
DEFINITIEVE MAATREGELEN 

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19/04/2007 TOT VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR ERKENNING WAARBIJ DE 

BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE GEMACHTIGD WORDEN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN  

VERPLEEGKUNDIGE GESPECIALISEERD IN DE INTENSIEVE ZORG EN SPOEDGEVALLENZORG TE DRAGEN. 

Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel van  

verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg 

te dragen: 

— is houder van het diploma, de graad of de titel van gegradueerde ver-

pleegkundige met uitsluiting van het “Diploma van gegradueerde ver-

pleegkundige” die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de 

Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt of van bachelor in de verpleeg-

kunde, en 

— heeft met vrucht een aanvullende opleiding of specialisatie in de in-

tensieve zorg en spoedgevallenzorg gevolgd. 

Het theoretische gedeelte omvat minstens 450 effectieve uren, het-

geen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten. 

 

Het praktische gedeelte omvat ten minste 450 effectieve uren,  het-

geen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten, die als volgt zijn verdeeld : 

1° 200 uren in een erkende dienst voor intensieve zorg; 

2° ten minste 200 uren in een erkende dienst voor spoedgevallenzorg. 

Wat de resterende uren betreft, kan vrij praktische ervaring worden op-

gedaan zowel binnen als buiten het ziekenhuis, door verpleegkundige 

spoedgevallenzorgen uit te oefenen bijvoorbeeld bij een erkende ambulance

-dienst. 

 

De verpleegkundigen die op 18/06/2007 reeds houder van de 

bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige in 

de intensieve zorg en spoedgevallenzorg waren, worden van 

rechtswege erkend als houder van de bijzondere beroepstitel 

van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en 

spoedgevallenzorg. 
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BEHOUD VAN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL 

1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming 

met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg. 

 

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 uitge-

oefend in een erkende dienst voor intensieve zorg of spoed-

gevallenzorg, of bij een erkende ambulance-dienst. 


