
Verpleegkundigen die zich na

het behalen van hun basisdiPloma
gespecialiseerd hebben in de pediatrie en de

neonatologie z'rjn via het bekomen van een erkenning
gemachtigd de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige
gespecialiseerd in de pediatrie en de neonatologie te dragen.

7. enkel de gegradueerde verpleegkundigen of de

bachelors in de verpleeqkunde,Z bachelors in de verpleegkunde,. die een bijkomende opleiding of specialisatie van 900 uÍen,

onderverdeeld in een theoretisch en een klinisch gedeelte, hebben

gevolgd.

Men kan onbeperkt in tiid een aanvÍaag indienen.

! Een gegÍadueerde kinderverpleger/ster, drager van het diploma behaald

overeén[omstig het KB van 17 augustus 1957, is van rechtswege erkend.

eijzondere beroepstitel van
veÍpleegkundige gespecialiseeÍd in de

pediatrie en de neonatologie
.4

7De gegradueerde verpleegkundigen oÍ de bachelors

in de verpleegkunde die de volgende bewijzen

kunnent- voorleggen:
.een diploma van gegradueerde verpleegkundige oÍ bachelor in de

verpleegkunde
.een tew-erktelling van minstens z jaar voltijds equivalent gedurende

de laatste zeven jaren vooraÍgaande aan de datum van de

erkenningsaanvÍaag, en
.een bijkomende opleiding oÍ specialisatie van 150 uÍen, waarvan 45 uten

gevolgd gedurende de laatste vijÍ jaren vooraÍgaande aan de datum van

de erkenningsaanvraag

De aanvragen moeten ingediend worden vóór 01 /o8/2o15-

. het aanvraagÍormulier invullen en

ondertekenen,
samen met de nodige bewijsstukken

verzenden naaÍ de toD Volksgezondheid, veiligheid
van de voedselketen en leeÍmilieu.

' ledere aanvraag wordt voorgelegd aan de erkenningscommissie

van de Nationale Raad voor Verpleegkunde die een advies

verleent aan de Minister. Het is de MinisteÍ die de beslissing

neemt oÍ u erkend wordt oÍ niet.

Deze wetgeving tÍeedt in werking oP 01 /os/2012, maar u kan

nu reeds un aanvnag indienen!

Meer informatie:
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- De verpleegkundigen die kunnen de volgende

. een diploma, de graad, het brevet oÍ de titel van
gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster, bachelor in de
verpleegkunde, verpleger, verpleegster, houder van het diploma in de
verpleegkunde oÍ gegradueerde in de verpleegkunde (H805)

. een tewerkstelling van minstens 2 jaar voltijds equivalent gedurende
de laatste vijÍ jaren voorafgaande aan de datum van de erkenninqs-
aanvraag

. een bijkomende opleiding oÍ specialisatie van 50 uÍen in de drie
domeinen van de diabetologie, zoals opgenomen in art. 3 in de
loop van de laatste vijÍjaren vooraÍgaande aan de datum van de
erkenningsaanvraag

De aanvragen moet€n ingediend worden v6ór 01 /08/2015.
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van de Voedselketen en LeeÍmilieu,

invullen en ondertekenen,
. samen met de nodige bewijsstukken verzenden naar de

F0D Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.

. ledere aanvÍaag wordt voorgelegd aan de
erkenningscommissie van de Nationale Raad voor
Verpleegkunde die een advies verleent aan de Ministei
Het is de Minister die de beslissing neemt oÍ u erkend
woÍdt of niet.
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Meer informatie:
Website: www.gezondheid.belgle.be => Gezondheidszorgberoepen => Verpleegkundigen + Ioegang tot en uitoefenlng ran het beroep =r BUzondere beroepsbekwaamheden

ContactcenteÍ: 02/5 24.97 .97


