
 Heraanvraag voor  Erkenning “Advanced hand therapeut (5 jaar geldend)” 

1. Algemene voorwaarden 

 

• U bent 5 jaar onafgebroken betalend lid bent geweest sinds uw vorig certificaat 

• U reeds in bezit bent van certificaat BHT advanced hand therapist of certified Hand 

Therapist. 

• U minimum 4  BHT meetings hebt gevolgd sinds uw vorige certificaat. 

 

2. Specifieke voorwaarden zie Algemeen aanvraagformulier op de website: onder 2.B.4.2  

 Op de Website: 

http://www.belgianhandtherapists.be/sites/bht/files/paragraphs/attachment/aanvraag_

gecertificeerd_belgisch_hand_therapeut.pdf  

 

Voor de hercertificering Advanced hand therapeut dient u minimaal 25 punten behaald te 

worden op het onderdeel “scholing”. 

Opgelet: De scholing/bijdrage komt alleen in aanmerking voor punten indien deze plaatsvond 

binnen  de afgelopen 5 jaar en NA de goedkeuring van uw vorige certificaat. . Alle 

handgerelateerde scholingen komen in aanmerking voor punten indien deze plaatsvonden 

binnen de afgelopen 5 jaren na de goedkeuring van verlopen certificaat. 

 

 
 

U kunt op de volgende manier punten behalen:  

 

3.Onderdeel scholing:  

 
 A. Meerdaagse, BHT-erkende, handtherapeutische scholing 2 punten per dagdeel 
 B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing:    1 punt per dagdeel 

        C. Congressen/symposia:      1 punt per dagdeel 

D. Begeleiding stage handtherapie:     1 punt per dagdeel 

E. Stage handtherapie:       1 punt per dagdeel 

F. HTCC-certificaat /ECHT:       25 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgianhandtherapists.be/sites/bht/files/paragraphs/attachment/aanvraag_gecertificeerd_belgisch_hand_therapeut.pdf
http://www.belgianhandtherapists.be/sites/bht/files/paragraphs/attachment/aanvraag_gecertificeerd_belgisch_hand_therapeut.pdf


3.Onderdeel scholing:  
 

A. Meerdaagse, BHT-erkende, handtherapeutische scholing 2 punten per dagdeel  

  

Congress/meeting Organisator Datum Dagdelen Punten 
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B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing: 

Korte hand-/arm gerelateerde scholing is scholing op het gebied van de bovenste extremiteit 

waarbij te denken valt aan een workshop ‘Spalken’ van bijvoorbeeld een bedrijf, andere hand 

gerelateerde onderwerpen zoals een onderdeel ‘Bovenste extremiteit’ binnen een andere 

opleiding,  in company cursussen of studiedagen.  

U behaalt per dagdeel 1 punt. U beschikt over een certificaat van deelname en/of diploma. 

Indien deze cursus gepaard gaat met een examen krijgt u 2 punten extra bij slagen. Bewijs 

van slagen is vereist. 

 
 

Scholing Scholingsaanbieder Periode Dagdelen Punten 
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Bewijsstuk = bewijs van deelname  en programma. Bewijs van slagen bij examen. 

 



 
 
C. Congressen/symposia/LOKK: 
Deze scholing komt alleen in aanmerking voor punten, indien deze plaats vond in de afgelopen 
5 jaar. Voor een congres of symposium krijgt u 1 punt per dagdeel. Voor een LOKK bijeenkomst 
krijgt een 0,5 punt per dagdeel.  
U kunt aantonen dat u aan het congres heeft deelgenomen middels een bewijs van deelname 
of een kopie van het betalingsbewijs samen met een programma overzicht. 
 

Congress/meeting Organisator Datum Dagdelen Punten 
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LOKK  Organisator Datum Dagdelen Punten 
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Bewijsstuk = kopie van het bewijs van deelname dan wel een kopie van het betalingsbewijs. 

Plus een programma overzicht. 



D Begeleiding stage handtherapie (met maximum van 4 dagen of 8 dagdelen): 

U kunt punten behalen door stagiaires handtherapie te begeleiden, die een (meerdaagse) 

hand arm gerelateerde opleiding volgen. U behaalt per dagdeel gegeven stagebegeleiding 1 

punt. Deze ervaring is geldig voor certificering als handtherapeut, indien u deze 

werkzaamheden binnen de afgelopen 5 jaar heeft uitgevoerd. Deze begeleiding is NIET geldig 

voor stage binnen de basis opleiding ergotherapie en kinesitherapie 
 

Opleiding Organisator Datum Dagdelen Punten 
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Bewijsstuk = verklaring van het opleidingsinstituut. 
 
 
 

E. Stage handtherapie (met maximum van 4 dagen of 8 dagdelen): 

U kunt ook punten behalen door “vrijwillige” stage handtherapie te lopen die niet een 

onderdeel zijn van een (meerdaagse) hand-/arm gerelateerde opleiding. U behaalt per 

dagdeel gevolgde stage 1 punt. Deze ervaring is geldig voor certificering als handtherapeut, 

indien u deze werkzaamheden binnen de afgelopen 5 jaar heeft uitgevoerd bij een 

gecertificeerd-BHT of hoger. 

 

Stageplek  Datum Dagdelen Punten 
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Bewijsstuk = verklaring van het opleidingsinstituut. 

 
 
 



Toe te voegen bij HERcertificering: 
 
F. a EUROPEAN CERTIFIED HAND THERAPIST CERTIFICATE:   25 punten  
De Europese Handtherapie vereniging (EFSHT) biedt sinds 2011 de mogelijkheid aan om je te 

certificeren tot European Certified Hand Therapist (ECHT). Deze certificering is enkel aan te vragen 

indien u reeds op nationaal niveau gecertificeerd bent als certified-Handtherapist. Alle ECHT 

documenten zijn te vinden op de website van de EFSHT (http://www.eurohandtherapy.org): Het 

ECHT-certificaat is zeven jaar geldig. Daarna moet u zich bij de EFSHT hercertificeren. Indien u het 

ECHT-certificaat binnen de afgelopen 5 jaar heeft behaald geeft u dat recht op 25 punten. 

 

 

Aanvrager verklaart als ECHT gecertificeerd te zijn op dd                                                (dd-mm-jjjj). 

 Ja. 

 Nee. 

 

Bewijsstuk =  kopie van het ECHT-certificaat. 

 

 

 

F.b Amerikaanse Certificering Handtherapeut (CHT, certificaat HTCC): 

Het Hand Therapy Certification Committee in de USA biedt sinds 2008 de mogelijkheid aan om als 

handtherapeut in Nederland deel te nemen aan hun HTCC examen. Zie voor de voorwaarden en 

condities: www.htcc.org. Het HTCC-certificaat is 5 jaar geldig. Daarna moet u zich bij de HTCC 

hercertificeren. Indien u het Amerikaanse CHT-certificaat binnen de afgelopen 5 jaar heeft behaald 

geeft u recht op 25 punten. 

 

Aanvrager verklaart het HTCC-examen te hebben behaald dd                                         (dd-mm-jjjj). 

 Ja. 

 Nee. 

 

Bewijsstuk =  kopie van het CHT-certificaat. 

 

 
 

http://www.eurohandtherapy.org/
http://www.htcc.org/


Indien u voldoet aan de algemene voorwaarden geformuleerd kunt u uw aanvraag voor 

“Advanced handtherapeut” opsturen.  

Zijn al de voorwaarden voldaan wordt u zichtbaar op de website. U dient dit proces zelf in 

handen te houden. 

 

 

Aanvrager verklaart bovenstaande formulier naar waarheid te hebben ingevuld  

Handtekening   datum (dd-mm-jjjj)    plaats 
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