MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19/04/2007 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 GERIATRIE.

DEFINITIEVE MAATREGELEN

OVERGANGSMAATREGELEN

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

De gegradueerde verpleegkundige met uitsluiting van het “Diploma
van gegradueerde verpleegkundige” die in het kader van het hoger
beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt
of de Bachelor in de verpleegkundige zorgen kan erkend worden om
de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de
geriatrie te dragen, op voorwaarde dat hij aan volgende voorwaarden voldoet:

- is houder van het diploma, de graad of de titel van gegradueerde
verpleegkundige 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 aanvullende opleiding of specialisatie in de
geriatrie gevolgd die beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3.

Het theoretische gedeelte omvat minstens 450 effectieve uren, en
behandelt minstens de volgende domeinen: verpleegkundige wetenschappen, biomedische wetenschappen en de sociale en menswetenschappen.
Het praktische gedeelte omvat ten minste 450 effectieve uren,
in domeinen van de ouderenzorg, en dit in een erkende geriatrische dienst
en/of in de domeinen specifiek gericht tot de ouderenzorg, waaronder, ten
minste:
 100 uren in een geriatrische dienst;
 100 uren in een gespecialiseerde dienst in psychogeriatrische
aandoeningen;
 200 uren te verspreiden tussen het institutioneel (rustoord, een rust- en
verzorgingstehuis, een dagzorgcentrum en dagopvangcentrum) en de
thuisverzorging (diensten voor thuisverpleging en geïntegreerde diensten
voor thuisverzorging).
De resterende uren kunnen in een van de bovenvermelde domeinen
uitgeoefend worden of in een ander domein van zorgen aan, onder
andere, ouderen.

- op 30 september 2012 de functie van verpleegkundige gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent uitgeoefend
hebben, in een erkende geriatrische dienst (kenletter G) in een
dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt of in een erkende dienst
met kenletter Sp voor psychogeriatrische aandoeningen of in een
rust- en verzorgingstehuis die op zijn minst 25 patiënten telt die
beantwoorden aan de criteria van de afhankelijkheidscategorieën B
of C, zoals bepaald in artikel 148, 3°, van het koninklijk besluit van
3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994;
- het bewijs leveren dat hij met vrucht een bijkomende opleiding voor minimum 150 effectieve uren in de drie domeinen
van de ouderenzorg die in artikel 3, § 2 opgenomen worden,
tegen 30 september 2012;
- zijn schriftelijke aanvraag bij de Erkenningscommissie
ingediend hebben om van de overgangsmaatregelen te
genieten, ten laatste op 31 december 2012.
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De bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie wordt toegekend voor onbepaalde duur,
maar het behoud ervan is aan voorwaarden onderworpen:

BEHOUD VAN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL

1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming met
betrekking tot geriatrische zorg 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.
Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve
uren per periode van 4 jaar omvatten.
2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier
jaar minimum 1500 effectieve uren zijn functie
uitgeoefend in een erkende geriatrische dienst en/of in
de zorgdomeinen al dan niet specifiek gericht tot
ouderen en/of in een rust- en verzorgingstehuis die op
zijn minst 25 patiënten telt die beantwoorden aan de
criteria van de afhankelijkheidscategorieën B of C, zoals
bepaald in artikel 148, 3°, van het koninklijk besluit van 3 juli
1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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