
 1 / 2 

 

DEFINITIEVE MAATREGELEN 

M.B. VAN 20/02/2012 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR ERKENNING WAARBIJ DE BEOEFENAARS VAN 

DE VERPLEEGKUNDE GEMACHTIGD WORDEN ZICH TE BEROEPEN OP DE BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID 

VAN VERPLEEGKUNDIGE MET EEN BIJZONDERE DESKUNDIGHEID IN DE DIABETOLOGIE. 

Wie erkend wenst te worden om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid 

als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie te 

kunnen beroepen: 

 

- is houder van het diploma, de graad, het brevet of de titel van  

gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, bachelor in de  

verpleegkunde, verpleger, verpleegster van het “Diploma van  

gegradueerde verpleegkundige” die in het kader van het hoger  

beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt 

of houder van het diploma in de verpleegkunde, en 
 

- heeft met vrucht een bijkomende opleiding in de diabetologie  

gevolgd die beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3. 

De bijkomende opleiding omvat een theoretisch gedeelte van minstens 

150 effectieve uren in de drie volgende domeinen : 

 

 verpleegkundige wetenschappen; 

 biomedische wetenschappen; 

 de sociale en menswetenschappen. 
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De houder van het diploma, de graad, het brevet of de titel van  

gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, Bachelor in de 

verpleegkunde, verpleger, verpleegster de houder van het “Diploma 

van gegradueerde verp leegkundige”  d ie in  het  

kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse  

Gemeenschap afgeleverd wordt of de houder van het  

diploma in de verpleegkunde erkend worden om zich op de  

bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een  

bijzondere deskundigheid in de diabetologie te beroepen, op voor-

waarde dat hij beantwoordt aan volgende cumulatieve  

voorwaarden: 

 

- hij heeft zijn functie van verpleegkundige bij patiënten die 

aan diabetes lijden gedurende minstens twee jaar voltijds 

equivalent uitgeoefend gedurende de laatste vijf jaren voor-

afgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag, en 

 

- hij levert het bewijs dat hij met vrucht een bijkomende op-

leiding heeft gevolgd van minimum 50 effectieve uren in de 

drie domeinen van de diabetologie die in artikel 3 zijn opgenomen, 

in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de da-

tum van de erkenningsaanvraag, en 

 

- hij dient zijn schriftelijke aanvraag in bij de Erkenningscom-

missie om van de overgangsmaatregelen te kunnen genieten en er-

kend te worden, ten laatste op 01/08/2015. 

ERKENNING VAN DE BIJZONDERE BEROEPSBE-

KWAAMHEID VAN VERPLEEGKUNDIGE MET EEN 

B I J Z O N D E R E  D E S K U N D I G H E I D  I N  

DE DIABETOLOGIE. 
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De bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige 

met een bijzondere deskundigheid in diabetologie wordt toe-

gekend voor onbepaalde duur, maar het behoud ervan is aan 

de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen : 

 

1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming met 

betrekking tot diabetologie 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 

de drie domeinen bedoeld in artikel 3. 

 

Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve 

uren per periode van vier jaren omvatten. 

 

2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier 

jaar minimum 1500 effectieve uren gewerkt bij patiën-

ten die aan diabetes lijden. 

BEHOUD VAN DE  

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID  

M.B. VAN 20/02/2012 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR ERKENNING WAARBIJ DE BEOEFENAARS VAN 

DE VERPLEEGKUNDE GEMACHTIGD WORDEN ZICH TE BEROEPEN OP DE BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID 

VAN VERPLEEGKUNDIGE MET EEN BIJZONDERE DESKUNDIGHEID IN DE DIABETOLOGIE . 

 


