FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010
Sleutelwoorden
Vraag
1. WETENSCHAPPELIJK KADER

Antwoord

Tandarts

De overeenkomstige code voor tandarts is:
11906: andere
De overeenkomstige code voor psycholoog,
niet verbonden aan een verpleegeenheid,
is 11906: andere
Als de psycholoog instaat voor advies aan
families of artsen of als hij zich met
administratieve taken bezig houdt.
De overeenkomstige code voor criminoloog,
niet verbonden aan een verpleegeenheid
is 11906: andere
Als een criminoloog, in kader van forensisch
kenniscentrum, zich bezig houdt met de
studie betreffende forensische patiënten.
Wij stellen voor de code 11906 : andere
te gebruiken.
Wij stellen voor de code 11906 : andere
te gebruiken

Psycholoog niet verbonden aan
een verpleegeenheid

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een
tandarts LTH ?
Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een
psycholoog ,
die niet verbonden is aan een verpleegeenheid?

Criminoloog niet verbonden aan
een verpleegeenheid

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een
criminoloog, die niet verbonden is aan een
verpleegeenheid?

jobstudent: ziekenhuis apotheker

Wij stellen een ziekenhuisapotheker als jobstudent
aan. Welke graad/functie kan men hiervoor gebruiken ?
Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een
Coördinator kwaliteit?

Coördinator kwaliteit
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2 VAK EN DIENSTPERSONEEL
Bewakingsagent (Generatiepact)

Preventie adviseur veiligheid

Welke graad/ functie kan gebruikt worden voor een
bewakingsagent die opgenomen wordt in het
generatiepact?
Welke graad functie kan gebruikt worden voor een
preventie adviseur veiligheid?

De overeenkomstige code voor
bewakingsagent (Generatiepact) is :12397
De overeenkomstige code voor
preventieadviseur veiligheid:
12337 : onderhoudswerkman en ploegbaas

3. ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Directeur van het departement

secretaris

Medisch secretaris

Bewakingsagent ( generatiepact)

mortuariumassistent
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In de omschrijving van code 13502 (directeur van het
departement) staat hierbij hoofd van de
personeelsdienst. Wordt hier met hoofd de
directiefunctie bedoeld of het diensthoofd?
De functie heeft voorrang op de graad of het statuut.
Dit betekent dat 3 secretarissen die werken op de
administratie van de spoeddienst dezelfde graad
functie zullen hebben zelfs indien de ene een diploma
heeft van bachelor, de andere een humaniora niveau en
de 3de een diploma technische humaniora.
Welke graad /functie kan gebruikt worden voor een
secretaris, die geen diploma heeft van medisch
secretaris maar wel de functie uitoefent ?
Welke graad functie kan gebruikt worden voor een
bewakingsagent die buiten het generatiepact is
aangeworven.

Welke finhosta-code dienen we toe te kennen aan een
mortuariumassistent.

Hiermee wordt zowel de directiefunctie als
het diensthoofd bedoeld.
Dus hoofd van personeelsdienst moet hier
vermeld worden.
De functie primeert op de graad zie de nota
10 en 11 betreffende graden 13516,
13517,13518 in de brochure pagina 11 .

De functie primeert op de graad dus de
overeenkomstige code is: 13526: medisch
secretaris
De overeenkomstige code is 13566 :
onthaal -telefonist .
Het bewakingspersoneel moet onder één
enkele graad/functie opgenomen worden,
maar het ziekenhuis moet het personeel,
opgenomen of niet opgenomen in het
generatiepact, kunnen onderscheiden.
Wij stellen voor code 13518:
Bestuursassistent te gebruiken.

Data manager

Betreffende de functie-graden Data manager => welke
codes ?

Controleur DCER in de interne
auditdienst

Betreffende de functie-graden Controleur DCER =>
welke codes ?

Adviseur voor
veiligheidsinformatie in de
interne auditdienst mbt de
ontwikkeling en de toepassing van
informatica programma’s
Coördinator van datamanagers

Betreffende de functie-graden Adviseur voor
veiligheidsinformatie in de interne auditdienst => welke
codes ?

Communicatieverantwoordelijke

Communicatieverantwoordelijke: welke graadfunctie
mag hiervoor gebuikt worden.

nieuwe functie binnen het
financieel departement =
“controller”.

We hebben een nieuwe functie binnen het financieel
departement = “controller”.
Welke graadfunctie dienen we hiervoor te gebruiken?

De overeenkomstige graad functie is
13504 Bestuurschef van een code m.b.t.
de verantwoordelijke
De overeenkomstige graad functie is
13504 Bestuurschef van een code m.b.t.
de verantwoordelijke
De overeenkomstige graad functie is
13504 Bestuurschef van een code m.b.t.
de verantwoordelijke

Bediende belast met het ingeven
van MZG (minimale ziekenhuis
gegevens

Betreffende de functie-graden voor bediende belast
met het ingeven van MZG (minimale ziekenhuis
gegevens => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13518 bestuursassistent (zo niet
verpleegster, is het administratie)

Verantwoordelijke MZG

Betreffende de functie-graden voor verantwoordelijke
MZG => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
10801 adjunct van de directie
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Betreffende de functie-graden Coördinator van
datamanagers => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13546 Analist of 13504 Bestuurschef
ingeval van een code m.b.t. de
verantwoordelijke
De overeenkomstige graad functie is
13546 Analist en 13547 programmeur of
13504 Bestuurschef ingeval van een code
m.b.t. de verantwoordelijke
De overeenkomstige graad functie is
13546 Analist

Raadgeven in preventie veiligheid

Betreffende de functie-graden voor raadgeven in
preventie veiligheid => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
12337 onderhoudswerkman en ploegbaas

Verbonden aan de directie
(universitair niveau)

Betreffende de functie-graden voor verbonden aan de
directie (universitair niveau) => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
10801 adjunct van de directie

Beleidscontroleur

Betreffende de functie-graden voor beleidscontroleur
=> welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13518 bestuursassistent (het is niet dus
een boekhouder)

Secretaris van raadplegingen
(neemt afspraken op)

Betreffende de functie-graden voor secretaris van
raadplegingen (neemt afspraken op) => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13526 medisch secretaris

Werknemer op het contact
center

Betreffende de functie-graden voor werknemer op het
contact center => welke codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13566 onthaal - telefonist

Het hoofd van de
factureringsdienst (niet
leiddingsgevend) => kan deze in
13502 voorzien worden of is deze
graad enkel bepaald voor de
directeuren

Betreffende de functie-graden voor het hoofd van de
factureringsdienst (niet leiddingsgevend) => welke
codes ?

De overeenkomstige graad functie is
13504 Bestuurschef (dus geen directeur)

4. VERPLEGEND PERSONEEL EN GELIJKGESTELD
Hoofdverpleegkundige
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1) Welke graad/functie heeft een
hoofdverpleegkundige die houder is van een bijzondere
beroepstitel (BBT) gespecialiseerd in de intensieve
zorg en spoedgevallenzorg alsook geriatrie?
24104 of 24140 – 24141?

1) De overeenkomstige code is 24104 :
hoofdverpleegkundige .
Als zij houder zijn van een BBT (bijzondere
beroepstitel) en een BBK(bijzondere
beroepsbekwaamheid), zal dit gecontroleerd
en aangepast worden bij herziening.

Gegradueerd en gebrevetteerd
verpleegkundige

2) Wat is het verschil tussen 24103 en 24104:
Kan men een hoofdverpleger niet altijd in het
middenkader plaatsen?
Wij stellen ons vragen betreffende het verplegend
personeel meer specifiek de codes 24116 en 24117:
Vanaf huidig academie jaar worden de
verpleegkundigen die afstuderen onderverdeeld in
gegradueerd verpleegkundigen en bachelor
verpleegkundigen, met het zeer vervelende
gegeven dat de gebrevetteerd verpleegkundigen (code
24117 van vroeger) momenteel benoemd worden als
gegradueerd verpleegkundige en de gegradueerd
verpleegkundigen van vroeger (code 24116) worden nu
benoemd als bachelor in de verpleegkunde.
Er bestaat ook nog geen code om een master aan te
duiden.
Worden er acties ondernomen om de lijst met codes
graden/functie zoals die nu bestaat, aan te passen
naar de nieuwe naamgeving?

Sociaal verpleegkundige
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Onder welke graad/klasse mogen de sociaal

2) code 24103 is voor verpleegkundig diensthoofd van het middenkader.
code 24104 is voor hoofdverpleegkundige.
Op dit ogenblik bestaan er:
- verpleegkundigen A2 die een brevet
bezitten van ziekenhuis verpleegkundige.
- verpleegkundigen A1 die een diploma van
gegradueerde verpleegkundige bezitten die
tot in 2004 werd afgeleverd.
- verpleegkundigen A1 die een diploma
bezitten van bachelor in de verpleegkunde
die vanaf 2005 wordt afgeleverd.
Wij zullen niets veranderen aan onze de lijst
graad/functie toepasselijk vanaf
01/01/2010.
Ten gevolge hiervan moeten de
verpleegkundigen die een brevet van
ziekenhuis verpleegkundige bezitten onder
de code 24117: gebrevetteerd
verpleegkundige ondergebracht worden.
De verpleegkundigen die een diploma van
gegradueerde verpleegkundige of nu
benoemd als bachelor in de verpleegkunde
moeten onder
code 24116: gegradueerd verpleegkundige
ondergebracht worden.
De overeenkomstige code is 24137:

Verpleegkundige die houder zijn
van een bijzondere beroepstitel
( BBT)
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verpleegkundige geplaatst worden ?
1) In het kader van de aanpassing aangaande de lijst
van graden-functies, toepasselijk vanaf 1 januari 2010,
hadden wij graag verdere verduidelijking betreffende
de verpleegkundigen die houder zijn van een
bijzondere beroepstitel of die gemachtigd zijn om zich
te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid.

gegradueerd sociaal verpleegkundige.
1) Deze verpleegkundigen moeten enkel
vermeld worden onder de toegewezen codes
(24140 tot 24156) indien ze voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld in het Koninklijk
besluit van 22 juni 2010 betreffende
uitvoering van het attractiviteitsplan voor
het verpleegkundig beroep wat betreft de
premies voor de titels en bijzondere
beroepsbekwaamheden en onregelmatige
prestaties.
(houders van een bijzondere beroepstitel of
bekwaamheid en effectief tewerkgesteld
zijn in een dienst, in een functie of een
zorgprogramma die deze specialisatie
voorziet).
De verpleegkundigen die houder zijn van een
titel of een bekwaamheid, maar die niet
voldoen aan de voorwaarden van het
Attractiviteitsplan voor het Verpleegkundig
Beroep, zal u in één van de codes 24116 tot
en met 24137 moeten vermelden,
naargelang de persoon.

2) Een verpleegkundige, houder van de BBT IZ/Spoed,
is uitsluitend werkzaam op IZ dan is er
geen twijfel en is de graadfunctie "verpleegkundige
BBT IZ/Spoed"
Een verpleegkundige, houder van de BBT IZ/spoed,
is uitsluitend werkzaam op geriatrie (de beroepstitel

2) De graadfunctie is code 24116:
gegradueerd verpleegkundige, want deze
verpleegster voldoet niet aan de
voorwaarden van het attractiviteitsplan van
het verpleegkundig beroep.

is dus geen meerwaarde). Is de graadfunctie dan
"gegrad verpl" of "verpleegkundige BBT IZ/spoed"?

BBT verpleegkundige
gespecialiseerd in de pediatrie en
neonatologie
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3) Een verpleegkundige, houder van de BBT IZ/spoed,

3) Als zij voldoet aan de voorwaarden van

is werkzaam op meerdere diensten (vb 40% IZ, 40%
Geriatrie en 20% inwendige). Is de graadfunctie dan
"gegrad verpl" of "verpleegkundige BBT IZ/spoed"?

het attractiviteitsplan van het
verpleegkundig beroep, moet men haar
encoderen in de specialiteit waar zij het
meeste werkt samenhangend met haar titel.
Dus hier code 24140: Verpleegkundige BBT
IZ/spoed

4) Voor de hoofdverpleegkundige met een BBT is

4) Een adjunct hoofdverpleegkundige dient

gemeld dat de graadfunctie "hoofdverpleegkundige"
dient gebruikt te worden.
Is dit ook zo voor de adjunct-hoofdverpleegkundige
met een BBT? (dus graadfunctie: "adjuncthoofdverpleegkundige" in plaats van "verpleegkundige
BBT IZ/Spoed")

men in te brengen naargelang de code die
betrekking heeft op haar specialiteit. Dus
een code van 24140 tot 24150

Vanaf 1/8/2012 zijn er 2 bijkomende beroepstitels
/beroepsbekwaamheden erkend.

Vanaf 01/01/2013 kunnen jullie volgende
codes gebruiken in finhosta

16 Februari 2012 : Ministerieel besluit tot vaststelling
van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars
van de verpleegkunde gemachtigd worden de
bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige
gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie.

 De graad /functie : 24143
Een verpleegkundige die houder is van de
BBT (bijzondere beroepstitel) van
verpleegkundige gespecialiseerd in de
pediatrie en neonatologie

BBB van verpleegkundige in de
diabetologie
(jaarlijks 2013)

20 februari 2012 : Ministerieel besluit tot vaststelling
van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars
van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te
beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid van
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in
de diabetologie.

 De graad/functie: 24152
Een verpleegkundige gemachtigd om zich te
beroepen op de BBB (bijzondere
beroepsbekwaamheid) van verpleegkundige
met een bijzondere deskundigheid in de
diabetologie

Welke graad functie nummer kunnen wij hiervoor
gebruiken?

Voor het jaar 2012 stellen wij het volgende
voor :
pediatrie en neonatologie: 24150 (andere
verpleegkundige die houder is van een
bijzondere beroepstitel bbt)
diabetologie : 24156 ( andere
verpleegkundige gemachtigd om zich te
beroepen op de bijzondere
beroepsbekwaamheid bbb van
verpleegkundige met een bijzondere
deskundigheid)

BBT verpleegkundige
gespecialiseerd in de geestelijke
gezondheidszorg en psychiatrie
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Vanaf 24 april 2013 : Ministerieel besluit tot
vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de
beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden
De bijzondere beroepstitel te dragen van de
verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke
gezondheidszorg en psychiatrie.

Vanaf 1/01/2013 kunnen jullie volgende
codes gebruiken in finhosta
 De graad/functie : 24144
Een verpleegkundige die houder is van de
BBT (bijzondere beroepstitel) van
verpleegkundige gespecialiseerd in de
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

BBB van een verpleegkundige in
de geestelijke gezondheidszorg
en psychiatrie
( jaarlijks 2013)

Vanaf 24 april 2013 : Ministerieel besluit 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 geestelijke
gezondheidszorg en psychiatrie.

 De graad/functie : 24153
Een verpleegkundige gemachtigd om zich te
beroepen op de BBB (bijzondere
beroepsbekwaamheid) van verpleegkundige
met een bijzondere deskundigheid in de
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.

Welke graad / functie kunnen wij hiervoor gebruiken?
BBB van een verpleegkundige in
de palliatieve zorg
(jaarlijks 2014)

Vanaf 8/7/2013 : Ministerieel Besluit tot vaststelling
van de criteria voor erkenning waarbij de
verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen
op de bijzondere beroepsbekwaamheid van
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in
de palliatieve zorg.
Welke graad/functie kunnen wij hiervoor gebruiken ?

BBT verpleegkundige
gespecialiseerd in de
peri-operatieve zorg
(jaarlijks 2014)

Verpleegkundige belast met
DIMZG
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Vanaf 26/3/2014 : Ministerieel besluit tot vaststelling
van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars
van de verpleegkunde gemachtigd worden de
bijzondere beroepstitel te dragen van de
verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve
zorg.
Welke graad/functie kunnen wij hiervoor gebruiken ?
Betreffende de functie-graden voor verpleegkundige
belast met DIMZG => welke codes ?

Vanaf 1/1/2014 kunnen jullie volgende code
gebruiken in finhosta
 De graad/functie 24154
Een verpleegkundige gemachtigd om zich te
beroepen op de BBB (Bijzondere
beroepsbekwaamheid) van verpleegkundige
met een bijzondere deskundigheid in de
palliatieve zorg.

Vanaf 1/1/2014 kunnen jullie volgende code
gebruiken in finhosta
 De graad/functie : 24145
Een verpleegkundige die houder is van de
BBT ( Bijzondere beroepstitel) van
verpleegkundige gespecialiseerd in de perioperatieve zorg.
De overeenkomstige graad functie is
24116 of 24117 (het begrip

“verpleegkundige” heeft voorrang)

5. VERZORGEND PERSONEEL
Logistieke assistenten
In tabel 13-14-15

Volgens de nieuwe instructies moeten zorgkundige met
een definitieve of voorlopige registratie onder 25200
komen. Logistieke assistenten type sociale maribel
vallen onder 25300
1) Wat met logistieke hulpen die niet vallen onder
sociale maribel en ander niet gekwalificeerd personeel
(bijv. hulpen op sterilisatie)? Mogen zij eveneens de
graad/functie 25300 toegewezen krijgen vanaf
01/01/2010?
2) Wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen
logistieke assistenten met attest van opleiding die wel
en niet in sociale maribel ingeschakeld worden?

Zorgkundige zonder visum
In tabel 13-14-15

wanneer een zorgkundige geen visum heeft, welke
graadfunctie moet dan toegekend worden ?

1) Wat betreft het logistiek assistent
personeel dat geen attest van opleiding van
logistiek assistent bezit, moet u onder de
code 25256: ziekenhuissecretaris
vermelden.
Als het gaat om ander niet-gediplomeerd
hulp personeel, moet u het onder de code
36434: Technicus van het medisch
materiaal vermelden.
2) Het personeel logistiek assistent, Sociale
Maribel of niet Sociale Maribel, met attest
van opleiding moet onder de code 25300:
logistiek assistent vermeld worden
Eigenlijk mag deze persoon niet terug te
vinden zijn als zorgkundige, noch mag zij/hij
deze functie uitoefenen (ook niet in
afwachting). Er moet een andere invulling
gegeven worden.
Indien dit toch niet gebeurd is, stellen wij
voor deze persoon te coderen onder 25300
logistiek ass, deze personen mogen geen
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verzorgende handelingen uitvoeren net zo
min als de niet-erkende zorgkundigen

6. PARAMEDISCH PERSONEEL EN ANDER PERSONEEL
Apotheek assistenten

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor
“apotheek assistenten” niveau A1 en A2?

Psycholoog verbonden aan een
verpleegeenheid

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor
psycholoog, die verbonden is aan een verpleegeenheid?
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Het beroep van “apothekers assistentie “ is
een paramedisch beroep in de zin van artikel
22 bis van het koninklijk besluit nr 78 van 10
november 1967 betreffende de
geneeskunst, de verpleegkunde de
paramedische beroepen en de geneeskundige
commissies. Het bedoelde beroep wordt
uitgeoefend onder de beroepstitel
“farmaceutisch technisch assistent “ zie
artikelen 1 en 2 van het K.B. van 05/02/1997
betreffende de
beroepstitel en de kwalificatievereisten
voor de uitoefening van het beroep van
farmaceutisch technisch assistent en
houdende vaststelling van de lijst van
handelingen waarmee deze laatste door een
apotheker kan worden belast (B.S. van
2/7/1997).
De overeenkomstige code voor Apotheek
assistenten is 36478: Farmaceutisch
technisch assistent
Als de psycholoog een directe rol in de
verzorging van de patiënt heeft, zoals dit
het geval is op kp: A,K of T dan kan men

volgende graadfunctie gebruiken;
36469: hoofdpsycholoog in
verpleegeenheden of
36470: psycholoog in verpleegeenheden
Criminoloog verbonden aan een
verpleegeenheid

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor
criminoloog, die verbonden is aan een verpleegeenheid?

Psychomotorisch therapeut

Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een
psychomotorisch therapeut?
Betreffende de functie-graden Schoonheidsspecialist/estheticus => welke codes?

Schoonheidsspecialist/estheticus

Als een criminoloog op de afdeling , intakes
doet met patiënten en hen opvolgt in het
kader van veiligheid en risicoanalyse , dus
een functie die sterk aansluit bij
psychologen, dan kan men volgende graad
functie gebruiken;
36470: psycholoog in verpleegeenheden of
36496: ander paramedisch personeel
De overeenkomstige graad functie is
36496 : ander paramedisch personeel
De overeenkomstige graad functie is
36496 Ander paramedisch personeel

7. NIEUWIGHEDEN
Sociale maribel
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Vanaf 2010 is er naast de sociale maribel ook een
fiscale maribel (waarvan de verrekening vermoedelijk
via het Fonds Sociale Maribel zal lopen). Wij hadden
graag vernomen hoe deze personeelslasten van
personen in de Fiscale Maribel geboekt moet worden.
1) Zal hiervoor een nieuw personeelstype gecreëerd
worden?
2) Onder welk personeelstype vallen deze personen?
3) Financiering sociaal maribel bijkomend verlof mag
dit ook onder functiecode “0 = normaal personeel” van
het personeelstype ondergebracht worden ?

1) Neen, er zal hiervoor geen nieuw
personeelstype gecreëerd worden.
2) Deze vallen onder de sociale Maribel:
personeelstype 4.
3) Ja, maar met uitzondering van het
personeel die deelt uitmaakt van
gesubsidieerd personeel van het sociaal
Fonds Maribel (in dit geval dient u code "4
Sociale Maribel " te gebruiken

Type van personeel

Wat is het type van personeel dat moet toegepast
worden aan de instapstage voor jongeren ? Het
betreft een stage van 3 à 6 maanden voor dewelke de
RVA financieel tussenkomt via een toelage.

Voor dit type van personeel moet deze
ondergebracht worden onder het type « 1 =
stagiaire RVA of starbaanovereenkomst »

A) Intercultureel bemiddelaar

A) Intercultureel bemiddelaar

8. WIJZIGINGEN
Code 13628 : intercultureel bemiddelaar ( rubriek
administratief personeel) vinden we terug in de versies
2006, 2007 tem 2010 en verder.
Code 36488 : cultureel bemiddelaar ( rubriek
paramedisch personeel ) vinden we enkel terug in de
versie SF BUD 2006.
1) Moeten wij veronderstellen dat vanaf de versie mbt
het boekjaar 2007, de functie van cultureel
bemiddelaar integraal vervangen wordt door de functie
intercultureel bemiddelaar?
2) Moeten deze werknemers omgeboekt worden van
paramedisch personeel naar administratief personeel?
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1) Ja, de graad functie: 36488 werd
opgeheven voor de inzameling SFANN
jaarlijkse 2006 en SFACC sociale akkoorden
2006 en verder finhosta versie 2.7.
2) Ja, het paramedisch personeel moet
overgeboekt worden naar administratief
personeel.

B) Buitenlands diploma/ verzorgend pers zonder
diploma

B) Buitenlands diploma/ verzorgend pers
zonder diploma

Volgende graad / functies verdwijnen in de versie
2010.
Welke graad/functies komen er in de plaats.

Sinds de verschijning van het K.B. van
12/01/2006 houdende vaststelling van de
regels om geregistreerd te worden als

25296: “Buitenlands diploma zonder erkenning”
25216: Verzorgend personeel, zonder diploma met
barema 1.22

zorgkundige, moet het verzorgend personeel
als zorgkundige geregistreerd worden.
De zorgkundige die bezitter zijn van een
definitieve of voorlopige registratie moeten
in code 25200: zorgkundige vermeld
worden.
Alle andere persoon die zich niet in deze
procedure bevindt, kan de functie niet meer
uitoefenen

9. BELANGRIJKE OPMERKING
De uitgeoefende functie heeft voorrang op de graad of het statuut
Uitzondering: Inzameling Sociale akkoorden
Betreft verplegend personeel: Het diploma primeert op de uitgeoefende functie.
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