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BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN
 BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN

VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

Wettelijk kader.

1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: “De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels en van 
bijzondere beroepsbekwaamheden vast voor de in de artikelen 2, 3, 4, 5, § 2 eerste 
lid, 21bis, 21quater en 22 bepaalde beoefenaars”. Artikel 35ter leidt het Hoofdstuk 
IIbis  in  “Bijzondere  beroepsbekwaamheden,  bijzondere  beroepstitels, 
aanbodsbeheersing,  eindeloopbaan,  evaluatie,  structuur  en  organisatie  van  de 
praktijk,  organen  en  federale  databank  van  de  beoefenaars  van  de 
gezondheidszorgberoepen”.

2) Het koninklijk besluit van 18 januari 1994 stelt de lijst op van bijzondere beroepstitels 
en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde. In 
de  praktijk,  zijn  enkel  de  verpleegkundigen  gegradueerd  in  intensieve  zorgen  en 
urgentiezorgen erkend.
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1) De  definitie van  bijzondere  beroepsbekwaamheden en/of  van  bijzondere 
beroepstitels voor de beoefenaars van de verpleegkunde slechts ontwerpen  in het 
kader van de erkenning en de registratie van de beoefenaars van de verpleegkunde 
en van de werkzaamheden van de Planningscommissie medisch aanbod. Er moet 
een planning opgemaakt worden naargelang de prioriteiten om met name ervoor te 
zorgen dat de administratie van de gezondheidszorg de erkenningen in de praktijk 
kan organiseren.

De  Nationale  Raad  dringt  erop  aan dat  een  verpleegkundig  kadaster  moet 
opgemaakt worden en dit zo vlug mogelijk. De erkenning en de registratie van de  
beroepstitels  van  gegradueerde  verpleegkundige  (bachelor)  en 
gebrevetteerde/gediplomeerde  verpleegkundige  zou  het  mogelijk  maken  dit 
kadaster  op  te  maken,  op  voorwaarde  dat  de  beroepstitel  niet  voor  het  leven 
toegekend wordt.

2) De twee opleidingsrichtingen   voor de beoefenaars van de verpleegkunde behouden:

- de opleiding tot bachelor in de verpleegkunde georganiseerd in het kader van 
het hoger onderwijs van het korte type;

- de  opleiding tot gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundige in het kader 
van niveau 4 van het hoger beroepsonderwijs.

Dit  behoud  moet  verbonden  zijn  met  de  voorwaarde  van  een  evaluatie  van  het 
aanbod, op voorstel van de Planningscommissie “medisch aanbod”, van zodra een 
duidelijk kadaster van de beoefenaars van de verpleegkunde beschikbaar zal zijn. 
Een  realistische  termijn  moet  bepaald  worden  in  samenwerking  met  de  FOD 
Volksgezondheid.

De termijn moet vastgelegd worden.

3) Een  overstapopleiding  behouden  tussen  de  opleiding  tot 
gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundige en de opleiding  tot  bachelor  in  de 
verpleegkunde.   Via  deze  opleiding  moet  de  gebrevetteerde/gediplomeerde 
verpleegkundige  geregistreerd  kunnen  worden  als  bachelor  in  de  verpleegkunde. 
Deze  opleiding  zal  het  mogelijk  maken  de  verworven  professionele  ervaring  te 
valoriseren.  Zo zal een gebrevetteerde verpleegkundige die de overgang gemaakt 
heeft,  bachelor  in  de  verpleegkunde  worden  en  dus,  op  dezelfde  voorwaarden, 
toegang  hebben  tot  het  geheel  van  carrièremogelijkheden  van  deze  laatste 
(bijzondere beroepstitel en kader in een ziekenhuis bijvoorbeeld).

De Nationale Raad voor Verpleegkunde vestigt opnieuw de aandacht op het feit dat 
de overgangsopleidingen verschillend zijn in het Noorden en het Zuiden van het  
land en dat de Franse Gemeenschap deze overgangsopleiding niet meer financiert  
via sociale promotie.
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4) De specifieke beroepscompetenties die door de beoefenaars van de verpleegkunde 
in bepaalde domeinen op basis van een bijzondere beroepsexpertise en/of op basis 
van een equivalente opleiding verworven zijn erkennen.

De Raad benadrukt dat een competentie gevalideerd moet worden.  Om dit te doen 
moet de kandidaat bewijzen dat hij deze competentie verworven heeft. Op welke  
basis moeten deze competenties dan geëvalueerd worden (referentie van nationale 
competenties?) en door wie moeten deze competenties geëvalueerd worden? 

5) De beoefenaars van de verpleegkunde, zowel de gebrevetteerde/gediplomeerde als 
de  bachelors de  mogelijkheid geven  hun professionele  kennis  en capaciteiten te 
ontwikkelen.

6) Segmentering  van  de  verpleegkunde  vermijden,  het  polyvalente  karakter ervan 
bewaren en de titelhouder van een bekwaamheid en/of een bijzondere beroepstitel 
toelaten verder de verpleegkunde in zijn geheel te beoefenen.

De Raad wil de zin “het polyvalente  karakter ervan bewaren” schrappen.

7) De verpleegkundigen mogelijkheden tot horizontale promotie bieden in het kader van 
een  carrièreplan dat een differentiëring van de functie integreert en door de via de 
opleiding  en/of  professionele  ervaring  verworven  expertise  te  erkennen.  Of  deze 
differentiëring van de functie nu thuis, in een rust (en verzorgings-) tehuis of in een 
ziekenhuis gebeurt, ze heeft enkel zin in het kader van een gestructureerd zorgteam. 
Het  delen van kennis  en de complementariteit  van de functies kan enkel  werken 
wanneer  een  hoofdverpleegkundige  de  taken  van  eenieder  binnen  een 
gecoördineerd team verduidelijkt.

Inzake horizontale promotie benadrukt de Raad 
De noodzaak om hieraan een financiële valorisatie te verbinden;

• Het schrappen van de verwijzing naar:
o de activiteitensectoren; 
o het gestructureerd team;
o de coördinatie door de hoofdverpleegkundige.

- Algemeen verpleegkundige of “polyvalente      verpleegkundige”  :
Deze  functie  is  toegankelijk  voor  zowel  gebrevetteerde/gediplomeerde 
verpleegkundigen als voor bachelors in de verpleegkunde.

De Raad wil graag polyvalente verpleegkundige schrappen en algemeen 
verpleegkundige vervangen door de verpleegkundige.

- Verpleegkundige met bijzondere bekwaamheid en/of   
referentieverpleegkundige:

i. Beoefenaar  van  de  verpleegkunde  in  staat  om  een  ingewikkelde 
zorgsituatie  ruimer  te  analyseren  en  te  interpreteren  om  ze  te 
coördineren  of  om  de  algemeen/polyvalente  verpleegkundige  te 
assisteren zodat hij/zij expertise en vaardigheid kan verwerven in een 
specifiek zorgdomein;

3



NATIONALE RAAD
 VOOR VERPLEEGKUNDE 

Werkgroep : “Erkenningscommissie en 
Bijzondere Beroepstitels”.

CONSEIL NATIONAL DE
 L’ART INFIRMIER

Groupe de travail : “Commission d’agrément et 
Titres Professionnels Particuliers ”.

N.R.V./2005/ADVIES-6 20/12/2005 C.N.A.I./2005/AVIS-6

De Raad stelt voor:

- verpleegkundige met bijzondere   beroeps  bekwaamheid  :

i. Deze functie is toegankelijk voor alle verpleegkundigen die houder zijn 
van een bijzondere beroepsbekwaamheid in een zorgdomein

ii. Basisopleiding in de verpleegkunde + bijkomende opleiding

- Verpleegkundige   met bijzondere beroepstitel  

i. Deze  functie  is  voorbehouden  aan  de  gespecialiseerde 
verpleegkundige die houder is van een bijzondere beroepstitel.

ii. Basisopleiding  +  bijkomende  opleiding  +  ervaring  in  een  specifiek 
domein

- De verpleegkundigen van niveau 4 – Master en doctoraat – moeten worden   
geïntegreerd  (Advanced Nurse Practice) 

De bijzondere beroepsbekwaamheden.

8) De  bijzondere  beroepsbekwaamheden  moeten  zowel  voor 
gebrevetteerde/gediplomeerde  verpleegkundigen  als  voor  bachelors in  de 
verpleegkunde toegankelijk zijn.

9) De bijzondere beroepsbekwaamheid wordt verkregen na:
- een effectieve ervaring van vijf  jaar als verpleegkundige, waarvan minstens 

twee jaar in een bijzonder beroepsdomein;
- en een bijkomende opleiding van minimum 150 uur in dit domein.

Het  bekwaamheidsverzoek  kan  ingediend  worden  zodra  aan  de  voorwaarden 
voldaan is wordt. Het behoud van de bijzondere bekwaamheid is verbonden aan de 
voorwaarde tot een verplichte permanente vorming.

De Raad vraagt zich af of de vereiste vijf  jaar ervaring gegrond is, rekening 
houdend  met  de  definities  die  in  aanmerking  genomen  werden  voor  de 
bijzondere beroepsbekwaamheid.
De bijzondere beroepsbekwaamheid wordt verkregen na:

- een bijkomende opleiding van minimum  10 studiepunten (150u.)in  dit 
domein.

Het bekwaamheidsverzoek mag ingediend worden van zodra aan de voorwaarden 
voldaan  is.   Het  behoud  van  de  bijzondere  bekwaamheid  is  verbonden  aan  de 
voorwaarde tot een verplichte permanente vorming in het zorgdomein
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10) Bijzondere bekwaamheden  :

- Verpleegkundige  met  een  bijzondere  expertise  in  de  geestelijke 
gezondheidszorg

- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de oncologie
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de geriatrie
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de medische beeldvorming
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de operatiezaal 
-
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de palliatieve zorg
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de wondzorg
- Verpleegkundige met een bijzondere expertise in de diabetologie

De Raad, stelt de volgende lijst voor.

Verpleegkundige met een bijzondere beroepsbekwaamheid:
- in georiënteerde psychiatrie (bv. psychose, toxicomanie).

- in de oncologie.
- in de geriatrie.
- in de palliatieve zorg.
- in de wondzorg.
- Aanwezig in de lijst van 1994.

i. in de nefrologie.
ii. in de endoscopie.

- Nieuw na het verschijnen van de lijst van 1994.
i. in de diabetologie.

ii. in de stomazorg.
iii. in de informaticasystemen.
iv. perfusionist.
v. in de pijnbestrijding.

vi. in de gypsotherapie.
vii. in de (in) continentie.

Deze lijst  moet regelmatig,  op advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde 
bijgewerkt worden en naargelang de gedefinieerde prioriteiten met betrekking tot de 
noden door de Planningscommissie van het aanbod bepaald, rekening houdend met 
de noden betreffende de verpleegkunde, de zorgkwaliteit en de demografische en de 
sociologische evolutie van de verpleegkunde.

Om  te  evalueren  welke  middelen  de  FOD  Volksgezondheid  nodig  heeft  om  de 
bijzondere  beroepsbekwaamheden  te  registreren,  moet  de registratie  aanvankelijk 
beperkt worden tot twee bekwaamheden.

De Raad vraagt zich af op welke basis de twee bekwaamheden gekozen moeten 
worden?
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De bijzondere beroepstitels.

11) De  bijzondere  beroepstitels  zullen  enkel  toegankelijk  zijn  voor  bachelors in  de 
verpleegkunde,  gegradueerden  en  daarmee  gelijkgestelde.  Een  bijzondere 
reglementering  moet  de  eventuele  door  gebrevetteerde/gediplomeerde 
verpleegkundigen verworven rechten definiëren.

12) De bijzondere beroepstitel wordt verkregen na een gespecialiseerde opleiding van 
minimum  900 uur opleiding (450 uur theoretische opleiding + 450 uren praktische 
opleiding), aanvullend op drie jaar basisopleiding in de verpleegkunde georganiseerd 
in het hoger onderwijs. Het behoud van de bijzondere beroepstitel is verbonden aan 
de voorwaarde tot een verplichte permanente vorming en uitoefening in het betrokken 
domein.

De  Raad  stelt  voor  de  uren  om  te  zetten  in  studiepunten  (hetzij  60  
studiepunten) en de praktische opleiding te vervangen door klinisch onderwijs 
en het verkrijgen van een beroepstitel  afhankelijk  maken van een effectieve  
ervaring van twee jaar in het bijzondere beroepsdomein.

13) De  bachelor  in  de  verpleegkunde  die  houder  is  van  een  bijzondere 
beroepsbekwaamheid  in  een  bijzonder  domein  de  mogelijkheid  geven  om  deze 
bijzondere ervaring te valoriseren in het kader van de 450 uur praktische opleiding.

De Raad stelt  voor  de  uren  om te  zetten in  studiepunten  en  de  praktische 
opleiding door klinisch onderwijs te vervangen.

Waarom een opleiding van 150 uur in een domein valoriseren in het kader van 
de praktische opleiding? De Raad stelt voor dat met deze valorisatie rekening 
gehouden wordt in het kader van de elders verworven competenties.

14) De  bijzondere  beroepstitels gaan  enkel  over  de  expertise  in  de  klinische 
verpleegkunde:

- gespecialiseerde  verpleegkundige  in  de  pediatrie  (met  inbegrip  van  de 
neonatologie)

gespecialiseerde verpleegkundige in de geriatrie
gespecialiseerde verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg
gespecialiseerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg 
gespecialiseerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg

- gespecialiseerde verpleegkundige in de anesthesie
- gespecialiseerde verpleegkundige perfusionist 

De Raad stelt voor.

      Verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel:
- in de pediatrie en neonatologie.
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- in de geriatrie, gerontologie en gerontopsychiatrie.
- in de geestelijke gezondheidszorg.
- in de sociale gezondheidszorg.
- in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
- Nieuwe titels na het verschijnen van de lijst van 1994.

i.  in de medische beeldvorming.
ii.  in de radiotherapie.

iii. in de operatiezaal pré-, per- en postoperatief.

De  Raad  gaat  niet  akkoord  met  de  creatie  van  de  titel  verpleegkundig  
gespecialiseerd in de anesthesie.

Deze lijst  moet regelmatig,  op advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde 
bijgewerkt  worden,  naargelang  de gedefinieerde  prioriteiten  met  betrekking  tot  de 
noden bepaald door de Planningscommissie van het aanbod, rekening houdend met 
de noden betreffende de verpleegkunde, de zorgkwaliteit en de demografische en de 
sociologische evolutie van de verpleegkunde.

Om  te  evalueren  welke  middelen  de  FOD  Volksgezondheid  nodig  heeft  om  de 
bijzondere  beroepstitels  te  registreren,  moet  de  registratie  aanvankelijk  beperkt 
worden tot twee titels.

De Raad vraagt zich af op welke basis de twee titels gekozen moeten worden? 

15) Ten  slotte  ziet  de  Raad  in  deze  nota  geen  financiële  valorisatie  van  de 
inspanning tot aanvullende opleiding die door de verpleegkundige(n) geleverd  
wordt.

16) De  Raad  zal  later  een  advies  voorleggen  m.b.t.  de  differentiëring  van  de 
functies van de verpleegkundigen van de 4 niveaus in samenwerking met de 
academische overheden en de beroepsmensen uit het werkveld.

====//====
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