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COMMISSIE MACHTIGING  
van APOTHEKERS  
voor Verstrekkingen Klinische Biologie 
Aanvraag voor goedkeuring van het studie- en stageplan voor de opleiding tot  

(* schrappen wat niet van toepassing is)  : 

- Apotheker specialist in de Klinische Biologie (*) 

- Apotheker specialist in de Klinische Biologie met bijzondere erkenning voor (*) 

  

 

Ingediend door:  
 

NAAM:       

VOORNAAM:       

(per aangetekend schrijven naar): 

Secretariaat Commissie Machtiging Apothekers  

voor Verstrekkingen Klinische Biologie, Nederlandstalige Kamer 

t.a.v. Apr. J. Meskens 

FAGG 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN 

Eurostation-gebouw, Victor Hortaplein 40 bus 40 

1060 Brussel 

Tel: 02/528.40.00 
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PERSONALIA 

- Naam (meisjesnaam voor gehuwde vrouwen) : 

                                                    

- Voornamen (eerste twee voluit, de volgende met initialen) : 

                                                    

 
- Wettelijk adres :  
Straat en nummer met postbus  

                                                    

Postnummer & Gemeente :  
                                                  

 

- Adres voor de briefwisseling (Alleen in te vullen indien ander adres.  Indien een deel van de stage in 

het buitenland wordt gedaan, adres in België opgeven.) : 

                                                    

                                                 

 
- Geslacht : Mannelijk – Vrouwelijk    (*) 
 
- Geboorteplaats en -datum : 

                                                    
  

- Nationaliteit : 
                          

 

Telefoonnr. :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
GSM-nr. :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
DIPLOMA 
-Datum van het wettelijk diploma van apotheker: (dag) |__|__| (maand) |__|__| (jaar) |__|__|__|__| 
(afschrift mee te sturen in bijlage) 

-Universiteit waar het diploma van apotheker werd behaald 
(voor buitenlandse diploma’s, het land vermelden, plus datum inzake gelijkwaardigheid) : 
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
 

VOORAFGAANDE ACTIVITEIT:  
 

- Ik ben reeds gemachtigd als/erkend in de (*)  ............................................  
- Mijn opleiding tot specialist sluit, sluit niet (*) onmiddellijk aan op die van apotheker. 

Daartussen ligt een periode van ….. jaar ….. maanden.  
- Gedurende die periode : (*) 

- begon ik een andere specialisatie, 
- deed ik aan research, 
- deed ik een doctoraat (korte beschrijving van het onderzoeksonderwerp toevoegen), 
- oefende ik de volgende beroepsactiviteit uit: .......................................  
  ....................................................................................................  

(*) Schrappen wat niet van toepassing is
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APOTHEKER-SPECIALIST IN DE KLINISCHE BIOLOGIE: STAGEPLAN                               (*) Schrappen wat niet van toepassing is 

Naam & Voornaam |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(in drukletters)  NIEUW STAGEPLAN (*) WIJZIGING VAN EERDER GOEDGEKEURD STAGEPLAN (*)  

Begin- 

datum 

Eind- 

datum 

Duur in  

maanden 

(totaal:60) 

Specialiteit 

 
Naam van de stagedienst (laboratorium)  

& Naam en adres van de verzorgingsinstelling 

(1) 

Stagemeester : 

Naam, voornaam (drukletters) (2) 

+ handtekening 

00/00/20xx 00/00/20XX  scheikunde ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

    ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

………………… 

In voorkomend geval, stagemeester die gedurende de hele stage    Hierbij verbind ik me ertoe de Machtigingscommissie op de hoogte te brengen van elke wijziging 

instaat voor de coördinatie :       van dit stageplan, hetzij een verandering van kliniek of stagedienst, hetzij de vervanging van een 

Naam & voornaam: :……………………………………………..   stagemeester. Zo zal ook elke onderbreking van drie maanden of meer onmiddellijk gemeld worden. 

Handtekening : 

 

1. Gebruik de officiële benaming van de verzorgingsinstelling.     DATUM & HANDTEKENING (aanvrager/kandidaat-specialist)  

Indien de dienst niet verbonden is aan een verzorgingsinstelling     

        naam en adres van de organiserende overheid vermelden.     …………………………………………………………………………………… 

2. Meisjesnaam voor de stagemeester die een gehuwde vrouw is. 


