BBK PZ – Verlies de einddatum voor het aanvragen van de BBK PZ op basis van
de overgangsmaatregelen niet uit het oog!
Wie erkend wenst te worden om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid van
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg te beroepen, op
basis van de overgangsmaatregelen, moet de aanvraag indienen ten laatste op 1 januari
2017.
In het Ministerieel Besluit van 8 juli 2013 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 palliatieve zorg, worden hiertoe de definitieve maatregelen en de overgangsmaatregelen
vastgelegd.
In de definitieve maatregelen wordt een aanvraag ingediend op basis van een bijkomende
opleiding (in de palliatieve zorg bovenop de basisopleiding) met een theoretisch gedeelte
van minstens 150 effectieve uren, gelijkwaardig aan 10 ECTS studiepunten in de drie
volgende domeinen: verpleegkundige wetenschappen, biomedische wetenschappen en de
sociale en menswetenschappen. Het aanvragen van de erkenning op basis van de definitieve
maatregelen kent volgens deze regelgeving geen einddatum.
Bij een aanvraag op basis van overgangsmaatregelen moet men naast bijkomende opleiding
ook relevante tewerkstelling voorleggen. Bij deze aanvraagkeuze voldoet de aanvrager dus
aan voorwaarden:
1) op het vlak van tewerkstelling: op 01/01/2014 de functie van verpleegkundige
gedurende minstens twee jaar voltijds of equivalent (bijvoorbeeld 4 jaar halftijds)
uitgeoefend hebben bij patiënten in een equipe of een structuur die palliatieve zorg
verstrekt of bij patiënten in palliatieve fase in de intra of extra murale sector. De
zorgsetting waarin de aanvrager tewerkgesteld is dient bovendien in het basisbesluit
(KB van 28/12/2011) te zijn opgenomen.
2) EN op het vlak van opleiding: minimum 50 effectieve uren in de drie domeinen in
de loop van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de datum van de
erkenningsaanvraag.
In het MB werd opgenomen dat dergelijke aanvraag ten laatste drie jaar na de datum van het
in werking treden van het besluit zou plaatsvinden. Zo werd de einddatum voor de
aanvraag op basis van de overgangsmaatregelen op 01/01/2017 vastgelegd.
Klik hier voor een link naar de betreffende webpagina van het Agentschap informatie
Vlaanderen.
Ook de Federatie biedt heel wat info. Voor de regelgeving kan u op de webpagina VTO –
BBK PZ terecht. Klik hier voor een schema met overzicht van beide maatregelen.
Voor de webpagina ‘vraag & antwoord m.b.t. BBK PZ’ kan u hier klikken.

