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Artikel 1. § 1. Zijn alleen ertoe gemachtigd om de geneesmiddelen autonoom
voor te schrijven die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen bedoeld zijn, de personen die houder zijn van de
beroepstitel van vroedvrouw overeenkomstig artikel 21noviesdecies van
hetzelfde besluit, en voor dewelke het programma van de opleiding tot
vroedvrouw omvat :
- een opleidingsonderdeel algemene farmacologie,
- een opleidingsonderdeel van minimum 30 effectieve uren, hetgeen
overeenkomt met 3 ECTS studiepunten, gespecialiseerde toegepaste
farmacologie in verband met de specifieke beroepsuitoefening van vroedvrouw
en de lijst van de geneesmiddelen waarvoor de vroedvrouwen het recht hebben
deze autonoom voor te schrijven, en
- een opleidingsonderdeel teratologie en
- een opleidingsonderdeel toxicologie.
De bijlage van het diploma van vroedvrouw afgeleverd door de
onderwijsinstelling getuigt over de gelijkvormigheid van het programma met
deze verplichting en toont aan dat de houder met vrucht is geslaagd voor een
examen betreffende het opleidingsonderdeel gespecialiseerde toegepaste
farmacologie.
§ 2. Voor de vroedvrouwen die hun beroepstitel vóór 1 oktober 2014 hebben
behaald, is een bijkomende opleiding van minimum 30 effectieve uren vereist,
hetgeen overeenkomt met 3 ECTS studiepunten, over gespecialiseerde
toegepaste farmacologie in verband met de specifieke beroepsuitoefening van
vroedvrouw en de lijst van de geneesmiddelen waarvoor de vroedvrouwen het
recht hebben deze voor te schrijven, om de geneesmiddelen autonoom te
kunnen voorschrijven die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het voormeld
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 bedoeld zijn.
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Deze bijkomende opleiding wordt aangeboden door een onderwijsinstelling
die beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd door de Gemeenschappen om
de bacheloropleiding in de vroedkunde te organiseren of de "Bachelor in de
verpleegkunde" of een overeenkomst hiervoor heeft met een erkende of
gemachtigde instelling die hierboven vermeld werd.
Deze personen bewijzen het met vrucht slagen van het examen betreffende de
bijkomende opleiding gespecialiseerde toegepaste farmacologie, door middel
van een getuigschrift afgegeven door de onderwijsinstelling die de bijkomende
opleiding heeft georganiseerd. Bovendien bewijzen deze personen eveneens een
opleiding te hebben gevolgd in algemene farmacologie, toxicologie en
teratologie tijdens hun initiële opleiding of daarbuiten. De bewijzen dienen
door de betrokkenen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de
Volksgezondheid behoort te worden verstuurd teneinde deze vroedvrouwen te
registreren als gemachtigd om de geneesmiddelen autonoom voor te schrijven
die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10
november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
bedoeld zijn.
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
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