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Context: 
 
« Het MB van 02 03 09 tot wijziging van het ministerieel besluit van 06 11 03 tot vaststelling 
van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in 
artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen 
en in de rustoorden voor bejaarden» voorziet, in uitvoering van het sociaal akkoord van 
2005, in de financiering van een functiecomplement voor de hoofdverpleegkundigen, de 
verpleegkundig coördinatoren en de hoofdparamedici, in de RVT’s en ROB’s. 
 
De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn de volgende:  
  
1) aanstelling vermeld in het contract of in de benoemingsbeslissing, 
2) baremieke anciënniteit van minstens 17 jaar, op de laatste dag van de referentieperiode, 
3) basisvorming van 24u (gevolgd na 30 06 02) + jaarlijkse permanente vorming van 8u 
(gevolgd vanaf 2010); de programma’s van deze vormingen moeten goedgekeurd zijn door 
de FOD Volksgezondheid. 

 
De basisvorming moet minstens de volgende elementen bevatten:  
 
1) uurroosters, arbeidsduur en collectieve arbeidsverhoudingen, 
2) welzijn op het werk 
3) beheer van een team.  

 
Advies van de NRZV : 

 
Het koninklijk besluit van 21 09 04 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere 
erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum 
voor niet aangeboren hersenletsels erkent noch de functie van hoofdparamedicus noch die 
van verpleegkundig coördinator.  
 
De NRZV spreekt zich dus niet uit over deze functies; onderhavig advies heeft enkel 
betrekking op de functie van hoofdverpleegkundige waarvoor er een wettelijke basis bestaat. 
 
De NRZV is van oordeel dat: 
 
1) een gegradueerde verpleegkundige of vroedvrouw, of bachelor in de verpleegkunde of de 
vroedkunde, die geslaagd is voor een bijkomende kaderopleiding in de verpleegkunde, of 
voor een bijkomende universitaire opleiding (master in de verpleegkunde en de vroedkunde, 
master in het management en beleid van gezondheidszorg, master in de 
gezondheidsvoorlichting en –bevordering, master in de gerontologie of gelijkwaardig) of 
houder is van een erkende titel van directeur van een rust- en verzorgingstehuis moet 
worden vrijgesteld van de verplichting om een basisvorming van 24 u te volgen. 
De jaarlijkse permanente vorming van 8 u is verplicht voor iedereen. 
 
De gebrevetteerde verpleegkundige die geslaagd is voor een bijkomende kaderopleiding in 
de verpleegkunde of rustoorddirecteur is vrijgesteld van de verplichting om de basisvorming 
van 24 u te volgen. 
 
2) het programma van de basisvorming van 24u duidelijk gedetailleerd moet worden en 
goedgekeurd moet worden door de FOD Volksgezondheid nadat het voor advies werd 
voorgelegd aan de NRZV.  
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Het organisme dat instaat voor de vorming moet verplicht deel uitmaken van de 
overheidssector of de niet commerciële privésector, goedgekeurd of erkend zijn door de 
bevoegde overheid van de Gemeenschap of het Gewest en kunnen aantonen dat het 
minstens 5 jaar actief is in de gezondheidszorgsector. 
 
3) de jaarlijkse permanente vorming intern of extern mag worden georganiseerd.  
De FOD Volksgezondheid kan vragen om het programma en de modaliteiten van de 
jaarlijkse permanente vorming ter informatie mee te delen (zonder voorafgaande 
goedkeuring).  
 
De NRZV benadrukt dat het aan de Gemeenschappen en Gewesten is om de voorwaarden 
te bepalen voor toegang tot de graad van hoofdverpleegkundige. 
 
 


