MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28/01/2009 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.

DEFINITIEVE MAATREGELEN

OVERGANGSMAATREGELEN

Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen :

De houder van het diploma of de titel van gegradueerde verpleger
met uitsluiting van het “Diploma van gegradueerde verpleegkundige” die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt of van bachelor in de verpleegkunde kan erkend worden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen, op voorwaarde dat hij beantwoordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

- is houder van het diploma, de graad of de titel van gegradueerde
verpleger, gegradueerde verpleegster met uitsluiting van het “Diploma
van gegradueerde verpleegkundige” die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt of van bachelor
in de verpleegkunde, en
- heeft met vrucht een bijkomende opleiding of specialisatie in de
oncologie gevolgd die beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3,
in een instelling en/of een dienst erkend door België of overeenkomstig de
regels vastgelegd door de Europese richtlijnen.
Het theoretische gedeelte omvat minstens 450 effectieve uren,
hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten.
Het praktische gedeelte omvat ten minste 450 effectieve uren,
hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten, in minstens drie zorgdomeinen:
- Algemene en gespecialiseerde oncologie;
- Palliatieve zorgen;
- Radiotherapie.

DE ERKENNING ALS HOUDER OF HOUDSTER VAN
DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN
VERPLEEGKUNDIGE
GESPECIALISEERD
IN
DE
ONCOLOGIE.

- 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 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.
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MINISTERIEEL BESLUIT VAN 24/04/2013 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.

1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming in
de oncologie teneinde de verpleegkundige zorg te kunnen
verstrekken overeenkomstig de huidige evolutie van de verpleegkundige wetenschap en aldus zijn kennis en bekwaamheid te onderhouden en te ontwikkelen in minstens drie van
de domeinen bedoeld in artikel 3, § 2.

BEHOUD VAN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL

Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve
uren per periode van vier jaar omvatten.
2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier
jaar minimum 1500 effectieve uren gewerkt 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.
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