MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26/03/2014 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR ERKENNING WAARBIJ DE
VERPLEEGKUNDIGEN GEMACHTIGD WORDEN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL TE DRAGEN VAN VERPLEEGKUNDIGE
GESPECIALISEERD
IN
DE
PERI-OPERATIEVE
ZORG,
ANESTHESIE,
OPERATIE
ASSISTENTIE
EN
INSTRUMENTATIE (AFGEKORT “PERI-OPERATIEVE ZORG”).

DEFINITIEVE MAATREGELEN
Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel van
verpleegkundige gespecialiseerd in de “peri-operatieve zorg” te
dragen :
- is houder van het diploma, de graad of de titel van gegradueerde
verpleger of verpleegster behaald voor 31 december 2007 of
van bachelor in de verpleegkunde, en
- heeft dit diploma, deze graad of titel geviseerd zoals voorzien in
artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen,
- heeft met vrucht bovenop zijn basisopleiding een bijkomende
opleiding of specialisatie in de peri-operatieve zorg,
anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie gevolgd die
beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3.

Het theoretische gedeelte omvat minstens 450 effectieve uren,
hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten.
Het klinisch gedeelte omvat ten minste 450 effectieve uren,
hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten, en wordt gepresteerd
in de preoperatieve consultatie, in het operatiekwartier, in de ontwaakkamer, de postoperatieve pijnbehandeling, de ambulante chirurgie of in
een hoog gespecialiseerde dienst voor invasieve, diagnostische en
therapeutische ingrepen, teneinde zich te vormen in de volgende
aspecten :








DE ERKENNING ALS HOUDER OF HOUDSTER VAN
DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN VERPLEEGKUNDIGE
GESPECIALISEERD
IN
DE
“PERI-OPERATIEVE ZORG”.

verpleegkundige functie bij de perioperatieve consultatie;
functie van omloopverpleegkundige: verantwoordelijk voor de
patiënt vanaf de opvang op het operatiekwartier tot het verlaten
van de ontwaakkamer;
verpleegkundige functie als hulp bij de anesthesie;
functie van verpleegkundige operatie assistent en de instrumenterende;
verpleegkundige functie in de ontwaakkamer;
verpleegkundige functie in de post-operatieve pijnbehandeling;
verpleegkundige functie in een hoog gespecialiseerde dienst voor
invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen.

OVERGANGSMAATREGELEN (zie de volgende pagina).
Versie: 12/01/2015
Auteur: P. Van Opstal

1/3

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26/03/2014 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR ERKENNING WAARBIJ DE
VERPLEEGKUNDIGEN GEMACHTIGD WORDEN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL TE DRAGEN VAN VERPLEEGKUNDIGE
GESPECIALISEERD
IN
DE
PERI-OPERATIEVE
ZORG,
ANESTHESIE,
OPERATIE
ASSISTENTIE
EN
INSTRUMENTATIE (AFGEKORT “PERI-OPERATIEVE ZORG”).

OVERGANGSMAATREGELEN

De erkenning als drager of draagster van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve
zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie, van
rechtswege
toegekend
aan
de
personen
die,
op
01/10/2014, dragers zijn van het diploma van gegradueerde verpleger of verpleegster operatiezaal of van bachelor
operatieverpleegkunde.
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De gegradueerde verpleger of verpleegster die voor 31 december
2007 zijn diploma behaald heeft, of de bachelor in de verpleegkunde erkend worden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie
assistentie en instrumentatie te dragen, voor zover hij aan de volgende
cumulatieve voorwaarden voldoet:


op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit besluit,
heeft hij zijn functie als verpleegkundige uitgeoefend in een erkend
operatiekwartier in een ziekenhuis of hooggespecialiseerde dienst
voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen, en deze,
gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent in de loop
van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de datum van de
erkenningsaanvraag;



hij levert het bewijs dat hij met vrucht, bovenop zijn basisopleiding van verpleegkundige, een bijkomende theoretische
opleiding van minimum 150 effectieve uren die in de gespecificeerd in artikel 3, § 2 domeinen gespecialiseerd is, en waarvan
tenminste 45 uren werden gevolgd in de loop van de laatste
vijf jaren voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag;



hij dient zijn aanvraag in bij de Minister die voor Volksgezondheid
bevoegd is, om van de overgangsmaatregelen te genieten en
erkend te worden, ten laatste op 01/10/2016.
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De bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de
peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie
wordt toegekend voor een onbepaalde duur, maar het behoud ervan is
aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen:

BEHOUD VAN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL

1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming in de perioperatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie
teneinde de multidisciplinaire verpleegkundige zorg van het operatiekwartier te kunnen verstrekken overeenkomstig de evolutie van de
verpleegkundige wetenschappen en aldus zijn kennis en vaardigheden
te onderhouden en te ontwikkelen in de domeinen bedoeld in artikel 3,
§ 2.
Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve uren per
periode van vier volledige kalenderjaren omvatten die op de
eerste januari van het jaar volgende het jaar van toekenning
van de erkenning begint.
2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier jaar minimum 1500 effectieve uren uitgeoefend bij patiënten in de preoperatieve consultatie, in het operatiekwartier of in de
ontwaakkamer of in de ambulante chirurgie of in de hoog
gespecialiseerde diensten voor invasieve, diagnostische en
therapeutische ingrepen.

Versie: 12/01/2015
Auteur: P. Van Opstal

3/3

