Mijlpaal voor de kinesitherapie!
De Bijzondere Beroepsbekwaamheden in de Cardiovasculaire kinesitherapie, de Manuele Therapie,
de Neurologische kinesitherapie, de Pediatrische kinesitherapie, de Pelvische Reëducatie en
Perinatale Kinesitherapie en de Respiratoire kinesitherapie worden officieel ingesteld.
Kinesitherapeuten die zich willen beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid kunnen
erkend worden.
Op 8 augustus verscheen het Koninklijk Besluit (KB) met de lijst van erkende bijzondere
beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie.
Ook zes Bijzondere Beroepsbekwaamheden (BB’en) worden bij Ministerieel Besluit beschermd en
erkend.
M.a.w. kunnen kinesitherapeuten, die wensen zich te beroepen op een erkende Bijzondere
Beroepsbekwaamheid, dat vanaf 1 januari 2015 doen voor:

de Cardiovasculaire Kinesitherapie

de Manuele Therapie

de Neurologische Kinesitherapie

de Pediatrische Kinesitherapie

de Pelvische Reëducatie en Perinatale Kinesitherapie

de Respiratoire Kinesitherapie.
Kandidaten dienen wel aan enkele algemene en bijzondere erkenningscriteria te voldoen. Zo zal in
algemene termen en voor elke BB een door Volksgezondheid erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar
patiëntencontacten gehad hebben in het domein van de aangevraagde Bijzondere
Beroepsbekwaamheid en dit via een verklaring op erewoord moeten staven.
Bovendien zal de kinesitherapeut(e) aantonen dat hij/zij met vrucht een specifieke opleiding gevolgd
heeft in een door de bevoegde (onderwijs)overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling.
De opleiding bestaat uit een theoretisch, een praktisch gedeelte en een stage.
De Bijzondere Beroepsbekwaamheid wordt voor onbepaalde tijd toegekend, maar het behoud er van
is aan enkele cumulatieve voorwaarden onderworpen:
- de kinesitherapeut moet de therapeutische zorg, eigen aan de BB, uitoefenen;
- de kinesitherapeut moet zijn beroepskennis en –vaardigheden permanent onderhouden en
bijwerken (via bijscholing);
- de kinesitherapeut moet deelnemen aan een systeem van kwaliteitsbevordering.
Voor elke bijzondere beroepsbekwaamheid gelden bijzondere erkenningscriteria.
Zo bepaalt een Ministerieel Besluit per Bijzondere Beroepsbekwaamheid (BB):
- wat onder de bijzondere beroepsbekwaamheid verstaan wordt (de definitie);
- welke de criteria zijn om zich als kinesitherapeut op die BB te kunnen beroepen, o.a.
o voldoen aan de gemeenschappelijke criteria;
o met vrucht een specifieke opleiding gevolgd hebben die beantwoordt aan de
gestelde vereisten in het Ministerieel Besluit (MB). Die bepalen eveneens de

minimaal aan te bieden studiepunten en de inhoud van het theoretisch, praktisch en
stage-deel van de opleiding.
- welke de criteria zijn voor het behouden van de erkenning, o.a.
o Zich in de bijzondere bekwaamheid blijven vervolmaken (d.i. per periode van 5 jaar
minstens 200 punten verwerven via vervolmakingsactiviteiten);
o De afgelopen 5 jaar( vanaf de erkenning) de bijzondere bekwaamheid minstens 1200
effectieve uren uitgeoefend hebben of door wetenschappelijk onderzoek wezenlijk
bijgedragen hebben tot de Bijzondere Beroepsbekwaamheid;
o De documenten, die de realisatie van de hogervermelde criteria staven, moeten 6
jaar bewaard worden (ter controle, indien nodig).
- welke overgangsmaatregelen voorzien zijn voor de erkenning van kinesitherapeuten die
algemeen bekend staan als bijzonder bekwaam in het domein van de aangevraagde
bijzondere bekwaamheid.
De erkenningsaanvraag moet binnen de 2 jaar na datum van de inwerkingtreding van het MB
ingediend worden. Deze aanvraag moet bij de bevoegde Minister ingediend worden per
aangetekend schrijven. De Minister zal daartoe een gepast formulier vaststellen. Het aanvraagdossier
wordt dan voor advies aan de bevoegde Kamer van de erkenningscommissie gezonden.
De publicatie van dit Koninklijk Besluit en de bijhorende Ministeriële Besluiten m.b.t. de Bijzondere
Beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie
- erkent de bijzondere competenties van kinesitherapeuten op het werkveld;
- situeert die bijzondere bekwame kinesitherapeut naast de basiskinesitherapeut, van wie
geen enkele competentie afgenomen wordt;
- verwerft de houder van een BB geen exclusiviteit tot het uitvoeren van die bijzondere
bekwaamheid, maar wel de erkenning er van. Hierdoor verkrijgt de erkende kinesitherapeut
een wettelijke bescherming over zijn/haar bijzondere bekwaamheid en behoudt de
kinesitherapeut wel de exclusiviteit tot het publiekelijk vermelden en/of aankondigen van de
bijzondere bekwaamheid waarvan hij een erkenning verwierf;
- beschermt die kinesitherapeuten die zich nu officieel kunnen beroepen op een bijzondere
beroepsbekwaamheid;
- verzekert de patiënten van behandeling door een kinesitherapeut met een erkenning die
hem/haar officieel toelaat zich te beroepen op een bijzondere bekwaamheid;
- bevestigt een belangrijke opwaardering van de kinesitherapie ten overstaan van de bevolking
(de patiënt, de maatschappij), de medische wereld, de zorgvertrekkers en de
kinesitherapeuten;
- zal het wetenschappelijk onderzoek in de kinesitherapie nog meer stimuleren en bevorderen;
- brengt duidelijkheid omtrent de kwaliteitscontrole op het onderwijs van bijzondere
beroepsbekwaamheden en de bijscholingen er van;
De Nationale Raad voor de Kinesitherapie heeft jaren hard gewerkt, gewikt en gewogen om
uiteindelijk dit resultaat voor de kinesitherapie te bereiken.
Wij danken alle collega’s binnen de Raad en de Werkgroep, en in het bijzonder de toenmalige
voorzitter Robert Bastiaensens, voor het grondig studiewerk en de volgehouden inspanningen.

De huidige Federale Raad voor de Kinesitherapie wacht de taak om het KB met de lijst van Bijzondere
Beroepsbekwaamheden uit te breiden en de toepassing van de Ministeriële Besluiten te bewaken en
in goede banen te lijden.
Zo kan de Federale Raad voor de Kinesitherapie aan de Minister van Volksgezondheid een advies op
eigen initiatief formuleren omtrent het aanvraagformulier om zich te mogen beroepen op een
erkende bijzondere beroepsbekwaamheid.
Daar rekenen wij op!
P. Rabau, voormalig voorzitter van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie (2004-2010).

