en hij  

  zorgt ervoor dat wetenschappelijke en praktische werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. 

  Hij publiceert, ten minste één maal per periode van vijf jaar, een door peers gevalideerde  

  wetenschappelijke publicatie met betrekking tot zijn specialisme in een gezaghebbend medisch  

  tijdschrift. Hij kan aantonen als auteur te hebben bijgedragen aan deze publicatie”.  
 

In het kader van de erkenning als stagemeester worden bepaalde publicaties automatisch aanvaard:  

- de artikels gepubliceerd in een tijdschrift met peer review, toegankelijk via PubMed.  

- de artikels gepubliceerd in één van de tijdschriften opgenomen in de lijst hieronder.  

 

 

II. Lijst van tijdschriften  
 
- Acta Psychiatrica belgica (ISSN : 0300-8967) 

- Anesthésie & Réanimation (ISSN : 2352-5800)  

- Belgian Journal of Medical Oncology (ISSN: 1784-7141-4) 

- Canadian Journal of Urology (ISSN 1195-9479; www.canjurol.com) 

- Clinical Kidney Journal ISSN 1753 – 0784 (paper) ISSN 1753-0792 (online) 

www.ckj.oxfordjournals.org 

 - Enfances Adolescences (Bruxelles) (ISSN 1377-347X ) 

- European Geriatric Medicine (ISSN: 1878-7649)  

- Gériatrie et psychologie, neuropsychiatrie du vieillissement (ISSN : 2115-8789)  

- Hématologie (ISSN 1264-7527) 



- Journal of Geriatric Oncology (ISSN: 1879-4068)  

- La revue de Gériatrie (ISSN: 0397-7927) 

- Le journal d’oncogériatrie (ISSN : 2106-8534)  

- Les Nouvelles Dermatologiques (France) (ISSN 0752-5370) 

- Louvain medical (ISSN : 0024-6856; www.louvainmedical.be) 

- Médecine Intensive Réanimation (ISSN : 2496-6142)  

- Médecine Nucléaire. Imagerie fonctionnelle et métabolique. Elsevier Masson  

https://www.journals.elsevier.com/medecine-nucleaire-imagerie-fonctionnelle-et-metabolique 

- Minerva (ISSN : 1780-6399)   

- Nutrition clinique et Métabolisme (ISSN: 0985-0562)  

- Proceedings of the Belgian Royal Academies of Medicine (ISSN 2034-7626; www.probram.be) 

- Réalités thérapeutiques en dermato-vénérologie (ISSN 1155-2492)  

- Réanimation ISSN 1624-0693 (paper), ISSN 1951 – 6959 (online)  

- Revue de médecine interne (France) (ISSN 0248-8663)  

- Revue des hôpitaux de jour psychiatriques et des thérapies institutionnelles (ISSN 2112-6798)  

- Revue Médicale de Bruxelles (ISSN : 0035-3639)  

- Soins en Gérontologie (ISSN : 1268-6034)  

- Tijdschrift voor Geneeskunde (ISSN: 0371-683X) (www.tvg.be)  

- Tijdschrift voor de Belgische Kinderarts / Journal du Pédiatre belge (ISSN: 2032-3891)  

- Tijdschrift voor Psychiatrie ISSN 0303-7339 (www.tijdschriftvoorpsychatrie.nl) 

 

 

In geval van hoogdringendheid en gelet op de tijd die verstrijkt tussen de goedkeuring van het artikel 

en de effectieve publicatie ervan kan een schriftelijk bewijs van aanvaarding van het artikel door de 

uitgever volstaan.  

 

Als de kandidaat-stagemeester een artikel in een ander tijdschrift heeft gepubliceerd dan deze die 

via PubMed toegankelijk zijn of in de lijst hierboven vermeld worden, kan hij een dossier indienen en 

zullen de publicaties geval per geval worden geëvalueerd. 


