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VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Bijzondere beroepsbekwaamheid
verpleegkundige in de palliatieve zorg
In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013 verscheen het ministerieel besluit van 8 juli 2013
waarbij de bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg werd toegevoegd aan de lijst van
bijzondere beroepsbekwaamheden.

Situering
Reeds met het koninklijk besluit van 27 september 2006 werd de lijst vastgelegd van de bijzondere
beroepstitels (BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheden (BBB). Er werden 11 bijzondere
beroepstitels en 6 bijzondere beroepsbekwaamheden in het KB opgenomen.
Per bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid moeten de criteria worden vastgelegd met een
ministerieel besluit dat gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.
Reeds eerder werden ministeriële besluiten met specifieke criteria vastgelegd voor de volgende
titels en bekwaamheden:
Beroepstitels






Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie
Verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie
Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (vanaf 1
oktober 2013)

Beroepsbekwaamheden




Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en
psychiatrie (vanaf 1 oktober 2013)

In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013 verschenen nu ook de erkenningscriteria voor de
bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de
palliatieve zorg. Het besluit treedt op 1 januari 2014 in werking.

Wanneer een verpleegkundige denkt in aanmerking te komen, moet een aanvraag worden gedaan
via een typeformulier (http://www.health.belgium.be/filestore/19074790/Aanvraagformulier_NL.pdf)
samen met de nodige attesten en bewijsstukken. De aanvraag moet worden overgemaakt aan de
Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde.

Welke zijn de erkenningscriteria ?
Wie wenst erkend te worden, moet voldoen aan volgende voorwaarden:




houder zijn van het diploma, de graad, het brevet of de titel van gegradueerde verpleger,
gegradueerde verpleegster, bachelor in de verpleegkunde, verpleger, verpleegster of houder
van het “diploma in de verpleegkunde”;
met vrucht bovenop de basisopleiding een bijkomende opleiding in de palliatieve zorg gevolgd
hebben.

Deze bijkomende opleiding moet een theoretisch gedeelte omvatten van minstens 150 effectieve
uren, gelijkwaardig aan 10 studiepunten, in de drie volgende domeinen:
o
o
o

verpleegkundige wetenschappen;
biomedische wetenschappen;
sociale en menswetenschappen.

Hoe de bijzondere beroepsbekwaamheid behouden ?
De bijzondere beroepsbekwaamheid wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar het behoud
ervan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen :
1. een permanente vorming volgen met betrekking tot palliatieve zorg om de verpleegkundige
zorg te kunnen verstrekken overeenkomstig de huidige evolutie van de verpleegkundige
wetenschap en aldus de kennis en bekwaamheid te onderhouden en te ontwikkelen in de
hierboven aangehaalde drie domeinen. Deze permanente vorming moet minstens 60
effectieve uren per periode van vier volledige kalenderjaren omvatten. De periode van vier
jaar begint te lopen op de eerste januari van het jaar volgend op het jaar van toekenning
van de erkenning;
2. gedurende de afgelopen vier jaar minimum 1500 effectieve uren een functie van
verpleegkundige uitgeoefend hebben bij patiënten in een equipe of een structuur die
palliatieve zorg verstrekt of bij patiënten in palliatieve fase in de intra- of extramurale
sector.

Soepele overgangsbepalingen !
In afwijking van bovenstaande kan de houder van het diploma, de graad, het brevet of de titel van
gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, Bachelor in de verpleegkunde, verpleger,
verpleegster of de houder van het diploma in de verpleegkunde erkend worden, op voorwaarde dat
wordt voldaan aan volgende cumulatieve voorwaarden :







op 1 januari 2014 een functie van verpleegkundige bij patiënten in een equipe of een structuur
die palliatieve zorg verstrekt of bij patiënten in palliatieve fase in de intra- of extramurale sector
gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent uitgeoefend hebben;
het bewijs leveren dat met vrucht, bovenop de basisopleiding van verpleegkundige, een
bijkomende opleiding werd gevolgd van minstens 50 effectieve uren in de drie domeinen van
palliatieve zorg die hierboven werden aangehaald in de loop van de laatste vijf jaren
voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag;
een schriftelijke aanvraag indienen bij de Minister die voor Volksgezondheid bevoegd is, ten
laatste op 31 december 2016.
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