• Nadat je een aanvraag tot registratie ingediend
hebt, ontvang je van het e-loket een bericht dat je
aanvraag doorgestuurd werd naar de administratie. Dit gebeurt automatisch.
• De dossierbeheerder verstuurt na de ontvangst
van je aanvraag een bevestiging van deze ontvangst naar het e-mailadres dat je opgegeven hebt
in het e-loket.
Het is héél belangrijk dat dit e-mailadres persoonlijk en correct is. Zoniet kan je geen documenten
ontvangen van Zorg en Gezondheid.
• Nadien controleert de dossierbeheerder je dossier
en kijkt na of het volledig is of niet.
• Als er een document ontbreekt of er is onduidelijkheid rond je aanvraag, zal de dossierbeheerder
je een brief of e-mail versturen waarin gevraagd
wordt om je dossier te vervolledigen of te verduidelijken.
• Wil je je aanvraag vervolledigen, dan kan dit via
het e-loket. Hier kies je dan voor de optie
“bijkomende bewijsstukken toevoegen”.
• Om je dossier te vervolledigen krijg je drie maanden de tijd. Na deze periode word je dossier administratief afgesloten.
• Wil je na de administratieve afsluiting nog documenten toevoegen kan dit alleen als je een volledig nieuwe aanvraag indient met alle documenten
eraan toegevoegd.

 Het registratiebesluit
Is je dossier volledig, dan wordt deze voor advies
voorgelegd aan de leden van de erkenningscommissie zorgkundige. Bij een positief advies word
je geregistreerd als zorgkundige. Je ontvangt een
registratiebesluit.

 Het visum
Meteen nadat je registratie als zorgkundige is
goedgekeurd, gaat er een automatische aanvraag
voor een visum met visumnummer naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Je hoeft
hiervoor zelf niets meer te doen.

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 06/2016

WAT NA HET INDIENEN?

Na de toekenning van het visum, ontvang je van
de Federale overheidsdienst Volksgezondheid je
visum. Op dit visum vind je jouw visumnummer
terug.

NA DE REGISTRATIE
Aan je werkgever geef je een kopie van je registratiebesluit en visum. Het origineel bewaar je zorgvuldig op een veilige plaats.

MEER INFO
 Visum: FOD Volksgezondheid - www.health.fgov.be,

UW REGISTRATIE
ALS ZORGKUNDIGE
Online registratie via
het e-loket voor zorgberoepen
op www.zorg-en-gezondheid.be

T 02 524 97 97, e-mail: visa@gezondheid.belgie.be

 Registratie: Zorg en Gezondheid - www.zorg-engezondheid.be, T 1700 (gratis informatienummer),
e-mail: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

CRITERIA REGISTRATIE
Om in de gezondheidszorg het beroep
zorgkundige te mogen uitoefenen heb
je in België een registratie en een visum
nodig.

Kijk voor je een aanvraag indient na of je in
aanmerking komt.

 Heb je één van de onderstaande diploma’s,
Je registratie vraag je online aan in het
e-loket van Zorg en Gezondheid (Vlaamse
overheid).
Na je registratie krijg je een visum van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
Je hoeft dat zelf niet aan te vragen.

getuigschriften of certificaten, dan kom je in aanmerking voor een registratie als zorgkundige.
• Een attest van slagen in het eerste jaar verpleegkunde

 Heb je geen diploma maar kan je wel werk-

(gebrevetteerd, gegradueerd, bachelor).

ervaring aantonen?

• Het deelcertificaat verpleegkunde basiszorg (HBO5,
modulair onderwijs).
• Het certificaat zorgkundige van minstens 1400 lesuren.
• Het diploma thuis- en bejaardenzorg, behaald na 30

Een registratie vraag je online aan,
via het e-loket van Zorg en Gezondheid.
Surf naar www.zorg-en-gezondheid.
be/zorgberoepen en open het e-loket
voor zorgberoepen.
2. Meld je aan met je elektronische
identiteitskaart. Je hebt je e-id met
pincode en een kaartlezer nodig.
3. Volg de instructies op het scherm om
je te registeren.
4. Je hebt een e-mailadres nodig om de
registratie te voltooien.
Problemen tijdens de registratie?
In het e-loket is een chat- en contactknop
om meteen hulp in te roepen.

Dan kom je in aanmerking voor een registratie als
zorgkundige als je minstens 5 jaar ervaring had op
13 februari 2006.

juni 2006.
• Het diploma thuis- en bejaardenzorg, behaald voor 30
juni 2006 en de bijkomende opleiding tot zorgkundige
van 120 lesuren.

1.

• Je moet op 13 februari 2006 tewerkgesteld
geweest zijn.
• De functie van je tewerkstelling moet als
verzorgend personeel zijn.
• De tewerkstelling moet in een erkende verzorgingsinstelling zijn. De instelling moet erkend zijn
door de diensten van het RIZIV.

• Het getuigschrift polyvalent verzorgende en de bijkomende opleiding tot zorgkundige van 120 lesuren.

• De functie van je tewerkstelling moet als
verzorgend personeel zijn.
• De tewerkstelling moet in een erkende verzorgingsinstelling zijn. De instelling moet erkend zijn
door het RIZIV.

• Het diploma of getuigschrift van personenzorg, aangevuld met een extra opleiding tot zorgkundige van

 Kan je al het voorgaande niet aantonen? Dan is

minstens 1400 lesuren.

er de mogelijkheid om via een verkort traject aan
opleidingen het certificaat zorgkundige te behalen.

 Heb je een diploma, getuigschrift of certificaat
behaald dat vermeld wordt in Bijlage I van de omzendbrief van 8 november 2006?(*)
Dan kom je in aanmerking voor een registratie als
zorgkundige als je een tewerkstelling kan aantonen.

(*) Deze bijlage vind je op onze website www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen.

Meer informatie over deze trajecten krijg je bij een
school naar keuze, een centrum voor volwassenonderwijs of een VDAB-kantoor.
Bij deze instanties gaan ze na welke opleidingen je
nog moet volgen om het certificaat te behalen. Dit
certificaat beslaat minstens 1.400 lesuren.

