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1. De adviesaanvraag 

 

Op 27 februari 2012 vroeg de federale minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid  aan de NRZV om een advies te formuleren over de verwoording 

van de beschikking betreffende de verpleegkundige omkadering van de Sp-diensten 

psychogeriatrische aandoeningen, met name wat betreft de vereiste inzake 

gegradueerde verpleegkundigen en de verwijzing naar de bijzondere beroepstitels en 

–kwalificaties. 

 

2. Vaststellingen 

 

Het koninklijk besluit van 13 november 1995 (BS 13 januari 1996) tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de 

ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, beschrijft de specifieke 

normen van de Sp-dienst psychogeriatrische aandoeningen. De verpleegkundige 

normen die werden opgenomen in het punt A.7. van dit KB stipuleren :  

 

«  7. De dienst moet per verpleegeenheid beschikken over een hoofdverpleger of 

hoofdverpleegster die bij voorkeur houder is van de bijzondere beroepstitel van 

gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in de geestelijke 

gezondheidszorg of gegradueerde geriatrische verpleger of gegradueerde 

geriatrische verpleegster. 

  Per 30 bezette bedden, moet de dienst, naast de hoofdverpleger of 

hoofdverpleegster, over minstens 8 gegradueerde verplegers of verpleegsters 

beschikken, die bij voorkeur houder zijn van de bijzondere beroepstitel van 

gegradueerde geriatrische verpleger of gegradueerde geriatrische verpleegster of 

van gegradueerde verpleger in de geestelijke gezondheidszorg of gegradueerde 

verpleegster in de geestelijke gezondheidszorg of van verpleger of verpleegster in de 

geestelijke gezondheidszorg en van 6 leden verzorgend personeel. » 

 

We willen er ten eerste op wijzen dat de benaming niet correct is. Het KB van 27 

september 2006 (BS 24-10-2006) houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en 

bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde  

bepaalt namelijk: 

 

- de bijzondere beroepstitels: 

o van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie ; 

o van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie ;  

 

- de bijzondere beroepsbekwaamheden  

o van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie; 

o van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

geriatrie. 

 



Ten tweede bepaalt dat KB dat de 8 verpleegkundigen voor 30 bedden 

gegradueerden moeten zijn. Die verplichting is niet alleen excessief gezien de 

opgelegde normen bij de andere bedindexen, maar tevens onrealistisch gezien de 

beschikbaarheid van die verpleegkundigen op de arbeidsmarkt en in het bijzonder, 

voor de specialiteit in kwestie. 

 

Tot slot moet het begrip ‘verzorgend personeel’ aangepast worden in functie van de 

KB’s van 12 januari 2006 (BS 03-02-2006) betreffende de registratie en de 

verpleegkundige activiteiten die uitgevoerd kunnen worden door de zorgkundigen. 

 

 

3. Advies 

 

De Raad meent dat de psychogeriatrische sp-diensten een functionele link moeten 

hebben – in de vorm van een samenwerkingsakkoord – met een zorgprogramma 

voor de geriatrische patiënt (hoofdstuk V van het KB van 29 januari 2007 (BS 07-03-

2007)). 

 

Om een budgettaire impact te vermijden, stellen we voor de norm te behouden van 

8 verpleegkundigen voor 30 psychogeriatrische Sp-bedden en de vereisten te 

definiëren voor de opleiding van die verpleegkundigen volgens  dezelfde termen 

als in punt 3° van artikel 36 van dat KB van 29 januari 2007 (BS 07/03/2007), met 

name: « 4 voltijdse equivalenten verpleegkundigen houders van de bijzondere 

beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie of in de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie of van de bijzondere beroepsbekwaming van 

verpleegkundige met een bijzondere bekwaamheid in de geriatrie of in de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie, per 24 G-bedden ».  Opdat de tekst makkelijk 

leesbaar zou zijn, stellen we voor dat we ons baseren op 30 bedden, en dus : « 5 

voltijdse equivalenten verpleegkundigen houders van de bijzondere beroepstitel van 

verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie of in de geestelijke gezondheidszorg 

en psychiatrie of van de bijzondere beroepsbekwaming van verpleegkundige met een 

bijzondere bekwaamheid in de geriatrie of in de geestelijke gezondheidszorg en 

psychiatrie, per 30 bedden ». 

 

Voor de hoofdverpleegkundige stellen we voor punt 1° van artikel 36 van hetzelfde 

KB over te nemen: « één hoofdverpleegkundige per eenheid, houder van de 

bijzondere beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie of in de 

geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie». 

 

We stellen voor om ook punt 4° van dat KB over te nemen: « in iedere zorgeenheid 

moet minstens één verpleegkundige permanent aanwezig zijn ». 

 

Twee overgangsbepalingen moeten verplicht voorzien zijn: 

 

- De verpleegkundigen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit 

gedurende minstens 2 jaar als voltijds equivalent in een dienst voor geriatrie 

(kenletter G), in een dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt of in een 



dienst Sp psychogeriatrische aandoeningen hebben gewerkt, komen in 

aanmerking voor de vereisten van de titel  en de bijzondere 

beroepskwalificatie ; 

 

- Verpleegkundigen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit 

reeds de functie van hoofdverpleegkundige uitoefenden, mogen hun functie 

verder blijven uitoefenen in een dienst Sp psychogeriatrische aandoeningen. 

 

Tot slot moet de term « lid van het verzorgend personeel » vervangen worden door 

« zorgkundige ». 

 
 
 


