Informatiebrief van de Vlaamse erkenningscommissie van Kinesitherapie
(VECK)
De Vlaamse erkenningscommissie van Kinesitherapie (VECK) verwerkt voor het ogenblik de vele dossiers
voor erkenning van bijzondere bekwaamheden.
De commissie acht het nodig om alle kinesitherapeuten er op te wijzen dat de “erkenningsprocedure vgls
overgangsbepalingen” vervalt op 31/12/2016. Vanaf 1/01/2017 zal nog enkel de “erkenningsprocedure vgls
criteria” worden toegepast,.
Op https://www.zorg‐en‐gezondheid.be/zorgberoepen/criteria/physiotherapist worden deze twee
erkenningsprocedures beschreven die door de VECK nauwgezet worden gevolgd.
immers de “erkenningsprocedure vgls overgangsbepalingen” vervalt op 31/12/2016.
De VECK loodst u in volgende stappen naar een correcte en volledige dossiersamenstelling zodat de
evaluatie snel en probleemloos kan verlopen.
stap 1
uw dossier samenstellen volgens de erkenningsprocedures
Procedure 1 : onbeperkt geldig
Deze “erkenningsprocedure vgls criteria” is bedoeld voor aanvragers die na hun algemene opleiding
kinesitherapie van minstens 240 ECTS studiepunten of ter aanvulling van deze opleiding , een specifieke
opleiding of afstudeerrichting in de xx (kinesi)therapie hebben gevolgd in een door de bevoegde overheid
opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling.
Hun gevolgde opleiding voldoet aan de gemeenschappelijke erkenningscriteria (MB B.S. 25/04/2014) én
aan de bijzondere erkenningscriteria , conform Hfdst II van het MB betreffende de bijzondere
bekwaamheid (BBK) die wordt aangevraagd.
a. Dossiersamenstelling voor de BBK bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
2. een copie van uw diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste
45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de
bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de
aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de
bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.
b. Dossiersamenstelling voor de BBK cardiovasculaire kinesitherapie.
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
2. een copie van uw diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 30
ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire
kinesitherapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager
als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de cardiovasculaire
kinesitherapie.
c. Dossiersamenstelling voor de BBK manuele therapie .
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
2. een copie van uw diploma, diplomasupplement en een getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 75
ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager
als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in manuele therapie.
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d. Dossiersamenstelling voor de BBK neurologische kinesitherapie .
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
2. een copie van uw diploma, diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 42
ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische
kinesitherapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager
als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de neurologische
kinesitherapie.
e. Dossiersamenstelling voor de BBK pediatrische kinesitherapie .
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie ;
2. uw diploma, diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 60
ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische
kinesitherapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend
kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de pediatrische kinesitherapie.
f. Dossiersamenstelling voor de BBK respiratoire kinesitherapie .
1. een copie van uw basisdiploma kinesitherapie;
2. uw diploma, diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat ‐ bijzondere
bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 60
ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in dit domein van de respiratoire
kinesitherapie;
3. een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat u als erkend
kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de respiratoire kinesitherapie.
Procedure 2 : Erkenning met overgangsmaatregelen (geldig tot en met 31/12/2016)
Wanneer u niet voldoet aan de criteria van procedure 1, kan u mogelijks erkend worden via de
“erkenningsprocedure vgls overgangsbepalingen” conform Hfdst IV van het MB betreffende de bijzondere
bekwaamheid die u aanvraagt.
Uw dossier moet dan uit volgende bewijsstukken bestaan :
1. een activiteitenprofiel dat bewijst dat u een jarenlange professionele ervaring, bekendheid en
bijzondere bekwaamheid bezit in het domein waarvoor u uw aanvraag verricht. Dit
activiteitenprofiel moet met alle rechtsmiddelen worden gestaafd, zoals oa .
a. een CV met lijst van jarenlange beroepservaring;
b. een document met jarenlange klinische activiteiten ( bv nomenclatuurnummers van
perinatale kine uitgevoerd in uw praktijk ...);
c. een verklaring van een gezondheidszorgbeoefenaar;
d. een verklaring van een diensthoofd in een ziekenhuis.......
2. Bewijsstukken, die uw bijzondere bekwaamheid in het domein waarvoor u uw aanvraag stelt,
aantonen aan de hand van:
a. een diploma of getuigschrift
en/of
b. bewijsstuk(ken) van regelmatige bijscholing zoals:
i. attesten van deelname aan wetenschappelijke vergaderingen
ii. attesten van deelname aan nationale en internationale congressen
en/of
c. bewijsstuk(ken) van publicaties.
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stap 2
doorsturen via e‐loket
U kan met uw E‐ID via uw kaartlezer inloggen op het e‐loket van het Agentschap
https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile?language=nl en vervolgens de verschillende stappen
doorlopen .
Volgende dossiersamenstellingen zijn correct:
1. Ofwel basisdiploma én officieel diploma van uw BBK én verklaring op erewoord”
2. Ofwel activiteitenprofiel én diploma’s of getuigschriften en/of bewijsstukken van opleidingen,
cursussen, bijscholingen, congresdeelnames en/of publicaties waarmee duidelijk uw jarenlange
ervaring , bekendheid en bijzondere bekwaamheid wordt aangetoond .
Tip: negeer de naamgevingen van het lijstje op de webpagina waar u uw documenten kan uploaden. Voor
de VECK heeft het geen belang onder welke naam u een bepaald bewijsstuk upload : het enige wat telt is
dat uw dossiersamenstelling klopt en de vereiste documenten kunnen geëvalueerd volgens een van de
twee erkenningsprocedures.
stap 3
evaluatie door de VECK
De aanvragers met volledige en correct samengestelde dossiers zullen hun erkenningsbesluit van het
Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en gezin, Agentschap Zorg en gezondheid ontvangen.
De aanvragers met een onvolledig of niet‐conform dossier worden per email of per post op de hoogte
gesteld. Wanneer zij de ontbrekende documenten niet binnen de drie maanden na de opvraging bezorgen
aan het agentschap , wordt hun dossier administratief afgesloten, is hun erkenningsaanvraag
onontvankelijk.
U kan steeds de hulplijn van de Vlaamse overheid contacteren via het nummer “1700”, elke werkdag van 9
tot 19 uur of via e‐mail. Hou uw rijksregisternummer steeds bij de hand.
Met collegiale groeten,
Nicole Timmerman
Voorzitter Vlaamse erkenningscommissie van Kinesitherapie
Opgesteld te Brussel op 14 /11/2016
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