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Geachte Mevrouw Minister, 
 
Hierbij verwijzen wij naar uw adviesaanvraag d.d. 20 april 2015 en naar het eerste tussentijds 
advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen d.d. 10 december 2015. 
 
Op 28 april 2016 bracht de Hoge Raad bijkomende adviezen uit over specifieke erkenningscriteria 
voor professionele vorming, stagemeesters en –diensten voor de drie niveau 3 titels: de  
respiratoire revalidatie, de cardiale revalidatie en de visuele revalidatie. 
 
U vindt deze drie adviezen als bijlage. Een gestructureerde aanpak van de professionele vorming 
laat een duurtijd toe van één jaar voltijds of twee jaar halftijds. Overigens is – behalve als 
overgangsmaatregel voor artsen die reeds over een niveau 3 titel beschikken – het principe dat de 
niveau 3 titel aansluit bij een niveau 2 titel van dezelfde discipline (toegangsvoorwaarde). 
Deze verkorting van de vormingsduur en de mogelijkheid te opteren voor een halftijdse vorming 
(mits de totale duurtijd, de kwaliteit en het behalen van de eindcompetenties gegarandeerd blijft), 
is belangrijk voor de attractiviteit voor deze beroepstitels waar nood aan bestaat. 
Er moesten ook wegens een gebrek aan stagemeesters in enkele disciplines, specifieke 
overgangsmaatregelen voorgesteld worden. 
 
Deze diverse disciplines hebben de meerwaarde van functionele en professionele revalidatie 
opnieuw onderstreept.  
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BETREFT  NIVEAU 3 BEROEPSTITEL FUNCTIONELE EN PROFESSIONELE REVALIDATIE: 

- RESPIRATOIRE REVALIDATIE 
 

- CARDIALE REVALIDATIE 

 

 
 
 
 
 
 

- VISUELE REVALIDATIE 
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Het tussenadvies van december 2015 werd bevestigd, met die verduidelijking 1 dat voor de niveau 
2 titel fysische geneeskunde en revalidatie de eindcompetenties voor functionele en professionele 
lokomotorische én neurologische revalidatie binnen de herwerkte niveau 2 beroepstitel zouden 
voorzien worden. Er wordt gewerkt aan een uitgewerkt advies terzake. 
 
Momenteel wordt nog gewerkt aan bijkomende adviezen voor niveau 3 titels specifiek voor de 
disciplines ORL (neus keel oor), pediatrie en mogelijks ook neurologie. Voor psychiatrie wordt – 
gezien de aard van de discipline – ernaar gestreefd in toekomstige erkenningscriteria de 
eindcompetenties functionele en professionele revalidatie ook in de niveau 2 titel te voorzien. 
 
 
Wij tekenen met bijzondere hoogachting, 
 
 
 
 
  Prof. J. Boniver 

 Voorzitter Hoge Raad 
 
 
 
Dr. P. Waterbley     De hr C Decoster  

    Voorzitter FOD 
    Directeur-generaal   

Ondervoorzitter-Secretaris        
 
Hoge Raad 
 
 
 
Bijlage: 3 
 

                                                 
1  Advies Hoge Raad 10 december 2015, punt 3, eerste gedachtestreeptje (schrijven d.d. 30.01.2016 ref 

250305. 


