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5Schema van het traject van de gezondheidswerkers 2014 

 Terug naar de inhoudsopgave

De informatiefiches en de schema’s geven de situatie op 1 mei 2014 weer.

Dit rapport is bedoeld voor:
 ͳ de lezers van publicaties van jaarstatistieken over de gezondheidswerkers: 

het zal hun meer inzicht verschaffen in de beschikbare gegevens;
 ͳ de actieve gezondheidswerkers: het geeft hun informatie over de stappen die 

zij moeten nemen om hun beroep te mogen uitoefenen;
 ͳ de studenten gezondheidszorg en alle vakmensen uit onderwijsinstellingen 

die richtingen in de gezondheidszorg aanbieden: het toont aan de hand van 
schema’s welke stappen de studenten moeten nemen als ze eenmaal hun 
diploma hebben behaald;

 ͳ de burgers en de journalisten die gespecialiseerd zijn in de medische pers: 
het geeft een overzicht van de procedure die beroepsbeoefenaars moeten 
volgen voordat ze hun beroep mogen uitoefenen.

De jaarstatistieken over de gezondheidswerkers zijn beschikbaar op het volgende 
adres:
www.gezondheid.belgie.be > Gezondheidszorg > Overlegstructuren > 
Planningscommissie > Jaarstatistieken
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LEGENDE VAN DE 
SCHEMA’S

DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN DE GEMEENSCHAPPEN

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

RIZIV of FAGG

RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN
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BEROEPSFICHE: ARTS

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Universiteit.
Master in de geneeskunde van 6 jaar. Vóór 2012 duurde de studie 7 jaar.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking of schorsing van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Inschrijving bij de Orde der Geneesheren

ERKENNING Er is geen erkenning van het basisdiploma maar wel van de bijzondere beroepstitels (BBT): 36 
basisspecialiteiten en 12 bijkomende bekwaamheden.
Men moet het beroep in het kader van het RIZIV uitoefenen wil men voor een BBT erkend worden. 
De erkenningen van de BBT worden ook in het kadaster geregistreerd.

BIJZONDERE 
BEROEPSTITEL

Om een BBT te krijgen moet de kandidaat een stageplan indienen. De Minister van Volksgezondheid keurt die 
goed na advies van de bevoegde erkenningscommissie. De opleiding voor een basisspecialiteit duurt 3 tot 6 jaar 
afhankelijk van de gekozen richting. 

STAGEPLAN Bij het begin van de stage wordt een stageplan ingediend waarin de stagecoördinator en de stagemeesters voor 
de verschillende jaren vermeld worden.
Elk jaar wordt een stageverslag ingediend. De erkenningscommissie keurt die verslagen goed.
Aan het eind van de stage kent de Minister, op basis van het advies van de Erkenningscommissie, de erkenning 
toe.
De stages vinden voornamelijk in ziekenhuizen plaats (behalve bij huisartsen die een gemengd systeem volgen 
of bij bepaalde specialiteiten buiten het RIZIV).
De stagiair wordt betaald door het ziekenhuis volgens vaste barema’s. Meestal heeft de stagiair een statuut van 
werknemer.

CONTINGENTERING 
(NUMERUS CLAUSUS)

De contingentering van de artsen gebeurt op het niveau van de toegang tot de opleiding die leidt tot de 
bijzondere beroepstitel. Er bestaan twee soorten quota, die worden vastgelegd door de Planningscommissie - 
Medisch Aanbod:
 ͳ een maximumquotum voor alle specialiteiten dat niet overschreden mag worden;
 ͳ minimumquota of drempelwaarden die bereikt moeten worden voor nieuwe specialiteiten of voor 

specialiteiten die bijzondere aandacht verdienen: huisartsgeneeskunde, geneesheren-specialisten in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie, urgentiegeneeskunde, acute geneeskunde en geriatrie.

Die quota zijn verdeeld per gemeenschap volgens de verhouding 60% NL / 40% FR.
Ze worden 6 jaar op voorhand vastgelegd zodat de kandidaten ze kennen voordat ze hun studie aanvatten.
Op het ogenblik dat de kandidaat zijn stageplan indient wordt hij opgenomen in het quotum van het aantal 
kandidaten dat toegang heeft tot elke BBT. 
Enkel de Belgische diploma’s worden voor dat quotum meegeteld. Dat quotum heeft geen betrekking op 
studenten die houder zijn van een buitenlands basisdiploma en zich in België wensen te specialiseren.
Het zijn de decanen van de universiteiten die de toepassing van die quota beheren. De Planningscommissie 
zorgt voor de opvolging ervan.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Alleen in de huisartsgeneeskunde wordt er momenteel gewerkt rond het behoud van de erkenning.
De vastgelegde voorwaarden zijn o.a.: bijscholing, inschrijving in een wachtdienst en minimaal 500 
patiëntencontacten per jaar.

ACCREDITATIESYS-
TEEM

Het RIZIV organiseert een accreditatiesysteem dat voorziet in een honorariumsupplement en een jaarlijks forfait 
voor artsen die bijscholing hebben gevolgd.
Dat systeem werkt op vrijwillige basis en is gekoppeld aan de toekenning van financiële voordelen.
De uren gevolgd in het accreditatiesysteem worden gevaloriseerd voor het behoud van de erkenning.

LIJST VAN BASISSPE-
CIALITEITEN (36)

Anesthesie-reanimatie; ChirurgieNeurochirurgie; Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie; 
Orthopedische chirurgie; Urologie; Neurologie; Neuropsychiatrie; Psychiatrie; Psychiatrie, volwassenpsychiatrie; 
Psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie; Inwendige geneeskunde; Pneumologie; Gastro-enterologie; 
Cardiologie; Reumatologie; Urgentiegeneeskunde; Acute geneeskunde; Pediatrie; Geriatrie; Gynaecologie-
verloskunde; Oto-rino-laryngologie; Oftalmologie; Stomatologie; Dermatovenerologie; Fysische geneeskunde en 
revalidatie; Klinische biologie; Röntgendiagnostiek; 
Radiotherapie-oncologie; Nucleaire geneeskunde; Pathologische anatomie; Medische oncologie; 
Arbeidsgeneeskunde; Beheer van gezondheidsgegevens; Gerechtelijke geneeskunde; 
Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

LIJST VAN 
BEKWAAMHEDEN (12)

Nucleaire geneeskunde in vitro; Functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten; Geriatrie
Plastische chirurgie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie; Intensieve zorg; Spoedgevallenzorg; Pediatrische 
neurologie; Nefrologie; Endocrino-diabetologie; Neonatologie; Klinische hematologie 
Beheer van gezondheidsgegevens



7Schema van het traject van de gezondheidswerkers 2014 
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UNIVERSITEIT: MASTER VAN 6 JAAR

VISUM OP BASIS VAN HET 

DIPLOMA VAN ARTS

RIZIV-NR.

RECHT OM DE GENEESKUNDE BUITEN 

HET RIZIV of beperkt in het kader v/h 

RIZIV UIT TE OEFENEN

ARTS

Inschrijving bij de ORDE 

DER GENEESHEREN

STAGEPLAN

BASISSPECIALITEIT (36)

RIZIV-NR.

als kandidaat in opleiding specifiek voor de specialiteit

ERKENNING

RIZIV-NR. als huisarts of specialist (behalve 

verzekeringsgeneeskunde, gerechtelijke geneeskunde, 

beheer van gegevens en arbeidsgeneeskunde)

RECHT OM HET BEROEP UIT TE OEFENEN IN DE 

GEZONDHEIDSSECTOR (RIZIV)

STAGEPLAN

BIJKOMENDE BEKWAAMHEDEN (12)

ERKENNING

WIJZIGING v/d COMPETENTIECODE v/h RIZIV-nr.

QUOTUM
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BEROEPSFICHE: TANDARTS

STUDIE
Niveau van de 
studie
Duur van de studie

Universiteit.

Master van 5 jaar.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking of schorsing van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDRE Bestaat niet.

ERKENNING De erkenning wordt enkel toegekend voor specialisaties.
Na de studie van 5 jaar mag de tandarts zijn beroep nog niet uitoefenen in het kader van het RIZIV.
Hij moet een bijkomend studiejaar volgen om de titel van algemeen-tandarts te behalen en om zijn beroep in het 
kader van het RIZIV te mogen uitoefenen of zich specialiseren in de parodontologie of de orthodontie.
De erkenningen worden ook geregistreerd in het kadaster.

TIBIJZONDERE 
BEROEPSTITEL

Iemand die geslaagd is voor de 5-jarige studie kan drie specialiteiten volgen: 
- algemene tandheelkunde
- parodontologie
- orthodontie

STAGEPLAN Indiening van het stageplan voor de BBT
Stageduur: 

- 1 jaar voor de algemene tandheelkunde
- 3 jaar voor parodontologie
- 4 jaar voor orthodontie

QUOTA De Planningscommissie - Medisch Aanbod heeft een maximumquotum voor de tandheelkunde vastgelegd dat 
verdeeld is over de 3 specialiteiten.
Die quota zijn verdeeld per gemeenschap volgens de verhouding 60% NL / 40% FR.
Ze worden 5 jaar op voorhand vastgelegd zodat de kandidaten ze kennen voordat ze hun studie aanvatten.
Op het ogenblik dat de kandidaat zijn stageplan indient wordt hij opgenomen in het quotum van het aantal 
kandidaten dat toegang heeft tot elke BBT. 
Enkel de Belgische diploma’s worden voor dat quotum meegeteld. Dat quotum heeft geen betrekking op studenten 
die houder zijn van een buitenlands basisdiploma en zich in België wensen te specialiseren.
Het zijn de decanen van de universiteiten die de toepassing van het quotum beheren.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Het behoud van de erkenning bestaat voor de algemene tandheelkunde.
Voor het behoud van de erkenning in de orthodontie en de parodontologie bestaan algemene voorwaarden (MB 
11/06/2001: gemeenschappelijke criteria).
Voor de orthodontie bestaan er specifieke criteria (MB 28/05/2001).
Voor de parodontologie bestaan er nog geen.
De vastgelegde voorwaarden zijn o.a.: bijscholing, het bijhouden van patiëntendossiers en de deelname aan een 
wachtdienst.

ACCREDITATIE-
SYSTEEM

Het RIZIV organiseert een accreditatiesysteem dat voorziet in een jaarlijks forfait voor tandartsen die bijscholing 
hebben gevolgd.
Dat systeem werkt op vrijwillige basis en is gekoppeld aan de toekenning van een financieel voordeel.
De uren gevolgd in het accreditatiesysteem worden gevaloriseerd voor het behoud van de erkenning

LIJST VAN 
SPECIALITEITEN 
(3)

Algemeen tandarts.
Tandarts-specialist in de orthodontie.
Tandarts-specialist in de parodontologie.

LIJST VAN 
BEKWAAMHEDEN

Bestaat niet.
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TANDARTS UNIVERSITEIT: MASTER VAN 5 JAAR 

VISUM RECHT OM HET BEROEP BUITEN HET 

RIZIV UIT TE OEFENEN

QUOTUM

RECHT OM INDIVIDUELE PRESTATIES 

VAN DE ZIEKTEVERZEKERING TE 

ATTESTEREN

STAGEPLAN

ALGEMENE 

TANDHEELKUNDE

1 JAAR

PARODONTOLOGIE 

3 JAAR

ORTHODONTIE

4 JAAR 

RIZIV-NR. ALS KANDIDAAT IN OPLEIDING

ERKENNING 

RIZIV-NR. v. ALGEMEEN TANDARTS OF SPECIALIST
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BEROEPSFICHE: KINESITHERAPEUT

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Master van minimum 4 jaar.
Vlaamse Gemeenschap: master van 5 jaar, georganiseerd door een universiteit.
Franse Gemeenschap: master van 4 jaar, georganiseerd door een universiteit of hogeschool.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking of schorsing van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

RIZIV Nr. voor kinesitherapeuten. Dit nummer geeft toegang tot de M-nomenclatuur.

STAGEPLAN -

QUOTA De Planningscommissie - Medisch Aanbod had tot 2017 quota vastgelegd voor de toegang tot het beroep in een 
privépraktijk via de toekenning van een RIZIV-nummer. 
De selectieproef om een RIZIV-nummer te krijgen werd in 2012 opgeschort en in 2013 afgeschaft.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma in de kinesitherapie, op hetzelfde 
ogenblik als het visum. De erkenningen worden ook geregistreerd in het kadaster.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Een wettelijke basis voorziet in de intrekking van de erkenning wanneer de persoon in kwestie niet meer voldoet 
aan de erkenningscriteria.

ACCREDITATIE- 
SYSTEEM

Bestaat niet.

LIJST VAN 
SPECIALITEITEN

Er bestaan geen titels van specialiteiten of bijzondere bekwaamheden in de kinesitherapie die erkend zijn door 
de overheid (ook al organiseren sommige universiteiten bijkomende/gespecialiseerde opleidingen).

LIJST VAN 
BEKWAAMHEDEN

Er bestaan geen titels van specialiteiten of bijzondere bekwaamheden in de kinesitherapie die erkend zijn door 
de overheid (ook al organiseren sommige universiteiten bijkomende/gespecialiseerde opleidingen).

INFIRMIER
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VISUM

RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT 

TE OEFENEN

RIZIV-NR. 

ERKENNING

RECHT OM INDIVIDUELE PRESTATIES VAN DE 

ZIEKTEVERZEKERING TE ATTESTEREN

QUOTUM*

Vlaamse Gemeenschap: 

Master van 5 jaar georganiseerd 

door universiteit 

Franse Gemeenschap:

Master van 4 jaar georganiseerd 

door universiteit of hogeschool

*Tot 2013 gold een contingentering 
voor de toekenning van dit RIZIV-nr. 
De selectieproef werd opgeschort 
in 2012 en afgeschaft in 2013. De 
Planningscommissie buigt zich momenteel 
over een nieuw contingenteringssysteem.

KINESITHERAPEUT
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BEROEPSFICHE: VERPLEEGKUNDIGE

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Een opleiding van minimum 3 jaar.
De Gemeenschappen organiseren het onderwijs op twee niveaus:

- 3 jaar in het secundair onderwijs (HB05 in de Vlaamse Gemeenschap en brevet in de Franse 
Gemeenschap)

- Bachelor in de hogeschool (vroegere graduaat)
- 3 jaar in het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
- 4 jaar in het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap

VISUM Het visum wordt uitgereikt door de Provinciale Geneeskundige Commissies op basis van het diploma.
Een gebrevetteerd verpleegkundige die nadien een graduaats-/bachelorsdiploma haalt, heeft geen twee VISUM 
maar heeft dan enkel het visum van bachelor.
De beroepsbeoefenaar met visum wordt in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking of schorsing van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De erkenning van het basisdiploma is momenteel niet van toepassing.
Voor de bijzondere beroepstitels (specialisaties) of bekwaamheden (deskundigheden) is er een effectieve 
erkenning. De erkenningen van de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden worden ook geregistreerd in het 
kadaster.

SPECIALISATIE en 
BEKWAAMHEID 

Als de beroepsbeoefenaar een opleiding volgt voor een specialisatie of deskundigheid verleent de Minister 
van Volksgezondheid, na advies van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, de 
erkenning voor de beroepstitels en de bijzondere bekwaamheden.
Een verpleegkundige met een graduaats-/bachelorsdiploma kan een bijzondere beroepstitel van 
verpleegkundige gespecialiseerd in (…) behalen.
Gebrevetteerde verpleegkundigen en verpleegkundigen met een graduaats-/bachelorsdiploma kunnen een 
bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in (…) behalen. Er 
bestaan 11 beroepstitels en 6 beroepsbekwaamheden maar er zijn nog geen duidelijke criteria vastgelegd voor 
allemaal.

STAGEPLAN Bestaat niet.

QUOTA Er is geen contingentering voor verpleegkundigen.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Voor de bijzondere beroepstitels en -bekaamheden is het behoud van de erkenning gekoppeld aan 60u 
permanente opleiding en een beroepsuitoefening van 1500 u in het domein in kwestie per periode van 4 jaar.

ACCREDITATIE-
SYSTEEM

Bestaat niet. Sinds 2011 wordt een financiële bijdrage toegekend aan verpleegkundigen die bijscholing volgen.

SPECIALISATIES (11) 
OF BEKWAAMHEDEN 
(6)

In 2013 werden de volgende titels erkend:
Specialisaties:

- bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie
- bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie
- bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en 

spoedgevallenzorg
- bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie
- bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en 

psychiatrie.
Deskundigheden:

- bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 
geriatrie

- bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 
diabetologie

- bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

- bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 
palliatieve zorg.
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VISUM 

RIZIV-NR.

RECHT OM 

INDIVIDUELE 

PRESTATIES VAN 

DE ZIEKTEVER-

ZEKERING TE 

ATTESTEREN

ERKENNING

RECHT OM DE TITEL VAN DE SPECIALITEIT TE DRAGEN

VISUM 

RECHT OM HET 

BEROEP IN 

BELGIË UIT TE 

OEFENEN

Secundair onderwijs

HB05 in Vlaamse Gemeenschap 

(3 jaar) Brevet in Franse 

Gemeenschap (3 jaar)

Bachelor op hogeschool

(3 jaar )

BEKWAAMHEDEN (6) SPECIALISATIES (11)

OF

VERPLEEG- 
KUNDIGE
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BEROEPSFICHE: VROEDVROUW

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Een opleiding van minimum 3 jaar (komt overeen met 180 ECTS-punten) na het verplichte secundair onderwijs.
Vlaamse Gemeenschap: bachelor van 3 jaar georganiseerd door een hogeschool
Franse Gemeenschap: bachelor van 4 jaar georganiseerd door een hogeschool.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (via de Provinciale Geneeskundige Commissies).
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking of schorsing van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDRE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma van vroedvrouw, op hetzelfde 
ogenblik als het visum. De erkenningen worden ook geregistreerd in het kadaster.

BIJZONDERE 
BEROEPSTITEL

Bestaat niet.

STAGEPLAN Bestaat niet.

QUOTA Er bestaat geen contingentering voor vroedvrouwen.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

De vroedvrouw is verplicht om zich op de hoogte te houden van de evoluties in de verloskunde door middel van 
permanente opleiding van 75 uur per 5 jaar.

ACCREDITATIE-
SYSTEEM

Bestaat niet.

BIJZONDERE BE-
ROEPSTITELS OF BIJ-
ZONDERE BEROEPS-
BEKWAAMHEDEN

Vanaf 2014 zullen de vroedvrouwen die vóór 01/10/2014 afgestudeerd zullen zijn en geneesmiddelen willen 
voorschrijven het equivalent van een bijzondere beroepsbekwaamheid moeten behalen.
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VROEDVROUW

RIZIV-NR.

RECHT OM INDIVIDUELE PRESTATIES VAN DE 

ZIEKTEVERZEKERING TE ATTESTEREN

ERKENNING
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Bachelor van 3 jaar in hogeschool

Franse Gemeenschap: 

Bachelor van 4 jaar in hogeschool

VISUM
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BEROEPSFICHE: ZORGKUNDIGE

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

 ͳ Een specifiek opleidingsjaar van zorgkundige na het 6e jaar secundair beroepsonderwijs in de sector van 
de personenzorg (of equivalent)

of
 ͳ slagen voor het eerste jaar opleiding in de verpleegkunde (brevet, graduaat of bachelor)

of
 ͳ beroepservaring in de thuiszorg aangevuld met een specifieke opleiding (art. 2, f) van het KB van 

12/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige). 
Het specifieke opleidingsjaar wordt georganiseerd door de Gemeenschappen in het secundair technisch of 
beroepsonderwijs. 
In de Franse Gemeenschap wordt het ook georganiseerd in het onderwijs voor sociale promotie.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING In dit geval spreekt men van registratie.

QUOTA Er bestaat geen contingentering van zorgkundigen.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Men behoudt zijn registratie op voorwaarde dat men 8u/jaar permanente opleiding volgt.

ACCREDITATIE-
SYSTEEM

Bestaat niet.

BIJZONDERE 
BEROEPSTITELS 
OF BIJZONDERE 
BEROEPSBEKWAAM-
HEDEN

Sinds 1 januari 2014 kunnen enkel de zorgkundigen die deel uitmaken van een gestructureerde dienst voor 
verpleegkundige thuiszorg een RIZIV-nummer krijgen. Ook mogen zij enkel prestaties attesteren in het kader 
van die diensten voor verpleegkundige thuiszorg. Zorgkundigen die in een ziekenhuis of een rusthuis werken 
krijgen geen RIZIV-nummer.
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ERKENNING
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Slagen voor eerste jaar opleiding 

verpleegkunde
Sociale promotie

RIZIV-NR. VOOR THUISZORGVOORZIENINGEN

RECHT OM PRESTATIES TE ATTESTEREN IN VOORZIENINGEN 

VOOR VERPLEEGKUNDIGE THUISZORG

SLAGEN VOOR EERSTE JAAR OPLEIDING VERPLEEGKUNDE
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BEROEPSFICHE: APOTHEKER

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Universitaire studie
5 jaar

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Inschrijving bij de Orde der Apothekers.

ERKENNING Alleen houders van een bijzondere beroepstitel krijgen een erkenning van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, nl. die van ziekenhuisapotheker. 
De gegevens over de apothekers-titularissen van een apotheek, industrieapothekers en apothekers-
specialisten in de klinische biologie zijn beschikbaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG).

BIJZONDERE 
BEROEPSTITEL

Ziekenhuisapotheker.
De erkenningen worden ook geregistreerd in het kadaster.

QUOTA Voor de apothekers bestaat er geen contingentering.
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Recht om het 

beroep uit te 

oefenen als 

titularis in een 

ziekenhuisapo-

theek

Inschrijving bij 

de ORDE DER 

APOTHEKERS

RECHT OM HET 
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+
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Industrie-
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Specialist 

klinische 

biologie 

ERKENNING FOD

 
Ziekenhuisapo-

thekers

RIZIV-NR. 

Recht om het 

beroep uit te 

oefenen als 

titularis van een 

apotheek

RIZIV-NR. 

Recht om het 

beroep uit te 

oefenen in een 

ziekenhuis- of 

privélaborato-

rium
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BEROEPSFICHE: DIËTIST

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

De studie wordt georganiseerd in het voltijds hoger paramedisch onderwijs van het korte type (hogescholen): 
bachelor in de dieetleer.
De studie die leidt tot de titel van bachelor in de dieetleer duurt 3 jaar.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum. 

QUOTA Voor de diëtisten bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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BACHELOR VAN 3 JAAR 
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(RIZIV)
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BEROEPSFICHE: FARMACEUTISCH-TECHNISCH ASSISTENT

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Ofwel in het technisch secundair overgangsonderwijs (5e en 6e jaar).
Ofwel in het onderwijs voor sociale promotie.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDRE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de farmaceutisch-technisch assistenten bestaat er geen contingentering.

MAINTIEN 
D’ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN
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BEROEPSFICHE: ERGOTHERAPEUT

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

De studie van ergotherapeut wordt georganiseerd in het voltijds hoger paramedisch onderwijs van het korte type 
(hogescholen): bachelor in de ergotherapie.
De studie die leidt tot de titel van bachelor in de ergotherapie duurt 3 jaar. 
Er bestaat ook een Master in de ergotherapie: die opleiding is een niveau hoger en volstaat dus voor de 
erkenning.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de ergotherapeuten bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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ERGOTHERAPEUT

ERKENNING

HOGESCHOOL: 

BACHELOR VAN 3 JAAR

VISUM
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UNIVERSITEIT:

MASTER VAN 5 JAAR
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BEROEPSFICHE: AUDICIEN

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Een opleiding van minimum 3 jaar in het hoger onderwijs (hogescholen).
De opleiding wordt zowel in het hoger paramedisch onderwijs van het korte type (Bachelor - 3 jaar) als in het 
universitaire onderwijs (Master - 5 jaar) georganiseerd.

In België omvat de opleiding voor audiciens zowel klinische aspecten als aspecten voor prothesisten terwijl in 
andere Europese landen het onderwijs in die twee domeinen soms apart georganiseerd wordt. In België mag 
een gediplomeerde in de audiologie aan het eind van zijn studie zijn beroep in beide domeinen uitoefenen, 
d.w.z. als klinisch zorgverstrekker (audioloog) of als prothesist (audicien).

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de audiciens bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

et behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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RIZIV-NR.

RECHT OM INDIVIDUELE PRESTATIES VAN DE 

ZIEKTEVERZEKERING TE ATTESTEREN

RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN
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BEROEPSFICHE: AUDIOLOOG

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Een opleiding van minimum 3 jaar in het hoger onderwijs (hogescholen).
De opleiding wordt zowel in het hoger paramedisch onderwijs van het korte type (Bachelor - 3 jaar) als in het 
universitaire onderwijs (Master - 5 jaar) georganiseerd.

In België omvat de opleiding voor audiologen zowel klinische aspecten als aspecten voor prothesisten terwijl in 
andere Europese landen het onderwijs in die twee domeinen soms apart georganiseerd wordt. In België mag 
een gediplomeerde in de audiologie aan het eind van zijn studie zijn beroep in beide domeinen uitoefenen, 
d.w.z. als klinisch zorgverstrekker (audioloog) of als prothesist (audicien).

Er bestaan twee aparte erkenningen.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de audiologen bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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BEROEPSFICHE: LOGOPEDIST

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Een opleiding van minimum 3 jaar in het hoger onderwijs (hogescholen).
De opleiding wordt zowel in het hoger paramedisch onderwijs van het korte type (Bachelor - 3 jaar) als in het 
universitaire onderwijs (Master van 4 jaar in de Vlaamse Gemeenschap en Master van 5 jaar in de Franse 
Gemeenschap) georganiseerd.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDRE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de logopedisten bestaat er geen contingentering.

MAINTIEN 
D’ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.



31Schema van het traject van de gezondheidswerkers 2014 

 Terug naar de inhoudsopgave

ERKENNING

HOGESCHOOL

BACHELOR VAN 3 JAAR

VISUM

RIZIV-NR.

RECHT OM INDIVIDUELE PRESTATIES VAN DE 

ZIEKTEVERZEKERING TE ATTESTEREN

RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

UNIVERSITEIT IN DE 

VLAAMSE GEMEENSCHAP

MASTER VAN 4 JAAR

LOGOPEDIST
UNIVERSITEIT IN DE 
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MASTER VAN 5 JAAR



32

BEROEPSFICHE: ORTHOPTIST

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

Studie voor sociale promotie toegankelijk voor ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen.
Sinds 2011 wordt deze opleiding niet meer georganiseerd in België.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de orthoptisten bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN 
ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MEDICALE

BEROEPSFICHE: TECHNOLOOG MEDISCHE BEELDVORMING

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

De studie wordt georganiseerd in het voltijds hoger paramedisch onderwijs van het korte type (hogescholen): 
bachelor in de medische beeldvorming.
De studie die leidt tot de titel van bachelor in de medische beeldvorming duurt 3 jaar.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu.
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de technologen medische beeldvorming bestaat er geen contingentering.

BEHOUD VAN  
ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.
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BEROEPSFICHE: MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG

STUDIE
Niveau van de studie
Duur van de studie

De studie wordt georganiseerd in het voltijds hoger paramedisch onderwijs van het korte type (hogescholen): 
- bachelor in de medische laboratoriumtechnologie of,
- bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, met een specialisatie medisch laboratorium.
De studie die leidt tot de titel van bachelor in de (bio)medische laboratoriumtechnologie (specialisatie medisch 
laboratorium) duurt 3 jaar.

VISUM De diploma’s worden geviseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 
Vervolgens wordt de beroepsbeoefenaar met visum in het kadaster geregistreerd.
Desgevallend intrekking van het visum door de Provinciale Geneeskundige Commissies.

ORDRE Bestaat niet.

ERKENNING De FOD Volksgezondheid kent de erkenning toe op basis van het diploma, op hetzelfde ogenblik als het visum.

QUOTA Voor de medischlaboratoriumtechnologen bestaat er geen contingentering.

MAINTIEN 
D’ERKENNING

Het behoud van de erkenning is gekoppeld aan het volgen van een permanente opleiding, maar de criteria zijn 
nog niet vastgelegd.



37Schema van het traject van de gezondheidswerkers 2014 

 Terug naar de inhoudsopgave

ERKENNING

BACHELOR 

MEDISCH 

LABORATORIUM

VISUM

RECHT OM HET BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SPECIALISATIE MEDISCH LABORATORIUM

MEDISCH  
LABORATORIUM-

TECHNOLOOG

BACHELOR BIOMEDISCH LABORATORIUM





38





V.
U.

 : 
D

r. 
D

irk
 C

uy
pe

rs
. V

ic
to

r 
H

or
ta

pl
ei

n,
 4

0 
bu

s 
10

, 1
06

0 
- 

Br
us

se
l |

 G
ra

fis
ch

 o
nt

w
er

p:
 T

hi
er

ry
 S

au
ve

ni
èr

e 
| D

/2
01

4/
21

96
/2

0

Victor Hortaplein 40/10
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Tel: +32 (0)2 524 97 97 (Contact Center)
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