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ACTUELE REGELING
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VISUM
WUG-beroepen

• Art. 25 wet van 10 mei 2015 betreffende de 

uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

1. Diploma laten viseren door DG 

Gezondheidszorgberoepen FOD 

Volksgezondheid

2. Inschrijving op de lijst van de Orde

• Historisch: echtheid van het diploma verifiëren 

door provinciale geneeskundige commissies

• Ondertussen: DG 

Gezondheidszorgberoepen bevoegd

• Geven om af te nemen

• Visum ≠ erkenning

• Beroepstitels/beroepsbekwaamheden

Beroepen niet-conventionele praktijken

• Art. 8 wet van 29 april 1999 betreffende de niet-

conventionele praktijken

• Registratie van beoefening van homeopathie, 

chiropraxie, osteopathie en acupuntuur 

verleend door de minister

• Intrekking of schorsing van individuele 

registratie mogelijk

• Art. 3 KB 26 maart 2014 betreffende de algemene 

voorwaarden die gelden voor de uitoefening van 

alle niet-conventionele praktijken

• Uitoefening onderworpen aan naleving 

voorwaarden art. 25 wet 10 mei 2015



BEKWAAMHEID 

• Art. 31/1 wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen

• Verantwoordelijkheid tot doorverwijzing naar andere ter zake 

bevoegde gezondheidszorgbeoefenaar wanneer de 

gezondheidsproblematiek waarvoor een ingreep is vereist de 

grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt

4



KWALITEITSTOETSING

Art. 94 WUG: Koning heeft mogelijkheid de regels en de modaliteiten te bepalen inzake de evaluatie, onder 

andere via een systeem van "peer review", van de praktijk en van het onderhouden van de professionele 

bekwaming van de individuele artsen & de structuren aan te duiden die de evaluatie van de praktijk en van het 

onderhouden van de professionele bekwaming organiseren of begeleiden en bepaalt de algemene regels van de 

werking ervan

Art. 95 WUG: Koning kan een Hoge Raad voor Gezondheidszorgberoepen oprichten om advies te verstrekken 

met betrekking tot de kwaliteit, kwaliteit van de zorgverlening, de organisatie van de zorgverlening, en de 

taakafspraken tussen de beoefenaars onderling, de evaluatie en de organisatie van de medische praktijk van de 

artsen en stelt meer bepaald aanbevelingen op voor goede praktijkvoering

Art. 36bis ZIV-wet: Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure m.b.t. een regeling inzake accreditering van 

artsen. Accreditering impliceert het voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten waaronder: systeem van continue 

opleiding, kwaliteitscontrole door ambtsgenoten (peer review), het naleven van regels of aanbevelingen inzake 

het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en specialistische verstrekkingen vastgesteld door o.a. Nationale 

Raad voor Kwaliteitspromotie
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NIEUWE CONCEPTEN

• 14 maart 2017 – Voorstelling 

concepten hervorming KB 78

• Nieuwe open, dynamische 

omschrijving van 

gezondheidszorgberoepen 

op basis van CanMeds-

model

• Afbouw systeem bijzondere 

beroepstitel en 

bekwaamheden

• Koppeling: dynamisch visum 

+ verplicht bijhouden van 

portfolio

• 28 maart 2019 – Stemming 

Kwaliteitswet

• Voorwaarden voor uitoefening 

gezondheidszorgberoep in 

Kwaliteitswet

• Visum als “professionele 

identiteitskaart van de 

zorgverlener” als 

kwaliteitsvereiste

• Koppeling: dynamisch visum + 

verplicht bijhouden van 

portfolio



NIEUWE REGELGEVING

̶ Afdeling 2. Bekwaamheid en visum

̶ Art. 8 – aantoonbare bekwaamheid en ervaring

‒ Portfolioverplichting

̶ Art. 9 – verantwoordelijkheid tot doorverwijzing bij 

overschrijding van bekwaamheid m.b.t. 

gezondheidsproblematiek of vereiste gezondheidszorg

̶ Art. 10 – visum reflecteert bekwaamheid tot uitoefening

̶ Art. 11 – visum wordt uitgereikt door DG 

Gezondheidzorgberoepen op basis van basisdiploma

1

2

3

4



TEKSTAANPASSINGEN WENSELIJK

Art. 8. De gezondheidszorgbeoefenaar verstrekt enkel gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige 

aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt.

De gezondheidszorgbeoefenaar houdt in een portfolio de nodige gegevens bij, bij voorkeur in elektronische 

vorm, waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring.

Art. 9. De gezondheidszorgbeoefenaar verwijst de patiënt naar een andere ter zake bevoegde 

gezondheidszorgbeoefenaar wanneer de gezondheidsproblematiek of de vereiste gezondheidszorg de 

grenzen van zijn eigen bekwaamheid overschrijdt.

De gezondheidszorgbeoefenaar vermeldt de in het eerste lid bedoelde doorverwijziging in het 

patiëntendossier.

Art. 10. De gezondheidszorgbeoefenaar mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien hij beschikt over een 

visum dat zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep reflecteert.

Art. 11. Het in artikel 10 bedoeld visum wordt uitgereikt door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van 

de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op basis van het basisdiploma van 

de gezondheidszorgbeoefenaar om het desbetreffende beroep in België te kunnen uitoefenen.

De Koning kan nadere regels bepalen inzake het aanvragen en uitreiken van het visum. 

Art. 8 § 1. De gezondheidszorgbeoefenaar mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien hij beschikt over een 

visum.

§ 2. Het in de vorige paragraaf bedoeld visum wordt uitgereikt door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op basis van het basisdiploma van 

de gezondheidszorgbeoefenaar om het desbetreffende beroep in België te kunnen uitoefenen. 

De Koning kan nadere regels bepalen inzake het aanvragen en uitreiken van het visum

Art. 9 § 1. Binnen zijn bevoegdheid verstrekt de gezondheidszorgbeoefenaar enkel gezondheidszorg waarvoor hij 

over de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. 

De gezondheidszorgbeoefenaar houdt in een portfolio de nodige gevens bij, bij voorkeur in elektronische vorm, 

waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring.

§ 2. De gezondheidszorgbeoefenaar verwijst de patiënt naar een andere ter zake bevoegde 

gezondheidszorgbeoefenaar wanneer de gezondheidsproblematiek of de vereiste gezondheidszorg de grenzen 

van zijn eigen bekwaamheid overschrijdt.

De gezondheidszorgbeoefenaar vermeldt de in het eerste lid bedoelde doorverwijzing in het patiëntendossier



VISUM & BEKWAAMHEID

10



VISUM

̶ Visum wordt “licence to practise”

̶ “het visum reflecteert de bekwaamheid om de facto zijn beroep 

uit te oefenen”

̶ Verplicht bijhouden portfolio



UITREIKEN VAN HET VISUM

Basisdiploma Visum
Feitelijk

Bekwaam

Automatische toekenning

Taalkennis Kennis Belgisch gezondheidszorgsysteem

Vermoeden van

?

Blijvend geldig

Wet 10 mei 2015

Wet 29 april 1999?



Visum op 

basisdiploma
Visum als 

reflectie van 

bekwaamheid

De gezondheidszorgbeoefenaar krijgt het label “bekwaam” toegekend en kan overgaan 

tot de uitoefening van zijn beroep. (…) De toegang tot het beroep wordt niet beperkt. 

In kader van de diagnostische en therapeutische vrijheid mag hij enkel verstrekkingen 

stellen waarvoor hij over de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. 

(…) Hij zal zich moeten gedragen volgens het criterium van de goede huisvader

Art. 10. De gezondheidszorgbeoefenaar mag enkel gezondheidszorg verstrekken 

indien hij beschikt over een visum dat zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn 

gezondheidszorgberoep reflecteert



JURIDISCH BEVOEGD WORDT FEITELIJK BEKWAAM

Visum

Juridische bevoegdheid tot 

uitoefening van volledig 

beroep

2015

Visum

Juridische bevoegdheid tot 

uitoefening van (deel van) 

beroep waarvoor aantoonbare 

bekwaamheid wordt bewezen

Art. 8. De gezondheidszorgbeoefenaar verstrekt 

enkel gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige 

aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt

2021



KWALITEIT
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“Zo’n portfolio moet zorgverleners ook meer flexibiliteit 

bieden. Specialismen en subspecialismen in de zorg 

vloeien in elkaar over, maar de rigide regelgeving plaatst 

zorgtaken nog te veel in aparte vakjes. Dat maakte het 

soms lastig voor zorgverleners om interdisciplinair samen 

te werken en taken logisch onder elkaar te verdelen.”



LEVENSLANG LEREN

̶ Overweging nr. 39 Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties: 

“Gezien de snelle technologische en wetenschappelijke vooruitgang is het voor veel beroepen 

van groot belang dat men levenslang bijleert.De lidstaten dienen in dit verband voorschriften 

vast te stellen om ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaren door een passende bij- en 

nascholing op de hoogte blijven van de technische en wetenschappelijke ontwikkeling”

̶ Bewijs van bekwaamheid en ervaring via (elektronisch) portfolio

̶ Gegevens die de overheid bijhoudt

̶ Aanvullende gegevens van gezondheidszorgbeoefenaar

Accreditering

Niet geaccrediteerde bijscholingen

(internationale) beroepservaringen
Bijzondere beroepsbekwaamheden

Bijzondere beroepstitels

Onofficiële specialisaties?

Niet-conventionele praktijken?



WAT IS EEN “VOLDOENDE” PORTFOLIO?

• Koppeling “aantoonbare bekwaamheid”

• Geen invulling in de wet

• Enkel deelname aan permanentie (art. 21)

• Geen nood aan verdere uitvoering

• Verantwoordelijkheid bij gezondheidszorgbeoefenaar zelf

• Niet onbelangrijk: kan opgevraagd worden door 

Gezondheidsinspecteurs
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In kader van de diagnostische en therapeutische vrijheid mag hij enkel 

verstrekkingen stellen waarvoor hij over de nodige aantoonbare bekwaamheid en 

ervaring beschikt. (…) Hij zal zich moeten gedragen volgens het criterium van 

de goede huisvader



BESLUIT
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WAT VERANDERT ER?
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WAT VERANDERT ER?
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Art. 10. De gezondheidszorgbeoefenaar mag enkel 

gezondheidszorg verstrekken indien hij beschikt over 

een visum dat zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn 

gezondheidszorgberoep reflecteert. 

Art. 11. Het in artikel 10 bedoeld visum wordt uitgereikt 

door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu op basis van het basisdiploma van de 

gezondheidszorgbeoefenaar om het desbetreffende 

beroep in België te kunnen uitoefenen.



WAT VERANDERT ER?
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WAT KOMT ERBIJ?
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