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8 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de
beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te
dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie
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Artikel 1. Enig artikel. Artikel 7 van het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot
vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de
verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van
verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie, wordt vervangen als volgt :
" Art. 7 . In afwijking van artikel 2 kan de houder van het diploma of de titel van
gegradueerde verpleger of van bachelor in de verpleegkunde erkend worden om de
bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen,
op voorwaarde dat hij beantwoordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden :
- hij heeft zijn functie van verpleegkundige bij patiënten die lijden aan kankerziekten
in de intra- of extramurale sector of in een erkend zorgprogramma oncologie
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de
normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het
zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend of het koninklijk
besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het
gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te

worden erkend, gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent uitgeoefend gedurende
de laatste zeven jaren voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag, en
- hij levert het bewijs dat hij met vrucht een bijkomende opleiding heeft gevolgd van
minimum 150 effectieve uren in de drie domeinen die in artikel 3, § 2, opgenomen zijn,
en waarvan tenminste 45 uren werden gevolgd in de loop van de laatste vijf jaren
voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag, en
- uiterlijk op 31 december 2013, dient hij zijn schriftelijke aanvraag in bij de Minister
om van de overgangsmaatregelen te kunnen genieten en erkend te worden. ".
Brussel, 8 september 2009.
Mevr. L. ONKELINX

Aanhef

Tekst

Inhoudstafel

Begin

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen, het artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19
december 1990;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van
bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van
de verpleegkunde, het artikel 1, 6.;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria
voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de
bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, gegeven op 30 maart
2009;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2009;
Gelet op advies nr. 47.064/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2009,
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
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