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Informatie over de aanvraag van de “Certified-BHT” 
 
In België bestaat er de mogelijkheid om via de Belgian Hand Therapists (BHT) een 
Certified-Belgian Hand Therapist (Certified-BHT) te krijgen. 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 Certificaat Certified-Belgian Hand Therapist is een initieel certificaat en heeft 3 
niveaus.  
 1) beginnend-BHT  (“beginning-BHT”) 
 2) ervaren-BHT (“experienced-BHT”) 
 3) gecertificeerd-BHT (“certified-BHT”) 
Het hoogste niveau (Certified-Belgian Hand Therapist) 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 het initiële Certificaat Handtherapeut heeft de 
BHT in overleg met haar leden een portfolio opgesteld, waaraan u moet voldoen. U  
dient te bewijzen dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt om patiënten 
met aandoeningen in de bovenste extremiteit te behandelen en dat u een bijdrage 
levert aan de handtherapie in België in algemene zin. 
 

Voorwaarden 
Om voor initiële certificering via de BHT in aanmerking te komen dient u aan een 
aantal voorwaarden te voldoen. Per niveau worden deze verduidelijkt in een 
afzonderlijk document. 
Algemeen moet u 

1. bevoegd zijn om te werken als ergotherapeut of kinesitherapeut en heeft u 
reeds algemene werkervaring als ergo –of kinesitherapeut.  

2. bij een initiële aanmelding kunt u een aanvraag voor beginnend-BHT indienen 
nadat u 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid bent en lid 

blijft.  
Voor de niveau 2 en 3 geldt respectievelijk 3 en 5 kalenderjaren (1 januari tem 31 
december) jaar onafgebroken betalend lidmaatschap.    

Voor meer details per niveau gaat u naar http://www.bht.be  
3. U downloadt het formulier  
4. U vult het aanvraagformulier volledig in en verklaart dit naar waarheid te 

hebben ingevuld. 
5. Sla uw document op de volgende wijze op: 
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 Naam.VoornaamAanvraag CHT-BHT.jaar-maand, dus bijv. 
 DeGrootte.Dirk.AanvraagCHT-BHT.2016-01 
6. U stuurt het formulier naar het certificeringscommittee (uitsluitend per email) 

naar Certificering@bht.be  
7. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na ontvangst van uw betaling. 

Maak € 55 over naar: IBAN: BE29 0012 0373 7664 BIC: GEBABEBB, met 
vermelding van uw voornaam en familienaam, praktijkadres en het kenmerk 
‘CHT-BHT’. Deze moet ontvangen zijn vóór 1 maart of 1 oktober. 
U dient een bewijs van betaling mee te versturen met het formulier naar het 
certificeringscommittee (uitsluitend per email) naar Certificering@bht.be 

8. 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, gaat u mee in de 
volgende toetsingsronde. 

9. U krijgt een bevestiging via e-mail, indien de beoordelingsprocedure wordt 
opgestart. U voldoet dan aan de volgende voorwaarden: 
a) U hebt betaald (zie punt 7). 
b) U hebt het aanvraagformulier volledig ingevuld en gestuurd naar het e-

mailadres (punt 6). 
10.U gaat dan mee in de eerstvolgende toetsingsronde (na 1 maart dan wel 1 

oktober van het kalenderjaar). De BHT streeft ernaar binnen een termijn van 
3 maanden ná sluitingsdatum uitsluitsel te geven over toewijzing van het 
certificaat. 

11.Binnen het BHT is er een certificeringscommissie, die uw aanvraag beoordeelt. 
Deze commissie is verantwoordelijk voor afhandeling en beoordeling van uw 
aanvraag. 

12.U dient te kunnen bewijzen dat u beschikt over de gevraagde kennis of 
ervaring. Wij  zullen steekproefsgewijs checken of de aanvraag op waarheid 
berust. Wij vragen u daarom uitdrukkelijk bewijsstukken of kopieën van 
bewijsstukken niet mee te zenden. Per punt staat steeds genoemd wát wij tot 
bewijsstukken rekenen op verzoek dient u deze te kunnen voorleggen. 

13.In het portfolio worden eisen gesteld aan uw algemene werkervaring als kine 
–en/of ergotherapeut en aan uw handtherapeutische behandelervaring. In 
uitzonderlijkegevallen bestaat er de mogelijkheid om van deze eisen af te 
wijken. Zie hiervoor de toelichting per niveau. Overigens dient u voor 
certificering wel te voldoen aan de overige gestelde eisen wat betreft 
‘Specialistische kennis, ervaring en gevolgde scholing’ en ‘Bijdrage aan de 
handtherapie’. 

14.Het Certificaat “beginning-BHT” is 3 jaar geldig, “experienced –en certified-
BHT” is 5 jaar geldig. Daarna kunt u hercertificering aanvragen op hetzelfde 
niveau of een niveau hoger. Indien u vroegtijdig de criteria behaald van een 
hoger niveau kunt u vanzelfsprekend eerder hercertificeren . De eisen van het 
portfolio voor hercertificering kunnen mogelijks afwijken van de eerder 
gestelde eisen. Op termijn kunt u hierover informatie vinden op de website 
van de BHT. 

15.De BHT heeft het recht een aanvraag af te wijzen of toekenning in te trekken, 
indien: 
a) de aanvraag niet volledig is ingevuld, 
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b) er niet is betaald voor de aanvraag, 
c) de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen 
d) het jaarlijks lidgeld niet tijdig wordt betaald (na 1 april van het 

lidmaatschap jaar). 
 
16.De BHT stelt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte. 
17.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 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. 

18.Indien u op termijn besluit ook de Europese certificering aan te vragen, denk 
er dan ook aan een kopie van het Europese aanvraagformulier naar het 
secretariaat van de BHT te sturen. 

  

Samenvatting van de procedure 

• lees de procedure goed door. 
• download het formulier van de website en sla het op op de eigen pc. 
• verzamel de benodigde gegevens. 
• vergeet niet na het invullen van nieuwe gegevens steeds het bestand op te 

slaan. 
• gebruik de voorgeschreven bestandsnaam (door punten gescheiden) (5) 
• maak € 55 (voor 3 of 5 jaar ifv het certificeringsniveau) over naar het 

genoemde rekeningnummer (7) 
• verstuur het volledig ingevulde formulier naar Certificering@bht.be 

 
 


