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Erkenning van bijzondere bekwaamheden die de verpleegkundige heeft verworven ;
Vereiste beroepservaring voor de toegang tot de erkenning van bijzondere
bekwaamheden.

----------------------------------------------Brussel, de
Mevrouw Magda Aelvoet
Minister van Volksgezondheid
Kunstlaan, 7
1210 BRUSSEL.
Mevrouw de Minister,
In uw voorstel voor een meerjarenplan voor de gezondheidssector alsook in uw antwoorden
op parlementaire interpellaties over de regeling voor de erkenning van bijzondere
bekwaamheden die verpleegkundigen hebben verworven, hebt u steeds uiting gegeven aan uw
vaste wil om het verpleegkundig beroep te steunen en gewezen op de inspanningen van de
beroepsmensen inzake permanente opleiding. Wij zijn u daar dankbaar voor.
1. erkenning van bijzondere bekwaamheden die de verpleegkundige heeft verworven.
In diezelfde geest en met het oog op een vereenvoudiging van de in het KB van 18/01/1994
vastgestelde procedure heeft de Nationale Raad voor Verpleegkunde een ontwerp van besluit
uitgewerkt met betrekking tot « de bijzondere beroepstitels die door de beoefenaars van de
verpleegkunde kunnen worden verkregen en gedragen », hetwelk u op 29 februari 2000 is
toegestuurd.
In uw brief van 22 juni 2000 aan de leden van de NRV, waarin u verwijst naar het sociaal
akkoord van 1/03/2000, laat u echter weten dat er voortaan enkel nog sprake zal zijn van
bijzondere beroepsbekwaamheden en vraagt u het ontwerp in die zin te herzien.
De Raad dringt er evenwel opnieuw op aan dat u in plaats van « bekwaamheid » de term
« titel » gebruikt om de bijzondere bekwaamheden aan te duiden die verkregen worden na het
volgen van een bijkomende gespecialiseerde opleiding.
Dat verzoek steunt op verschillende argumenten.
♦ Volgens de « Larousse » slaat « Titel » op een « opdracht of een functie » - een definitie
die overigens als basis gebruikt wordt in elk voorstel van de NRV m.b.t. een K.B.
houdende vaststelling van de criteria voor erkenning van de door de beoefenaars van de
verpleegkunde verworven specialisaties, terwijl « Kwalificatie » een waardering op een
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hiërarchisch rooster betreft van de professionele waarde van een werknemer op grond
van diens opleiding, ervaring/deskundigheid en verantwoordelijkheid.
De titel bekrachtigt een opleiding en is definitief verworven, terwijl de kwalificatie
afhankelijk is van de beroepservaring/professionele deskundigheid en derhalve in
vraag gesteld kan worden.
♦ De term « Titel » wordt voor alle andere gezondheidsberoepen (artsen zowel als
paramedici) gebruikt. De Raad vindt het dus absoluut noodzakelijk dat die ook voor de
verpleegkundigen aangewend wordt. De Raad acht het vermijden van elke discriminatie
immers van kapitaal belang .
♦ Zowel om de zorgkwaliteit te bevorderen als om het beroepsimago en de loopbaan te
herwaarderen, is het van wezenlijk belang de permanente opleiding van de
verpleegkundigen aan te moedigen. Een van de incentives om een opleiding te volgen is
ongetwijfeld de titel waarop die opleiding recht geeft. Wanneer nu de bekroning van de
geleverde inspanningen, die vaak aanzienlijk zijn, minimalistisch blijkt te zijn, dan kan dat
bijzonder ontmoedigend werken.
Daarom vraagt de Raad u met klem de u voorgestelde terminologie te handhaven,
namelijk : « Bijzondere beroepstitel » De Raad verzoekt u tevens met aandrang, en dat
ongeacht de uiteindelijk gebruikte terminologie, om maatregelen ad hoc te nemen met
het oog op de financiële valorisatie van de door de beoefenaars van de verpleegkunde
geleverde inspanning in de vorm van een aanvullende opleiding . Hij rekent ten zeerste
op uw steun om die terminologie te laten opnemen in de wetteksten die in voorbereiding
zijn.
2. vereiste beroepservaring voor de toegang tot de erkenning van bijzondere
bekwaamheden.
In tweede instantie vestigt de Nationale Raad voor Verpleegkunde er ook uw aandacht op dat
het eisen van vijf jaar beroepservaring om recht te hebben op de erkenning van bijzondere
beroepsbekwaamheden die verkregen werden na het volgen van een bijkomende opleiding,
nefaste gevolgen kan hebben.
Die bezorgdheid berust op verschillende elementen die hierna worden uiteengezet.
♦ Het betreft opnieuw een specifieke eis voor het verpleegkundig beroep.
♦ Gelet op de gemiddelde loopbaanduur dreigt die eis de kandidaten te ontmoedigen om nog
permanente opleidingen te volgen. Die eis gaat dus in tegen de bevordering en de
herwaardering van het beroep.
♦ Nu de personeelsnormen voor de verpleegeenheden eindelijk in de richting gaan van een
grotere specialisatie van de verpleegkundigen met het oog op het garanderen van de
zorgkwaliteit, zal voornoemde eis een belemmering vormen voor het toepassen van die
normen en voor het beheer van de zorgteams.
♦ Een van de positieve kenmerken van de verpleegkundige loopbaan is het feit dat in de
loop van de carrière vaak van richting kan worden veranderd. Steeds met het oog op de

DEFINITIEVE TEKST

TEXTE DEFINITIF

2

NATIONALE RAAD VOOR
VERPLEEGKUNDE

CONSEIL NATIONAL DE
L’ART INFIRMIER

Werkgroep :
“Bijzondere beroepstitels en
beroepsbekwamingen”.

Groupe de travail :
“Titres et qualifications
professionnels particuliers”.

N.R.V./2000/ADVIES- 4

C.N.A.I./2000/AVIS- 4

Plenumvergadering.

26 - 09 - 2000

Réunion plénière.

zorgkwaliteit moeten die veranderingen ondersteund worden door permanente opleiding
die recht geeft op een getuigschrift. Wanneer men de desbetreffende voorwaarden
verscherpt, zal dat ongetwijfeld bijdragen tot het ontmoedigen van de kandidaten en tot
het beperken van het bekwaamheidsniveau.
De Raad verzoekt u derhalve met aandrang om de eis te laten vallen van een
bijkomende beroepservaring, naast en boven die welke de NRV in het kader van het
opleidingsprogramma in zijn criteria ter erkenning van de door de beoefenaars van de
verpleegkunde verworven specialisaties voorstelt.
Hij dankt u voor de aandacht die u aan die beide problemen zult willen besteden. Aangezien
hij weet dat u ten zeerste begaan bent zowel met het verpleegkundig beroep zelf als met de
kwaliteit van de verpleegkundige zorg, twijfelt hij er niet aan dat u zult willen ingaan op zijn
tweevoudig verzoek.
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