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Uw erkenning als arts-specialist

Geachte,

U bent erkend als arts-specialist in de PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD
VOLWASSENPSYCHIATRIE.

In bijlage vindt u het besluit van de administrateur-generaal dat uw erkenning als arts-specialist
bewijst.

Voor het verkrijgen van uw RIZIV-nummer, gelieve het RIZIV te contacteren op het volgende adres:
Galileelaan 5/01 – 1210 Brussel of per e-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be.

Vragen? Bel 1700 of 32 2 553 1700 vanuit het buitenland, elke werkdag van 9 tot 19 uur, of stuur een
e-mail naar mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal, Agentschap Zorg en Gezondheid
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Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Agentschap Zorg en Gezondheid

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE ERKENNING IN DE 
PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENPSYCHIATRIE

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN 
HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID,

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op
10 mei 2015, artikel 106, §2;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot delegatie van
sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid, artikel 7/1, 1°, ingevoegd bij het besluit van
de administrateur-generaal van 11 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de administrateur-
generaal van 4 juli 2017;

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd Informatie en Zorgberoepen van het Agentschap Zorg
en Gezondheid van 7 augustus 2017 tot subdelegatie van bepaalde bevoegdheden aan de
teamverantwoordelijke Zorgberoepen en aan de personeelsleden van het team Zorgberoepen,
artikel 3,1°;

Gelet op de aanvraag tot erkenning als arts-specialist, ingediend door Joris VANGENEUGDEN
op 09 februari 2022;

Gelet dat Joris VANGENEUGDEN houder is van het diploma "Bewijs van registratie in het
register voor het specialisme psychiatrie" behaald in Nederland op 24 januari 2022;



BESLUIT:

Enig artikel: Joris VANGENEUGDEN, geboren op 08 mei 1980 te Neerpelt (België), van
Belgische nationaliteit, houder van het diploma "Bewijs van registratie in het register voor het
specialisme psychiatrie", uitgereikt op 24 januari 2022 door "Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst" (Nederland), wordt erkend en toegelaten de
bijzondere beroepstitel van arts-specialist in de PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD
VOLWASSENPSYCHIATRIE te dragen.

Brussel, 09 februari 2022.

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal, Agentschap Zorg en Gezondheid


