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BIJLAGE 1 : 

LIJST VAN DE TOEGELATEN 

KOSTENPLAATSEN 
 

Code Omschrijving  Bed-

index 

Hergroepering 

 

2. Te verdelen kostenplaatsen 

 

2.2 Gemeenschappelijke kostenplaatsen 

 

020 Algemene onkosten  020 

021 Algemene onkosten  021 

022 Brandbeveiliging  022 

023 Ophaling en behandeling van afvalstoffen  023 

024 Algemene onkosten  024 tot 029 

030 Onderhoud  030 

031 Onderhoud  031 tot 039 

040 Verwarming  040 

041 Verwarming  041 tot 049 

050 Administratie  050 

051 Informatieverwerking  051 

052 Administratie  052 tot 059 

060 Wasserij - Linnen  060 

061 Wasserij - Linnen  061 tot 069 

070 Voeding  070 

071 Dieet  071 

072 Voeding  072 tot 079 

080 Internaat  080 tot 089 

090 Medische kosten  090-094 tot 099 

091 Directie nursing + middenkader  091 

092 Ziekenhuishygiëne  092 

093 Intern ziekenhuisvervoer  093 
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2.1 Hulpkostenplaatsen 

 

100 Klooster  100 

110 Eredienst  110 

120 Mortuarium  120 

130 Functionele readaptatie (ten laste van de verpleging)  130 tot 138 

139 Ontspanningstherapie  139 

140 Medisch secretariaat  140-143 tot 149 

141 Gecentraliseerde medische archieven  141 

142 Morbiditeitdossiers - M.K.G.  142 

150 Spoedgevallen  150 

151 Wachtdienst  151 

152 M.U.G.  152 

160 Sterilisatie  160 

170 Anesthesie  170 

180 Operatiekwartier  180-182 tot 189 

181 Gipskamer  181 

190 Bloedbank  190 

 

 

3. Definitieve kostenplaatsen 

 

3.1 Verpleegdiensten  

 

Code Omschrijving Bed- 

index 

Hergroepe- 

ring 

    

200 Dienst voor TBC-behandeling (algemeen ziekenhuis)  B(°) 200 tot 209 

210 Dienst voor diagnose en heelkundige behandeling C 210 tot 218 

219 Hartchirurgie C (*) 219 

220 Dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling D 220 tot 229 

230 Dienst voor kindergeneeskunde E 230 tot 238 

239 Ziekenhuisdienst voor diagnose of preventieve 

behandeling van wiegendood 

E 239 

240 Dienst voor gewone verpleging H(°) 240 tot 249 

250 Dienst voor besmettelijke aandoeningen L 250 tot 259 

260 Kraamdienst (hospitalisatie-eenheden) M 260-264 tot 

269 

261 Bevallingskwartier M 261 

262 Dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen (niet 

gebruiken voor bedden, verpleegdagen, opnames, 

ontslagen, overlijdens en patiënten) 

N* 262 

263 Dienst M.I.C.  MIC(*) 263 

270 Dienst voor intensieve neonatale zorgen NIC 270 tot 278 

279 Ziekenhuisdienst voor diagnose of preventieve 

behandeling van wiegendood (niet gebruiken voor 

bedden) 

N 279 
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280 Dienst voor gemengde hospitalisatie (C+D) C+D 280 tot 289 

290 Eenheid voor de behandeling van zware brandwonden. BR(*) 290 tot 299  

300 Dienst voor geriatrie G 300 tot 309 

310 Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie 

bestemd voor patiënten met cardio-pulmonaire 

aandoeningen 

Sp(S1) 310 

311 Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie 

bestemd voor patiënten met neurologische aandoeningen 

Sp(S3) 311 

312 Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie 

bestemd voor patiënten met locomotorische 

aandoeningen 

Sp(S2) 312 

313 Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie 

bestemd voor patiënten met chronische aandoeningen 

Sp(S5) 313 

314 Dienst voor palliatieve zorgen Sp(S4) 314 

315 Dienst psycho-geriatrie Sp(S6) 315 

316 Andere diensten voor specialiteiten (betreft enkel 

pilootprojecten) 

Sp 316 tot 319 

320 Chirurgische daghospitalisatie Cd (*) 320 tot 329 

330 Proefprojecten acute sector behalve geriatrie (°°°) 330 

331 Proefprojecten i.v.m. de klassieke hospitalisatie in de 

geriatrie 

(°°°) 331 

332 Proefprojecten Sp-sector (°°°) 332 

333 Proefprojecten Sp Palliatieve zorgen sector (°°°) 333 

340 Dienst neuro-psychiatrie voor kinderen en “FOR” - K K 340 tot 349 

350 Dagverpleging in K-dienst K1 350 tot 359 

360 Nachtverpleging in K-dienst K2 360 tot 369 

370 Dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling A 370 tot 379 

380 Dagverpleging in A-dienst A1 380 tot 389 

390 Nachtverpleging in A-dienst A2 390 tot 399 

410 Psychiatrische dienst voor behandeling T 410-412 tot 

419 

411 Gezinsplaatsing intra-muros Tf 411 

420 Dagverpleging in T-dienst T1 420 tot 429 

430 Nachtverpleging in T-dienst T2 430 tot 439 

450 Thematische proefprojecten m.b.t. de geestelijke 

gezondheidszorg  

(°°°) 450 

451 Proefprojecten Netwerken en circuits geestelijke 

gezondheidszorg (1) 

(°°°) 451 

460 Psychiatrische verzorging in familieverband Tf 460 tot 469 

470 Psychiatrische dienst voor behandeling in progressieve 

omschakeling 

TR(°) 470 tot 479 

480 IB-dienst (SGA-volwassenen en kinderen)  IB* (I1) 480 tot 489 

490 Intensieve zorgen (*) 490 tot 499 

 

(*) Functie waarvoor het ziekenhuis moet erkend zijn. 

(°) Mag niet meer gebruikt worden 

(°°°) Nieuwe kostenplaatsen aangemaakt toepasselijk vanaf dienstjaar 2012 
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(1)  Projecten Art. 107 

 

Wat betreft de projecten ‘107’, wordt de kostenplaats 451 gecreëerd om toe te laten de 

bijkomende specifieke kosten in het kader van deze projecten 107 in te brengen, zowel voor 

de ziekenhuizen die bedden buiten gebruik stellen als voor de ziekenhuizen die aan de 

projecten ‘107’ deelnemen maar geen bedden bevriezen, zodat zij die bijkomende kosten goed 

kunnen isoleren. De kosten van het personeel (B2, B4, B9) dat aan de  bedden buiten gebruik 

was verbonden, blijven ingebracht te worden op de kostenplaatsen van het bedden index, ook 

wanneer dit personeel buiten het ziekenhuis gaat werken. 

 

 

IB*: in eerste instantie gaat het hier enkel over I1, dienst voor intensieve behandeling van 

psychiatrische patiënten, doelgroep sterk gedragsgestoorde en / of agressieve patiënten, ouder dan 
18 jaar. Deze index is opgenomen in diverse Koninklijke Besluiten van 10 maart 2008 (BS van 26 juni 
2008) welke op p. 32800 onder andere voorzien in de oprichting achteraf van een specifieke eenheid 
voor kinderen, opgenomen momenteel in een piloot project. 
Andere eenheden (doelgroepen ) worden in de toekomst ook onder deze index gebruikt. Teneinde 
deze te kunnen onderscheiden wordt er een nummering van 2 posities ingevoerd, waarbij de 
kostenplaats 480, SGA-volwassenen, onder het nummer I1 in plaats van IB wordt voorzien. 
Voor de nog te bepalen kostenplaatsen worden de codes I2 tot I5 voorzien. 
 

Deze beslissing van de werkgroep werd ingediend bij de “Afdeling Financiering” en zal 

vervolgens door een Koninklijk Besluit officieel gemaakt worden. 

 

 

3.2 Medisch-technische diensten, consultaties en apotheek 

500 Radiologie  500 

501 Nucleaire magnetische resonantie  501 

502 Scanner  502 

503 Andere diensten voor medische beeldvorming  503 tot 509 

510 Laboratorium voor scheikunde  510 

511 Laboratorium voor hematologie  511 

512 Laboratorium voor coagulatie en hemostase  512 

513 Laboratorium voor immuno-hematologie  513 

514 Laboratorium voor serologie  514 

515 Laboratorium voor microbiologie  515 

516 Laboratorium voor hormonologie  516 

517 Laboratorium voor anatomo-pathologie  517 

518 Laboratorium voor radio-isotopen in vitro  518 

519 Laboratorium  519 

520 Andere laboratoria  520 tot 549 

550 Medische daghospitalisatie  550 

551 Daghospitalisatie voor kinderen  551 

552 Andere daghospitalisatie  552 

553 Proefprojecten verbonden a/h geriatrisch dagziekenhuis  553 

554 Zonder bestemming (°) 554 

555 Revalidatiecentra - conventies RIZIV  555 tot 559 

560 Hemodialyse  560 tot 569 

570 Radiotherapie  570 tot 579 

580  Andere medisch-technische diensten   580 tot 649 

 650  Weefselbank (wachtrekening)   650 

 651 Fermurkoppen, bot, locomotorisch stelsel   651 
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652 Huid  652 

653 Keratinocyten  653 

654 Beta-pancreatische cellen  654 

655 Tympario-ossiculaire allogreffen  655 

656 Cornea  656 

657 Vaten, hartkleppen en andere kleppen  657 

658 Amnion membranen  658 

659 Tanden en maxillo-faciaal beenderen  659 

660 navelstrengbloed  660 

661 Hematopoïetische stamcellen  661 

662 Chondrocyten  662 

663 Myoblasten  663 

664 Hepatocyten  664 

665 Toe te kennen reserve  665 tot 679 

680 Andere weefselbanken  680 tot 689 

690 Zonder bestemming  690 tot 699 

700 Nuclaire geneeskunde in vivo  700 

701 PET scan  701 

702 Nuclaire geneeskunde in vivo  702 tot 709 

710 Andere medisch-technische diensten  710 tot 829 

830 Apotheek  830 tot 839 

840 Consultaties  840 tot 899 

(°) mag niet meer gebruikt worden  

 

3.3 Niet-ziekenhuisactiviteiten 

 

900 Ziekenwagen  900 tot 909 
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BIJLAGE 2 :  

 LIJSTEN VAN DE GRADEN/FUNCTIES 

  

1. GRADEN/FUNCTIES-CODES MET REFERENTIE NAAR TABEL 131 

 

Personeel Code Graden/functies 

   
Directiepersoneel 10800 Directie 1 

 10801 Adjunct van de directie 1 

 10810 Hoofdgeneesheer ²  
 10830 Administratief Directeur 3 

   
Wetenschappelijk kader 11416 Biochemicus 

 11426 Fysicus 
 11476 Apotheker-Biochemicus 
 11486 Apotheker  
 11496 Burgerlijk ingenieur (in medisch-technische diensten) 

 11906 Andere 4 

   
Vak- en dienstpersoneel 12326 Schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel, was en linnen-personeel 

en ploegbaas 5 

 12336 Burgerlijk ingenieur (in de onderhoudsdiensten) 
 12337 Onderhoudswerkman en ploegbaas 6 

 12376 Industrieel of technisch ingenieur 
 12377 Technicus (o.a. onderhoud van medisch materieel) 7 

 12396 Brancardier  
 12397 Bewakingsagent (Generatiepact) 
 12399 Student 

   
Administratief personeel 13502 Directeur van het departement (hoofd van de personeeldienst, enz.) 8 

 13504 Bestuurschef 9 

 13516 Directiesecretaris 10 

 13517 Bestuurssecretaris 
 13518 Bestuursassistent 11 

 13526 Medisch secretaris 
 13536 Boekhouder 
 13546 Analist 12 

 13547 Programmeur  
 13548 Operateur  
 13556 Econoom 
 13566 Onthaal-Telefonist 
 13596 Klerk 13 

 13599 Student 
 13626 Maatschappelijk assistent en assistent psycholoog (hoofd 

inbegrepen) 14 

 13627 Ombudsman/vrouw patiëntenrechten  
 13628 Intercultureel bemiddelaar 

 13636 Onderwijzer 15 

 13637 Opvoeder 16 

 13646 Aalmoezenier, lekenraadgever, enz. 
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Verplegend personeel en 
gelijkgesteld  

24102 Hoofd van het verpleegkundig departement 17 

24103 Verpleegkundig-diensthoofd (Middenkader) 18 

 24104 Hoofdverpleegkundige 18 

 24105 Adjunct-hoofdverpleegkundige  
 24115 54 bis personeel 19 

 24116 Gegradueerd verpleegkundige 20 

 24117 Gebrevetteerd verpleegkundige 21 

 24126 Gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige 20 

 24127 Gebrevetteerd psychiatrisch verpleegkundige 21 

 24136 Gegradueerd kinderverpleegkundige 
 24137 Gegradueerd sociaal verpleegkundige 18 

 24140 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg 22 

 24141 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in geriatrie 22 

 24142 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de oncologie 22 

 24143 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie 29 

 24144 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie 29 

 24145 Verpleegkundige die houder is van de BBT van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg 30 

 24150 Andere verpleegkundige die houder is van een BBT 22 
 24151 Verpleegkundige gemachtigd om zich te beroepen op de BBB van 

verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie 23 
 24152 Verpleegkundige gemachtigd om zich te beroepen op de BBB van 

verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 
diabetologie 29 

 24153 Verpleegkundige gemachtigd om zich te beroepen op de BBB van 
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke 
gezondheidszorg en psychiatrie 29 

 24154 Verpleegkundige gemachtigd om zich te beroepen op de BBB van 
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve 
zorg 30 

 24156 Andere verpleegkundige gemachtigd om zich te beroepen op de BBB 
van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid 23  

 24163 Vroedvrouw –Diensthoofd  
 24164 Hoofdvroedvrouw 
 24165 Adjunct – hoofdvroedvrouw 
 24166 Vroedvrouw 
 24176 Opvoeder 16 

 24186 Onderwijzer 15  
 24196 Assistent in ziekenhuisverzorging 24  
 24197 Psychiatrisch assistent in ziekenhuisverzorging 24 

 24199 Student 
   

Verzorgend personeel 25200 Zorgkundige 25 

 25226 Kinderverzorgster  
 25230 Kinderverzorgster (Generatiepact) 
 25256 Ziekenhuissecretaris (van een verpleegeenheid) 
 25299 Student 
 25300 Logistiek assistent  
   

Paramedisch personeel en 
ander personeel 

36414 Hoofd medisch laboratorium technoloog 26 

36415 Adjunct – hoofd medisch laboratorium technoloog 26 

 36416 Medisch laboratorium technoloog 26 

 36424 Hoofd technoloog medische beeldvorming  
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 36425 Adjunct – hoofd technoloog medische beeldvorming 
 36426 Technoloog medische beeldvorming 
 36434 Technicus van het medisch materiaal 27 

 36444 Hoofddiëtist 
 36445 Adjunct – hoofddiëtist 
 36446 Diëtist 
 36454 Hoofdkinesitherapeut of hoofdergotherapeut 
 36455 Adjunct – hoofdkinesitherapeut of adjunct – hoofdergotherapeut 
 36456 Kinesitherapeut of ergotherapeut 
 36464 Hoofdlogopedist 
 36465 Adjunct – hoofdlogopedist 
 36466 Logopedist 
 36467 Hoofdaudioloog - hoofdaudicien 

 36468 Audioloog - audicien 
 36469 Hoofdpsycholoog in verplegeneenheden 
 36470 Psycholoog in verplegeneenheden  
 36471 Hoofdbandagist, hoofdorthesist, hoofdprothesist 
 36472 Bandagist, orthesist, prothesist 
 36473 Orthopedagoog 
 36474 Pedagoog 
 36475 Hoofdorthoptist 
 36476 Orthoptist 
 36477 Hoofd farmaceutisch-technisch assistent 
 36478 Farmaceutisch-technisch assistent 
 36479 Hoofdpodoloog 
 36480 Podoloog 
 36481 Ambulancier  
 36486 Maatschappelijk assistent en assistent-psycholoog  

 36496 Ander paramedisch personeel  
 36499 Student 

   
Geneesheren 47000 Hoofdgeneesheer van een ziekenhuis campus 

 47001 Adjunct – hoofdgeneesheer van een ziekenhuis campus 
 47003 Geneesheer-directeur van het departement 28 

 47016 Geneesheer 
 47026 Verblijvend geneesheer 
 47036 Raadgevend geneesheer 
 47046 Kandidaat geneesheer specialist  
 47056 Kandidaat geneesheer algemene geneeskunde 
 47099 Student in de geneeskunde 

 

 
BELANGRIJKE OPMERKING 
 
De codering en klassering die hier werden gebruikt, zijn niet representatief noch voor de interne 
organisatie van de instellingen, noch als wettelijke verplichting voor de hospitalen. Het gaat om 
een indeling die eigen is aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, teneinde er interne 
statistieken mee op te stellen. 
Omwille van deze reden, werd de lijst van de graden-functies ten opzichte van de oude 
statistieken vereenvoudigd 
 
HERINNERING: de uitgeoefende functie heeft voorrang op de graad of het statuut. 

 

-------------------------------- 
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NOTA’S OVER DE GRADEN : 

 
1. De post “Directie” omvat al de volgende graden: directeur, directeur-generaal, algemeen 

coördinator, leidinggevend beheerder. Ook “Adjunct van de directie” omvat al de verschillende 
adjuncten overeenstemmend met de hierboven vermelde functies. 

2. De graad “Hoofdgeneesheer” betreft enkel de medisch directeur. 
 
3. De graad “Administratief directeur” betreft enkel de instellingen die over verschillende 

campussen beschikken en omvat de directies van elke afzonderlijke campus. In de andere 
gevallen zal de administratief directeur onder de post “Directie” vallen. 

 
4. De graad “Andere“ in het wetenschappelijke kader omvat met name de socioloog, de  
      psycholoog die buiten een zorgeenheid werkt. 
 
5. Deze graad herneemt de oude graden ”Ongeschoold werkman”, “Halfgeschoold werkman B”, 

“Geschoold werkman (A en B)”, “Eerste werkman (A en B)”, alsmede “Ploegbaas B”, 
“Werkmeester” en “Atelierchef”. 

 
6. Deze graad herneemt de oude graden “Conciërge”, ”Ongeschoold werkman”, “Halfgeschoold 

werkman B”, “Geschoold werkman (A en B)”, “Eerste werkman (A en B)”, alsmede 
“Ploegbaas B”, “Werkmeester” en “Atelierchef”. 

 
7. Onder “Technicus van het medisch materiaal” wordt verstaan: het personeel dat zich 

bezighoudt met het dagelijks/permanent onderhoud noodzakelijk voor het dagelijkse gebruik 
van het medisch materiaal. 

 
8. In de categorie “Directeur van het departement” zijn eveneens de directeurs of 

departementsverantwoordelijken zoals van de personeelsdienst, facturatiedienst, 
informaticadienst, financiële dienst, logistieke dienst inbegrepen. Bij het O.C.M.W. behoort de 
graad van ontvanger ook tot deze graad. 

 
9. In de graad “Bestuurschef” is ook de oude graad “Verificateur” inbegrepen.  
 
10. In de graad “Directiesecretaris” is ook de oude graad “Hoofd directiesecretaris” inbegrepen. 
 
11. In de graad “Bestuursassistent” zijn ook de oude graden “Opsteller”, “Rekenkundig opsteller”, 

en “Onderbureauchef” inbegrepen. 
 
12. Onder de graad “Analist” vallen ook volgende oude graden: “Analist-programmeur”, 

“Informaticus” en “Eerstaanwezend informaticus”. De oude graad “Operateur-programmeur” 
valt nu onder “Operateur”. De oude graad “Informaticus – hoofd van dienst” valt nu onder 
“Directeur van het departement”. De systeembeheerder valt onder de graad “Operateur”. 

 
13. De graad “Klerk” vervangt alle vorige categorieën van klerk, evenals de graden “Klasseerder” 

en “Expeditionair”. 
 
14. Hier moeten de functies vermeld worden die niet in zorgeenheden werken. Indien ze wel in 

zorgeenheden werken, moeten ze onder de code 36486 vermeld worden. 
 
15. Hier moet enkel de onderwijzer vermeld worden die niet tot de personeelsnormen van een 

dienst behoort. Indien hij in een dienst meegeteld is, moet hij onder de code 24186 vermeld 
worden. 

 
16. Hier moet enkel de opvoeder vermeld worden die niet tot de personeelsnormen van een 

dienst behoort. Indien hij in een dienst meegeteld is, moet hij onder de code 24176 vermeld 
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worden. 
 
17. De graad “Hoofd van het verpleegkundig departement” vervangt de vorige benaming “Hoofd 

verpleegdiensten”. 
 
18. Bij het verplegend personeel, op niveau van diensthoofd, stemt de benaming “Hoofd van 

dienst” overeen met de vorige benaming “Hoofdverpleger van een sectie C, D, E, L, enz” (de 
graad “Hoofdverloskundige” krijgt een specifieke graad toegewezen). Het middenkader moet 
worden inbegrepen in de graad “Hoofdverpleegkundige van een dienst”. Er wordt geen 
verschil meer gemaakt tussen de hoofden van 1e en 2e graad. De sociaal verpleegkundigen 
met hoofdverantwoordelijkheden, moeten worden vermeld onder de graden 
“Hoofdverpleegkundigen” of “Adjunct-hoofdverpleegkundigen”, naargelang het geval. 

 
19. Te weten de personen die niet voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen in artikel 

21quater van het K.B. n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, maar die op de datum van 1 januari 1990 sinds minstens drie jaar 
tewerkgesteld waren in een verzorgingsinstelling, en die zich bij de bevoegde geneeskundige 
commissie bekend hebben gemaakt. Deze personen mogen dezelfde werkzaamheden blijven 
verrichten onder dezelfde voorwaarden als de verpleegkundigen die zulke prestaties 
uitvoeren. 

 
20. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de gegradueerde psychiatrisch 

verpleegkundige en de gegradueerde verpleegkundige. 
 
21. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de gebrevetteerde psychiatrisch 

verpleegkundige en de gebrevetteerde verpleegkundige. 
 
22. BBT: bijzondere beroepstitel. Op 1 januari 2010 werden er 3 BBT’s erkend door de minister. 

Indien er in de loop van de periode een nieuwe BBT erkend wordt, gelieve deze 
verpleegkundige te coderen onder 24150. 

 
 
23. BBB: bijzondere beroepsbekwaamheid. Op 1 januari 2010 werd er één BBB erkend door de 

minister. Indien er in de loop van de periode een nieuwe BBB erkend wordt, gelieve deze 
verpleegkundige te coderen onder 24156. 

 
24. De graad “Assistent in ziekenhuisverzorging” stemt overeen met de vorige graad 

“Gebrevetteerd verpleger”; in de psychiatrie werd hiervoor een specifieke graad toegekend. 
 
25. Sinds het K.B. van 12/01/2006 houdende vaststelling van de regels om geregistreerd te 

worden als zorgkundige, moet het verzorgend personeel als zorgkundige geregistreerd 
worden. Hier moeten de zorgkundigen vermeld worden die bezitter zijn van een definitieve of 
voorlopige registratie. 

   
26. De graad van “Laboratorium technoloog”en alle gradaties die hierop betrekking hebben, 

stemmen overeen met de oude benaming “Analist A1“ en geassimileerd. 
De niet-gediplomeerde hulpkrachten moeten onder de graad “technicus van het 
geneeskundig materiaal” code 36434 hernomen worden. 

 
27. Moet beschouwd worden als technicus van het medisch materiaal: het niet-gediplomeerde 

personeel dat dagelijks het medisch materiaal gebruikt in consultaties (zoals EEG, ECG,…) 
en alle andere niet-gediplomeerde hulp. Niet te verwarren met code 12377, waar de technicus 
van het medisch materiaal vermeld wordt die het onderhoud of de herstelling van het medisch 
materiaal verzorgt. 
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28. De graad “Geneesheer-directeur van een departement” stemt overeen met de oude graad 
“Geneesheer-hoofd van dienst”. 

 
29. Nieuwe graad/functies toepasselijk vanaf 01/01/2013 voor nieuwe bijkomende beroepstitels 

en beroepsbekwaamheden (verwijzend naar MB van 20/02/2012 en 24/04/2013) 
 

30. Nieuwe graad/functies toepasselijk vanaf 01/01/2014 voor een nieuwe bijkomende 
beroepstitel en beroepsbekwaamheid (verwijzend naar MB van 26/03/2014 en 08/07/2013) 

 

_________________________________ 


