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Hoogstraat 9 ●   8000 Brugge  ●  www.health.fgov.be 
                                                                                         

*  
* Zie achterzijde   
 

 Dit formulier, met de nodige documenten, stuurt u naar de Federaal Gezondheidsinspecteur van de Provincie  
waar de 100-ziekenwagendienst gevestigd is. 

 Indien er documenten ontbreken, zal het dossier niet worden afgewerkt. Pas bij een volledig dossier kan een 
onderscheidingsteken (badge-100) afgeleverd worden.   

Registratie GI.  Voorlopig attest  

    

Nieuwe 
Vervaldatum  

 

Badge opgestuurd  

Directoraat-Generaal 
Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer 
Dienst ICM West-Vlaanderen 
Commissie Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening 

 

Formulier voor de VERLENGING van het onderscheidingsteken DGH 
(100) voor de verpleegkundige hulpverlener-ambulancier  
 

Ziekenwagendienst: ……………………………………………………………………  
 

Erkenningsnummer: ………….   

 

Badgenummer: ……………. Vervaldatum: ………………. Verlenging: ….. 
 

Naam en voornaam:  ……………………………………………………….………..…………………….….. 
 

Straat: ……………………………………………………………………………………………..…….…….…….. 
 

Postcode: ……………...     Gemeente …………..………….…………………………………..…….……. 
 

Geboortedatum: ……………………..………             Telefoonnummer: …………….…….….…… 
 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………     
 

Datum vijfjaarlijkse proef: …….……….……  Indien van toepassing 
 

Schrappen wat niet past 
●  Vrijwilliger / Beroeps                            ● Chauffeur – Ja  /  Neen                          
                                                         

Nodige documenten Bijgevoegd Voorbehouden ruimte FOD-ICM 
1.a Kopie van het attest, afgeleverd door een 
erkende school voor de hulpverlener-ambulancier 
DGH, ter verlenging van uw brevet  
Of 1.b  Voor vrijgestelden*, bewijs van bijscholing 
van de voorbije periode 
Of 1.c Voldoet u aan de voorwaarde* om de 
Bijzondere Beroepstitel voor spoed- en 
intensievezorgen te dragen  Ja  / Neen Schrappen 

 
 
 
 
 
1.c. Geen 
document 
nodig 

- 
 
 
- Uren; 
 
- NETCMP: 

2. Een attest van tewerkstelling bij de 100-erkende 
ziekenwagendienst 

  
 

3. Bewijs van goed gedrag en zeden (niet ouder 
dan 3 maanden) 

  
 

4. Een kopie van de identiteitskaart (voor- en 
achterzijde) 
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Informatie voor verpleegkundigen vrijgestelden; 
 
13 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-
ambulanciers  op 28-03-98 verschenen in het Belgisch staatsblad  
Rekeninghoudend met de wijzigingen van 19 maart 1998 en 23 maart’99 verschenen op 28-03-98 en 22-06-99 
in het Belgisch staatsblad  
 
HOOFDSTUK V. - Vrijstellingen 
Art. 20. Zijn van de basisopleiding en van de permanente vorming bedoeld in dit besluit vrijgesteld de houders 
van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg.  Zijn eveneens van de in het eerste lid bedoelde opleidingen vrijgesteld, de verplegers of 
verpleegsters die kunnen bewijzen dat zij op 1 oktober 1998 minstens vijf jaar ervaring hebben opgedaan, 
hetzij in een erkende dienst of functie voor intensieve verzorging, hetzij in een dienst voor intensieve 
behandeling die beantwoordt aan de omschrijving in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1986 
houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale 
axiale tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals 
bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6°, bis, van de wet op de ziekenhuizen, hetzij in een erkende functie  
gespecialiseerde spoedgevallenzorg, hetzij in een spoedgevallendienst die beantwoordt aan de omschrijving in 
bijlage 1 van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1986, voor zover deze verplegers of verpleegsters 
hun kennis actualiseren gedurende tenminste twee dagen per jaar. 

 
 
Informatie voor verpleegkundigen houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg; 
 
19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de          
beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen.  op 08-06-07 verschenen in het Belgisch 
staatsblad 
 
HOOFDSTUK III. – Voorwaarden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige 
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te behouden 
Art. 4. De bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar het behoud ervan is aan voorwaarden 
onderworpen : 
1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg 
om aldus de verpleegkundige zorg te kunnen verstrekken in overeenstemming met de huidige evolutie van de 
verpleegkundige wetenschap en zijn kennis en bekwaamheid in minstens drie van de vijf domeinen bedoeld in 
artikel 3, § 2, te onderhouden. 
Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve uren per periode van 4 jaar omvatten. 
2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier jaar minimum 1 500 effectieve uren zijn functie 
uitgeoefend in een erkende dienst voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, of bij een erkende « ambulance-
dienst », zoals beschreven in de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 
Art. 5. De documenten die aantonen dat de permanente vorming is gevolgd en de verpleegkunde binnen een 
dienst voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, zoals omschreven in artikel 3, § 3, is uitgeoefend, worden 
door de houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg gedurende 4 jaar 
bewaard. Deze elementen kunnen te allen tijde worden meegedeeld op verzoek van de Erkenningscommissie of 
de persoon die met de controle van het dossier van de betrokken verpleegkundige is belast. 
 


