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Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari
1994 « houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere
beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde », gewijzigd
bij het Koninklijk besluit van 2 juli 1999 (B.S. van 11 november 1999).
Inleiding
Het ingediende voorstel werd uitgewerkt met het oog op :
- het naleven van de principes opgenomen in het definitieve advies NRV/1998/
Advies 8, (het bekomen van een bijzondere beroepstitel bovenop de beroepstitel van
verpleegster of verpleger bekomen na een initiële opleiding van
3 jaar in het hoger onderwijs) en,

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip
« bijzondere beroepstitel » in aanmerking te nemen en,
- het actualiseren van de lijst van 18 januari 1994.
Het K.B. van 18/01/1994 was ontworpen in de geest van de wet van 19/12/1990 tot
wijziging van van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van
de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige
commissies met het oog op de bescherming van de beroepstitels van medici en
paramedici.
Het stemt niet overeen met de werkelijkheid zelfs niet met de opleiding en het uitoefenen
van de verpleegkunde en daarom wenst de Nationale Raad voor Verpleegkunde het
gewijzigd te zien.
Men wil eveneens het principe niet op de helling zetten inzake het behoud van de met
name
door
de
gebrevetteerde
verplegers
of
gebrevetteerde
verpleegsters/gediplomeerden in de verpleegkundige van het secundair beroepsonderwijs
verworven situaties.
Daarom voorziet het voorstel voor deze
«overgangsmaatregelen» (cf. art. 4 van het voorstel).

groep

beroepsbeoefenaars

in

Deze maatregelen zullen nader omschreven of worden door de Nationale Raad voor
Verpleegkunde voor elk van de voorgestelde beroepstitels te worden verduidelijkt.

DEFINITIEVE TEKST

TEXTE DEFINITIF

1/5

NATIONALE RAAD
VOOR VERPLEEGKUNDE

CONSEIL NATIONAL DE
L’ART INFIRMIER

Werkgroep : “Bijzondere beroepstitels en
beroepsbekwamingen”.
N.R.V./2000/ADVIES-1.

Groupe de travail : “Titres et qualifications
professionnels particuliers”.
C.N.A.I./2000/AVIS-1.

Plenumvergadering 07 - 12 – 1999 Réunion plénière
Plenumvergadering 15 - 02 – 2000 Réunion plénière
Voorstel
Artikel 1: Betekenis van de « bijzondere beroepstitel ».
De bijzondere beroepstitel wordt bekomen na beëindiging van een voortgezette opleiding
die volgt op een basisopleiding van drie jaar georganiseerd in het hoger onderwijs in de
verpleegkunde.1
Het doel van die bijkomende opleiding bestaat erin de sleutelbekwaamheden2 van de
beroepsbeoefening bij de verpleegkundige tot ontwikkeling te brengen om een zekere
expertise te verwerven in één of andere van die bekwaamheden.
De criteria m.b.t. de te verwerven expertise worden op advies van de Nationale Raad voor
Verpleegkunde nader omschreven en houden verband met het nagestreefde
ontwikkelingsniveau m.b.t. de sleutelbekwaamheden.
Artikel 2: Expertisedomeinen.
De bijzondere beroepstitels worden in drie expertisedomeinen ingedeeld, namelijk :
•
•
•

Expertise in de klinische3 verpleegkundige zorg.
Expertise in het beheer, kwaliteit, en onderzoek van de verpleegkundige zorg.
Expertise in de pedagogie inzake verpleegkundige zorg.

Artikel 3: Lijst van bijzondere beroepstitels voor de houders van het diploma van
gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster.
1. Bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in de klinische
verpleegkundige zorg:

•
•
•
•

• Gespecialiseerde verpleegkundige in de pediatrie (inbegrepen de neonatologie).
• Gespecialiseerde verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg.
Gespecialiseerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg.
Gespecialiseerde geriatrische verpleegkundige.
Gespecialiseerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
Gespecialiseerde verpleegkundige in de oncologie.

Cf. Definitief advies NRV/1998/Advies 8 “Actieplan voor de Verpleegkunde”
Cf. Definitief advies NRV/1998/Advies 8 “Actieplan voor de Verpleegkunde”
3
De term “klinische” bedekt alle domeinen van uitoefenning van verpleegkundige zorg
1
2
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•
•
•
•
•
•
•

Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde

verpleegkundige
verpleegkundige
verpleegkundige
verpleegkundige
verpleegkundige
verpleegkundige

in de medische beeldvorming.
in de operatiekamer.
in de palliatieve zorg.
in de endoscopie.
in de nefrologie.4
in de radiotherapie.

2. Bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in het beheer,
kwaliteit, en onderzoek van de verpleegkundige zorg:
•
•
•

Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
departement7
• Gespecialiseerde
• Gespecialiseerde

verpleegkundige in het beheer van een verpleegequipe5.
verpleegkundige in het beheer van een verpleegdienst6
verpleegkundige in het beheer van een verpleegkundig
verpleegkundige in de ziekenhuishygiëne.
verpleegkundige in de kwaliteitsbewaking van de zorg.

3. bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in de pedagogie
inzake verpleegkundige zorg
•
•

Gespecialiseerde verpleegkundige in de gezondheidsopvoeding.
Gespecialiseerde verpleegkundige in de permanente opleiding.

Deze term heeft de voorkeur boven de term “hemodialyse” die in het KB van 18/1/94 wordt gebruikt.
Deze termen vervangen de termen “hoofdverpleger of hoofdverpleegster” en “adjunct-hoofdverpleger of adjuncthoofdverpleegster” die in het KB van 18/1/94 worden gebruikt.
6
Deze termen vervangen de termen”verpleger- of verpleegster-hoofd van dienst”.
7
Deze temen vervangen de termen “verpleger- of verpleegster-directeur van het verpleegkundig departement.
4
5
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Artikel 4: Overgangsmaatregelen.
Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen de gebrevetteerde of gediplomeerde
verpleegkundigen die een opleiding gevolgd hebben in de 4° graad van het secundair
beroepsonderwijs tot 1 jaar na het verschijnen van dit K.B. :
1.

overeenkomstig het KB van 18/1/1994, “houdende de lijst van bijzondere beroepstitels
en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde”,
gewijzigd bij het K.B. van 2 juli 1999 de bijzondere beroepstitels bekomen van :

1. Bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in de klinische
verpleegkundige zorg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde
Gespecialiseerde

verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg.
verpleegkundige in de oncologie.
verpleegkundige in de medische beeldvorming.
verpleegkundige in de operatiekamer.
verpleegkundige in de palliatieve zorg.
verpleegkundige in de endoscopie.
verpleegkundige in de nefrologie 8.
verpleegkundige in de radiotherapie.
verpleegkundige in intensieve zorg en spoedgevallenzorg9.
geriatrische verpleegkundige.

2. Bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in het beheer,
kwaliteit, en onderzoek van de verpleegkundige zorg:
•

Gespecialiseerde verpleegkundige in het beheer van een verpleegequipe

3. Bijzondere beroepstitels die betrekking hebben op de expertise in de pedagogie
inzake verpleegkundige zorg
•

Gespecialiseerde verpleegkundige in de gezondheidsopvoeding van de patiënt.

Deze term heeft de voorkeur boven de term “hemodialyse” die in het KB van 18/1/94 wordt gebruikt
Overeenkomstig het definitieve advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde van 15/9/1998 “Actieplan voor de
Verpleegkunde”.
8
9
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Artikel 5: Aanpassing van de lijst van bijzondere beroepstitels aan de evolutie van
de verpleegkundige zorg
De lijst van bijzondere beroepstitels voor de beoefenaars van de verpleegkunde is niet
limitatief en wordt door de Nationale Raad voor Verpleegkunde automatisch om de 5 jaar
herzien.
Na advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, kan de lijst eveneens gewijzigd of
aangevuld worden op gemotiveerde aanvraag van een groepering of een vereniging.
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