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1 Informatie over de aanvraag “Belgian CHT” 
 

In België bestaat er de mogelijkheid om via de Belgian Hand Therapists (BHT) een Belgian Certified Hand 
Therapist (Belgian-CHT) certificaat te krijgen. 

Het Certified-BHT certificaat is een initieel certificaat en heeft 3 niveaus.  

1) Basic Hand Therapist 
2) Advanced Hand Therapist 
3) Belgian Certified Hand Therapist 

U kunt aan dit certificaat op dit moment (nog) geen rechten ontlenen of vergoedingsmogelijkheden via de 
mutualiteit afdwingen. Het is geen door de overheid of RIZIV erkend certificaat. U bewijst er mee, dat u 
over ruime behandelervaring en -kennis beschikt in de behandeling van patiënten met aandoeningen van 
de bovenste extremiteit. Met ‘aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt het volgende bedoeld: 
(pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of 
congenitale aandoeningen; en daarnaast secundaire schouderproblematiek als gevolg van hand, pols, 
onderarm of elleboogletsel 

Het hoogste niveau (Certified BHT) kan dienen en is de noodzakelijke basis voor verdere certificering met 
een Europese erkenning, het Europees Certificaat Hand Therapie (ECHT, European Certified Hand 
Therapist). Voor de precieze eisen en voorwaarden van het ECHT raadpleeg op de website van de European 
Federation of Societies for Hand Therapy: www.eurohandtherapy.org. 

Om in aanmerking te komen voor een BHT-certificaat dient u een portfolio voor te leggen waaruit duidelijk 
wordt dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt om patiënten met aandoeningen in de bovenste 
extremiteit te behandelen. Voor het niveau van “certified BHT” wordt bovendien gevraagd dat u een 
bijdrage levert aan de handtherapie in België in algemene zin.  

Procedure: 

 U downloadt het aanvraagformulier  
 U vult het aanvraagformulier volledig in en verklaart dit naar waarheid te hebben ingevuld.  
 U slaat uw aanvraag op de volgende wijze op: Naam.Voornaam.Aanvraag CHT-BHT.jaar-maand, dus 

vb.: DeGrootte.Dirk.AanvraagCHT-BHT.2022-10  
 U stort € 55 naar: IBAN: BE29 0012 0373 7664 BIC: GEBABEBB, met vermelding van uw voornaam en 

familienaam en het kenmerk ‘CHT-BHT’. Deze moet ontvangen zijn vóór 1 maart of 1 oktober.  
 U mailt uw aanvraagformulier naar Certificering@bht.be, samen met een bewijs van betaling  
 Binnen het BHT is er een certificeringscommissie, die uw aanvraag beoordeelt. Deze commissie is 

verantwoordelijk voor afhandeling en beoordeling van uw aanvraag. De BHT streeft ernaar binnen een 
termijn van 3 maanden ná sluitingsdatum uitsluitsel te geven over toewijzing van het certificaat.  

 De aanvrager heeft het recht bezwaar/beroep aan te tekenen tegen het besluit van de BHT. U dient 
schriftelijk te reageren binnen 6 weken na dagtekening van het besluit, waarbij u onderbouwt waarom 
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u het niet eens bent met het besluit zoals genomen door de certificeringscommissie van de BHT. Het 
bestuur van de BHT behoudt zich het recht voor een eindoordeel te vellen. 

Belangrijke aandachtspunten: 

Twee keer per jaar worden aanvragen getoetst. Sluitingsdata voor deze toetsingsrondes zijn 1 maart en 1 
oktober van het kalenderjaar. Indien uw aanvraag of betaling ná de sluitingstermijn wordt ontvangen, 
wordt uw aanvraag opgenomen in de volgende toetsingsronde.  

U dient te kunnen bewijzen dat u beschikt over de gevraagde kennis of ervaring. Er zal steekproefsgewijs 
gecheckt worden of de aanvraag op waarheid berust. Er wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd om 
bewijsstukken of kopieën van bewijsstukken niet mee te zenden. U dient de vermelde bewijsstukken op 
verzoek te kunnen voorleggen.  

In het portfolio worden eisen gesteld ten aanzien van uw algemene werkervaring als ergo- en/of 
kinesitherapeut alsook uw behandelervaring als hand therapeut. In uitzonderlijke gevallen bestaat er de 
mogelijkheid om van deze eisen af te wijken. Zie hiervoor de uitzonderingsregels per niveau. 

Geldigheid certificaat: 

- Basic Hand Therapist:    3 jaar 
- Advanced Hand Therapist:   5 jaar 
- Belgian Certified Hand Therapist:  5 jaar  

Daarna kunt u hercertificering aanvragen op hetzelfde niveau of u kan een hoger niveau aanvragen. Indien 
u vroegtijdig de criteria behaald van een hoger niveau kunt u vanzelfsprekend eerder uw aanvraag 
indienen. 

De BHT heeft het recht een aanvraag af te wijzen of toekenning in te trekken indien:  
 De aanvraag onvolledig werd ingevuld  
 Er niet (tijdig) betaald werd voor de aanvraag 
 De aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen  
 Het jaarlijks lidgeld niet tijdig betaald werd (na 1 april van het lidmaatschapjaar) 

 

Indien u op termijn besluit ook de Europese certificering aan te vragen, verzoeken wij u om ook een kopie 
van het Europese aanvraagformulier naar het secretariaat van de BHT te versturen.  
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2 Algemene gegevens aanvrager 
 

Dhr.           Mw.         

Naam:        

Voornaam:       

Straat:       

Postcode en plaats:       

Telefoonnummer:       

E-mail:       

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):       

 

Huidige werkadres(sen):  

Werkadres 1:         

Afdeling:       

Adres:        

Postcode en plaats:       

Tel.:       

E-mail:       

Referentie:       

Naam:       

Tel:       

 

Werkadres 2:         

Afdeling:       

Adres:        

Postcode en plaats:       

Tel.:       

E-mail:       

Referentie:       

Naam:       

Tel:       
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Ik wens een aanvraag in te dienen voor: 

 Basic Hand Therapist 

 Advanced Hand Therapist 

 Belgian Certified Hand Therapist 

 

Bij het behalen van mijn certificaat ga ik akkoord met de vermelding van mijn naam en contactgegevens 
op de BHT-website:  

 Nee 

 Ja, onder welke gegevens?  

Naam                      

Adres            

Tel / GSM            

Mail              

Website             

 

De aanvrager verklaart onderstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld  

 

Handtekening   Datum     Plaats 

 

      

               /     /                

 



 
Aanvraag Certificering Certified-BHT versie 6 november 2022 

3  Overzicht certificeringsvoorwaarden 
 

 Basic Hand 
Therapist 

Advanced Hand 
Therapist 

Belgian Certified Hand 
Therapsist 

Algemene voorwaarden    

Lidmaatschap (te tellen van de datum van betaling 
eerste lidgeld) 

1 jaar 3 opeenvolgende jaren 5 opeenvolgende jaren 

Werkervaring als algemeen ergo-/kinesitherapeut 1 jaar 5 jaar 5 jaar 

Specifieke voorwaarden    

1. Werkervaring als handtherapeut  300u 
(laatste 3 jaar) 

1500u 
(laatste 5 jaar) 

1500u 
(laatste 5 jaar) 

2. BHT-events 
 

Min 2 
(laatste 2 jaar) 

Min 5 
(laatste 5 jaar) 

Min 5 
(laatste 5 jaar) 

3. Specialitische scholing bovenste lidmaat 
 

Totaal: 30 punten Totaal: 50 punten Totaal: 50 punten 

A. Meerdaagse scholing (≥4DD)  2pt/DD 
Examen: 1pt 

Min 16 - Max 24 
(onbeperkt geldig) 

Min 16 - Max 30 
(onbeperkt geldig) 

Min 16 - Max 30 
(onbeperkt geldig) 

B. Korte hand/arm gerelateerde 
scholing (<4DD), congressen, 
symposia 

1pt/DD 
Examen: 1pt 

Min 6 
(3 jaar geldig) 

Min 15 
(5 jaar geldig) 

Min 15 
(5 jaar geldig) 

C. LOKK - Peer review 0,5pt/DD (3 jaar geldig) (5 jaar  geldig) (5 jaar geldig) 
D. Stage handtherapie  1pt/DD Max 8 

(3 jaar geldig) 
Max 8 

(5 jaar geldig) 
Max 8 

(5 jaar geldig) 
E. HTCC-examen 50 pt  (5 jaar geldig) (5 jaar geldig) 

F. Begeleiding stage handtherapie 1 pt/DD  Max 8 
(5 jaar geldig) 

Max 8 
(5 jaar geldig) 
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4. Actieve bijdrage aan de handtherapie   20 punten 

G. Docent hand grelateerde scholing 5 pt/uur   (5 jaar geldig) 
H. Presentaties 

Eigen werkomgeving 
LOKK/peer review 
Nationaal congres 

Internationaal congres 

 
2pt/pres 
5pt/pres 
10pt/pres 
20pt/pres 

  (5 jaar geldig)                       

I. Publicatie boek/artikel 
1ste auteur boek 

1ste auteur internationaal artikel 
1ste auteur boekhoofdstuk 

1ste auteur nationaal artikel 
2de auteur boek 

2de auteur internationaal artikel 
2de auteur hoofdstuk boek 

2de auteur nationaal artikel  

20pt 
20pt 
10pt 
10pt 
10pt 
10pt 
5pt 
5pt 

  (10 jaar geldig) 

J. Actieve bijdrage binnen 
BHT/EFSHT/IFSHT 

Voorzitter/secretaris 
Algemeen bestuurslid 

Organisatie meeting/congres 

 
 
10pt/jr 
7pt/jr 
10pt/event 

  (20 jaar geldig) 

Uitzonderingsregel    

 Zie aanvraagformulier Zie aanvraagformulier  
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4 Algemene voorwaarden 
 

4.1 Lidmaatschap BHT 

o Basic Hand Therapist: 1 jaar lid van BHT, te tellen van de datum van uw betaling van het 

lidmaatschap 

o Advanced Hand Therapist: 3 opeenvolgende jaren lid van BHT, te tellen van de datum van uw 

betaling van uw eerste lidmaatschap 

o Belgian Certified Hand Therapist: 5 opeenvolgende jaren lid van BHT, te tellen van de datum van 

uw betaling van uw eerste lidmaatschap 

Voorwaarden: 
- U dient op het moment van de aanvraag effectief 1, 3, of 5 jaar lid te zijn. Een voorbeeld ter 

verduidelijking: 
o U bent lid sinds 8 december 2020, dan kan u een aanvraag doen voor: 

§ Basic Hand Therapist vanaf 8 december 2021 
§ Advanced Hand Therapist vanaf 8 december 2023 
§ Belgian Certified Hand Therapist vanaf 8 december 2025 

- Uw lidmaatschap dient hierbij ononderbroken te zijn. Betalingen voor het nieuwe jaar dienen 
hiervoor steeds voor 1 april te hebben plaats gevonden. 

Lid BHT sinds:         /     /      

Laatste betaling lidgeld:       /     /      

Betaling aanvraag certificering*        /     /        

*Gelieve het bewijs van betaling voor de certificering toe te voegen bij het insturen van uw aanvraag. 

 

4.2 Werkervaring als kinesitherapeut of ergotherapeut 

o Basic Hand Therapist: 1 jaar werkervaring als ergo- of kinesitherapeut 

o Advanced Hand Therapist: 5 jaar werkervaring als ergo- of kinesitherapeut OF minstens 2500u 

ervaring met behandelen van aandoeningen van het bovenste lidmaat (zie uitzonderingsmaatregel). 

o Belgian Certified Hand Therapist: 5 jaar werkervaring als ergo- of kinesitherapeut 

Verondersteld wordt dat u beschikt over de algemene kennis en vaardigheden in 
overeenstemming met de voorwaarden van uw beroepsgroep, op het gebied van:  
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§ ICF - International Classification of Functioning Disability and Health  
§ Patiëntgericht werken 
§ Evidence Based Practice  
§ Meetinstrumenten en meetmethoden t.b.v. diagnostiek en evaluatie van individuele 

behandeling. 
 
Bewijs van bevoegdheid:  

Aanvrager verklaart te beschikken over het bewijs van bevoegdheid als: 

  Kinesitherapeut 

  Ergotherapeut 

Afgestudeerd op:      /     /      
Opleiding:       

 

Onderwijsinstelling:       

RIZIV-nummer:       

Bewijsstukken: 
1) Diploma  
2) Visum diploma kinesitherapie/ergotherapie door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, Dienst 
gezondheidszorgberoepen 

 

Werkervaring als algemeen ergotherapeut/kinesitherapeut:  

Werkplek Periode % tewerkstelling Patiëntenpopulatie 
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5 Specifieke voorwaarden 
 

5.1 Werkervaring als handtherapeut 

 
o Basic Hand Therapist: U dient te beschikken over minimaal 300 uur ervaring in de 

behandeling van patiënten met aandoeningen in het bovenste lidmaat gedurende de laatste 
3 jaar. Dat betekent dat u gedurende de afgelopen 3 jaar, gedurende 40 weken per jaar 
gemiddeld 2,5 uur per week besteed hebt aan de behandeling van patiënten met 
aandoeningen van de bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de directe als indirecte 
patiëntgebonden tijd. 

o Advanced Hand Therapist: U dient te beschikken over minimaal 1500 uur ervaring in de 
behandeling van patiënten met aandoeningen van het bovenste lidmaat gedurende de 
laatste 5 jaar. Dit betekent dat u de afgelopen 5 jaar gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 
7,5 uur per week besteed heeft aan behandeling van patiënten met aandoeningen van de 
bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de directe als indirect patiëntgebonden tijd. 

o Belgian Certified Hand Therapist: U dient te beschikken over minimaal 1500 uur ervaring in 
de behandeling van patiënten met aandoeningen van het bovenste lidmaat gedurende de 
laatste 5 jaar. Dit betekent dat u de afgelopen 5 jaar gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 
7,5 uur per week besteed heeft aan behandeling van patiënten met aandoeningen van de 
bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de directe als indirect patiëntgebonden tijd. 

 

Werkplek  Periode Uren  

Gemiddeld aantal uren per week 
besteed aan de behandeling van  
aandoeningen ter hoogte van het 
bovenste lidmaat 
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5.2 Aanwezigheid BHT-events 

o Basic Hand Therapist: U bent aanwezig geweest op minimaal 2 door BHT georganiseerde 
bijscholingsmomenten verspreid over de afgelopen 2 jaar. 

o Advanced Hand Therapist: U bent aanwezig geweest op minimaal 5 door BHT 
georganiseerde bijscholingsmomenten verspreid over de afgelopen 5 jaar. 

o Belgian Certified Hand Therapist: U bent aanwezig geweest op minimaal 5 door BHT 
georganiseerde bijscholingsmomenten verspreid over de afgelopen 5 jaar. 

BHT-event Datum 

            

            

            

            

            

BHT-events mogen ook opgegeven worden bij 4.3 Specialistische scholing bovenste lidmaat –  B. Korte 
hand/arm gerelateerde scholing, congressen en symposia. 
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5.3 Specialistische scholing bovenste lidmaat 

o Basic Hand Therapist: U behaalt in totaal minstens 30 punten specialistische scholing van het 
bovenste lidmaat met het accent op de pathologieën van de hand*. U kan punten behalen uit 
categorie A – B – C – D. 

o Advanced Hand Therapist: U behaalt in totaal minstens 50 punten specialistische scholing 
van het bovenste lidmaat met het accent op de pathologieën van de hand*. U kan punten 
behalen uit categorie A – B – C – D – E – F. 

o Belgian Certified Hand Therapist: U behaalt in totaal minstens 50 punten specialistische 
scholing van het bovenste lidmaat met het accent op de pathologieën van de hand*. U kan 
punten behalen uit categorie A – B – C – D – E – F. Bovendien behaalt u ook minstens 20 
punten onder 4.4. Actieve bijdrage aan de handtherapie. 

 
*Opmerkingen:  
§ Met ‘aandoeningen van het bovenste lidmaat’ wordt het volgende bedoeld:  

o (Pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van 
trauma, ziekte of congenitale aandoening. 

o Secundaire schouderproblematiek als gevolg van een hand-, pols-, onderarm- of 
elleboogletsel. 

§ Scholing binnen de basisopleiding wordt niet als specialistische scholing gezien! 
 

A. Meerdaagse geaccrediteerde hand/arm gerelateerde scholing 

 Minimum Maximum Geldigheid Punten per dagdeel 

Basic Hand Therapist 16 punten 24 punten Onbeperkt 2 
(examen = 1 punt) 

Advanced Hand Therapist 16 punten 30 punten Onbeperkt 2 
(examen = 1 punt) 

Belgian Certified Hand Therapist 16 punten 30 punten Onbeperkt 2 
(examen = 1 punt) 

 
Een meerdaagse scholing dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

§ 4 of meer dagdelen 
§ Door de beroepsverenigingen geaccrediteerde scholing 
§ Opleiding toegespitst op (pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of 

elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoening, alsook secundaire 
schouderproblematiek als gevolg van een hand-, pols-, onderarm- of elleboogletsel. 

§ U beschikt over een certificaat van deelname en/of diploma, een programmaoverzicht en 
eventueel een bewijs van slagen van een examen.   
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U bent uiteraard vrij om meer punten te behalen en deze scholingen op te lijsten ter vollediging 
van uw portfolio, al zullen slechts het maximumaantal punten in rekening gebracht worden bij de 
berekening van uw totaal aantal punten. 
 
 

Meerdaagse scholing Scholingsaanbieder Periode Dagdelen Punten 

                   X2=       

                  X2=       

                        X2=        

                        X2=       

                        X2=       

                        X2=       

Stage-uren+ opleiding Stageplek Periode Dagdelen  

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

Totaal       

 

B. Korte hand/arm gerelateerde scholing, congressen en symposia 

 Minimum Geldigheid Punten per dagdeel 

Basic Hand Therapist 6 punten 3 jaar 1 
(examen = 1 punt) 

Advanced Hand Therapist 15 punten 5 jaar 1 
(examen = 1 punt) 

Belgian Certified Hand Therapist 15 punten 5 jaar 1 
(examen = 1 punt) 

 
Een korte hand/arm gerelateerde scholing dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

§ Korte (minder dan 4 dagdelen) geaccrediteerde scholing over (pathologische) afwijkingen 
in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale 
aandoening, alsook secundaire schouderproblematiek als gevolg van een hand-, pols-, 
onderarm- of elleboogletsel. 



 
Aanvraag Certificering Certified-BHT versie 6 november 2022 

§ U beschikt over een certificaat van deelname. 
 

Korte hand/arm gerelateerde 
scholing 

Scholingsaanbieder Periode Dagdelen Punten 

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

Totaal       

 
Een congres of symposia dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

§ Onderwerp betreft hoofdzakelijk: (pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm 
en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoening, alsook secundaire 
schouderproblematiek als gevolg van een hand-, pols-, onderarm- of elleboogletsel. 

§ Geen beperking in aantal dagdelen.  
§ U beschikt over een certificaat van deelname. 

 
Congres/Symposium Organisator Datum Dagdelen Punten 

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

                        X1=       

Totaal       
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C. LOKK – peer review 

 Geldigheid Punten per dagdeel 

Basic Hand Therapist 3 jaar 0,5 

Advanced Hand Therapist 5 jaar 0,5 

Belgian Certified Hand Therapist 5 jaar 0,5 

 
Een LOKK of peer-review dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

§ Geaccrediteerd door de beroepsverenigingen 
§ Toegespitst op (pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als 

gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoening, alsook secundaire 
schouderproblematiek als gevolg van een hand-, pols-, onderarm- of elleboogletsel. 

§ U beschikt over een certificaat van deelname. 
 

LOKK Organisator Datum Dagdelen Punten 

                        X0,5=       

                        X0,5=       

                        X0,5=       

                        X0,5=       

                        X0,5=       

Totaal       

 

D. Stage handtherapie 

 Maximum Geldigheid Punten per dagdeel 

Basic Hand Therapist 8 punten 3 jaar 1 

Advanced Hand Therapist 8 punten 5 jaar 1 

Belgian Certified Hand Therapist 8 punten 5 jaar 1 

 
Voorwaarden: 

§ De behaalde stage handtherapie in het kader van een (meerdaagse) hand-/arm 
gerelateerde opleiding dient u in te vullen in onderdeel A (zie supra).  

§ Overige stage handtherapie kunt u onder dit onderdeel invullen. 
§ In totaal kan u maximum van 8 stagepunten behalen inclusief de stagepunten 

gerelateerd aan een meerdaagse opleiding. 
§ U beschikt over een verklaring van de stageleider. 
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Stageplek  Datum Dagdelen Punten 

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

Totaal       

 

E. HTCC-examen 

 Geldigheid Aantal punten 

Advanced Hand Therapist 5 jaar 50 

Belgian Certified Hand Therapist 5 jaar 50 

 
Via de Hand Therapy Certification Committee in de Verenigde staten bestaat de mogelijkheid deel 
te nemen aan hun HTCC-examen. Zie voor de voorwaarden en condities: www.htcc.org.  
U dient een kopie van het HTCC-certificaat mee in te dienen bij uw certificeringsaanvraag. 
 

Aanvrager verklaart het HTCC-examen te hebben behaald op      /     /      

 

F. Begeleiding stage handtherapie 

 Maximum Geldigheid Punten per dagdeel 

Advanced Hand Therapist 8 punten 5 jaar 1 

Belgian Certified Hand Therapist 8 punten 5 jaar 1 

 
Voorwaarden: 

§ U begeleidt stagiaires handtherapie die een (meerdaagse) hand arm gerelateerde 
opleiding volgen.  

§ Deze begeleiding is niet geldig voor stage binnen de basisopleiding ergotherapie en 
kinesitherapie. 
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§ U kan een bewijsstuk voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring van het 
opleidingsinstituut zijn, of een kopie het stageformulier (inclusief het aantal uur gevolgde 
stage) van de student.  

 
Opleiding Organisator Datum Dagdelen Punten 

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

                  X1=       

Totaal       

 

 

Overzicht specialistische scholing 

Totaal aantal punten specialistische scholing 
Basic Hand Therapist      /30 

Advanced Hand Therapist      /50 
Belgian Certified Hand Therapist      /50 
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5.4 Actieve bijdrage aan de handtherapie 

Binnen dit onderdeel wordt getoetst of u een bijdrage levert aan verbetering van de handtherapie 
in algemene zin. Voor uw aanvraag tot Belgian Certified Hand Therapist dient u hiervoor 
minimum 20 punten te behalen.  

U kunt uw kennis uitdragen door: 

§ Te doceren in kader van een hand gerelateerde scholing (G) 
§ Te presenteren over een hand gerelateerd onderwerp (H) 
§ Een artikel, boek of boekhoofdstuk te publiceren (I) 
§ Een actieve bijdrage te leveren aan de Belgische (BHT), Europese (EFSHT) of 

Internationale (IFSHT) vereniging voor handtherapie (J).  

 

G. Docent hand gerelateerde scholing 

Als docent aan een hand gerelateerde scholing bij een BHT erkende scholingsaanbieder levert u 
een bijdrage aan overdracht van kennis en ervaring aan collega handtherapeuten. Deze vorm van 
kennisoverdracht vraagt veel voorbereiding.  

 Geldigheid Punten per gegeven lesuur 

Docent hand gerelateerde scholing 5 jaar 5 

 
Voorwaarden: 

- De gegeven les werd gegeven door een erkende scholingsaanbieder. 
- U kan een powerpoint of een andere vorm van lesvoorbereiding voorleggen. 

 
 

Scholing Organisator  Periode Lesuren Punten 

                        X5=       

                        X5=       

                        X5=       

                        X5=       

                        X5=       

Totaal       
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H. Presentaties: 

 Geldigheid Punten  

Presentatie in eigen werkomgeving 5 jaar 2 

Presentatie LOKK/peer 5 jaar 5 

Presentatie nationaal congres 5 jaar 10 

Presentatie internationaal congres 5 jaar 20 

 

Presentatie in eigen werkomgeving: 
Een presentatie over een hand-/arm gerelateerd onderwerp in de eigen werkomgeving, zoals een 
casusbespreking bijvoorbeeld, geldt als een bijdrage in de handtherapie.  
Voorwaarden: 

§ U kan een hand-out of een power point presentatie voorleggen van uw presentatie 
§ U behaalt 2 punten per gegeven presentatie 

 
Presentatie over In eigen werkomgeving Presentaties Punten 

                  X2=       

                  X2=       

                  X2=       

                  X2=       

                  X2=       

Totaal       

 
 
Presentatie LOKK of peer-review: 
Een presentatie over een hand-/arm gerelateerd onderwerp in kader van een LOKK of peer-
review geldt als een bijdrage in de handtherapie.  
Voorwaarden: 

§ Een door de beroepsvereniging erkende LOKK of peer-review (vb: PQK) 
§ U kan een handout of powerpoint presentatie voorleggen 
§ U behaalt 5 punten per gegeven LOKK of peer-review 
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LOKK – Peer-review over: Organisator Presentaties Punten 

                  X5=       

                  X5=       

                  X5=       

Totaal       

 
Presentatie nationaal congres of symposium 
Een presentatie over een hand-/arm gerelateerd onderwerp op een nationaal congres of 
symposium geldt als een bijdrage in de handtherapie 
Voorwaarden: 

§ U kan een kopie voorleggen van de programma-aankondiging 
§ U kan een hand-out of powerpoint presentatie voorleggen  
§ U behaalt 10 punten per gegeven presentatie 

Presentatie over: Nationaal congres/symposium Presentaties Punten 

                  X10=       

                  X10=       

                  X10=       

Totaal       

 
Presentatie internationaal congres of symposium: 
Een presentatie over een hand-/arm gerelateerd onderwerp op een internationaal congres of 
symposium geldt als een bijdrage in de handtherapie. 
Voorwaarden: 

§ U kan een kopie voorleggen van de programma-aankondiging 
§ U kan een hand-out of powerpoint presentatie voorleggen  
§ U behaalt 20 punten per gegeven presentatie 

 
Presentatie over: Internationaal 

congres/symposium 
Presentaties Punten 

                  X20=       

                  X20=       

                  X20=       

Totaal       
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I. Publicatie artikel, boek of boekhoofdstuk: 

 Geldigheid Punten  

  1ste auteur 2de auteur 

Artikel nationaal tijdschrift 10 jaar 10 5 

Artikel internationaal tijdschrift 10 jaar 20 10 

Hoofdstuk in een boek 10 jaar 10 5 

Boek 10 jaar 20 10 

Voorwaarden: 
§ Het gaat om een hand/arm gerelateerd onderwerp 
§ U kan de publicatie aantonen door middel van een kopie van het artikel, boekhoofdstuk of boek 

Publicatie als 1ste auteur 

Artikel over Gepubliceerd in 
nationaal tijdschrift 

Aantal Punten 

                  X10=       

                  X10=       

      Gepubliceerd in een 
internationaal tijdschrift 

   

                  X20=       

                  X20=       

Boekhoofdstuk over Uitgever    

                  X10=       

                  X10=       

Boek over Uitgever    

                  X20=       

                  X20=       

Totaal       
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Publicatie als 2de auteur 

Artikel over Gepubliceerd in 
nationaal tijdschrift 

Aantal Punten 

                  X5=       

                  X5=       

 Gepubliceerd in een 
internationaal tijdschrift 

   

                  X10=       

                  X10=       

Boekhoofdstuk over Uitgever    

                  X5=       

                  X5=       

Boek over Uitgever    

                  X10=       

                  X10=       

Totaal       

 

J. Actieve bijdrage binnen BHT – EFSHT - IFSHT 

Een actieve deelname aan bestuur en/of werkgroep van de Belgische (BHT), Europese (EFSHT) of 
Internationale (IFSHT) vereniging voor handtherapie levert een bijdrage aan de handtherapie.  
 

 Geldigheid Punten 

Voorzitter of secretaris 20 jaar 10 per jaar 

Algemeen bestuurslid 20 jaar 7 per jaar 

Organisatie meeting of congres 20 jaar 10 per event 

 
Voorwaarden: 

§ U kan uw bijdrage aantonen aan de hand van een vermelding op de website en/of de 
notulen van vergaderingen met vermelding van de aanwezigen. 

§ Voor deelname aan bestuur wordt een aanwezigheid van 75% vereist. 
§ U kan het programma voorleggen van het event dat u georganiseerd hebt. 
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Actief binnen BHT – EFSHT - IFSHT Periode Aantal Punten 
Voorzitter of secretaris              X10=       
Algemeen bestuurslid 
 

            X7=       

Organisator van BHT/EFSHT/IFSHT 
bijeenkomst of congres  

            X10=       

Totaal:       
 
 

Overzicht actieve bijdrage 

 

Totaal aantal punten actieve bijdrage      /20 
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6 Uitzonderingsregels 

6.1 Basic Hand Therapist 

Indien u voldoet aan de algemene voorwaarden en reeds een meerdaagse, geaccrediteerde 
scholing hebt gevolgd met het behalen van het minimum van 16 punten (exclusief stage punten) 
kan u een aanvraag doen om direct op de website zichtbaar te worden. Om voor deze 
uitzondering in aanmerking te komen dient u echter wel te beschikken over minimaal 250 uren 
ervaring in de behandeling van patiënten met aandoeningen van het bovenste lidmaat in het 
afgelopen jaar. U kan hiervoor een verklaring van werkgever over het aantal behandelde 
patiënten met hand gerelateerde letsels voorleggen.  
 
Voorwaarden: 

§ U bent reeds 1 volledig jaar lid van BHT 
§ U bent reeds 1 volledig jaar werkzaam als kinesitherpeut of ergotherapeut 
§ U beschikt over minimaal 250 uren ervaring in de behandeling van patiënten met 

aandoeningen van het bovenste lidmaat en u kan hiervoor een verklaring van werkgever 
of verklaring van mutualiteit over het aantal behandelde patiënten met hand gerelateerde 
letsels voorleggen. 

§ U behaalt minimum 16 punten in kader van een meerdaagse, geaccrediteerde scholing, 
exclusief stage punten. 

§ U behaalt de overige, nog te behalen punten voor een standaard aanvraag in het volgende 
jaar en bezorgt ons de bewijsstukken hiervan. 

§ U heeft tegen het einde van het komende jaar minstens 2 BHT-events bijgewoond. 

 

Aanvrager verklaart aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. 
 
Naam     Handtekening    Datum 
 
                         /     /      
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6.2 Advanced Hand Therapist 

Indien u beschikt over minder dan 5 jaar behandelervaring als kinesitherapeut of ergotherapeut, 
maar wel beschikt over minimaal 2500 uur ervaring in behandeling van patiënten met 
aandoeningen van het bovenste lidmaat, kan u gebruik maken van de uitzonderingsregeling: 
 
Voorwaarden: 

§ U bent reeds 3 jaar lid van BHT 
§ U beschikt over minimaal 2500u ervaring in de behandeling van patiënten met 

aandoeningen van het bovenste lidmaat en u kan hiervoor een verklaring van 
werkgever of verklaring van mutualiteit over het aantal behandelde patiënten met hand 
gerelateerde letsels voorleggen. 

§ U heeft reeds 5 BHT-events gevolgd 
§ U voldoet aan alle andere specifieke voorwaarden aangaande specialistische scholing 

bovenste lidmaat. 
 
 
Aanvrager verklaart minimaal 2500 uren werkervaring te hebben opgedaan als behandelaar van 
patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit gedurende de afgelopen………… jaar. 
 
Naam     Handtekening    Datum 
 
                         /     /      
 
 


