Heraanvraag voor Erkenning “beginnend hand therapeut (3 jaar geldend)”
1. Algemene voorwaarden
•
•
•

U bent onafgebroken betalend lid bent geweest sinds uw certificaat
U reeds in bezit bent van certificaat BHT beginnende hand Therapeut.
U minimum 2 BHT meetings hebt gevolgd sinds uw vorige certificaat.

2. Specifieke voorwaarden zie Algemeen aanvraagformulier op de website:
http://www.belgianhandtherapists.be/members/basic-hand-therapist

Voor de hercertificering beginnende hand therapeut dient u minimaal 15 punten behaald te
worden op volgende onderdelen:
Opgelet: De scholing komt alleen in aanmerking voor punten indien deze plaatsvond binnen
de afgelopen 3 jaar en NA de goedkeuring van uw vorige certificaat. Alle handgerelateerde
scholingen komen in aanmerking voor punten indien deze plaatsvonden binnen de afgelopen
3 jaren na de goedkeuring van verlopen certificaat.

A. Meerdaagse, BHT-erkende, handtherapeutische scholing:
B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing:
C. Congressen/symposia:
D. Stage handtherapie:

2 punten per dagdeel
1 punt per dagdeel
1 punt per dagdeel
1 punt per dagdeel

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

Congress/meeting

Organisator

Datum

Dagdelen
X2=

X2=

X2=

X2=

X2=

Totaal

Punten

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 bewijs van
behalen criteria conform de opleiding.
Scholing

Scholingsaanbieder

Periode

Dagdelen
X1=

Punten

X1=

X1=

X1=

X1=

X1=

X1=

X1=

Totaal
Bewijsstuk = bewijs van deelname of bewijs van behalen criteria conform de opleiding en
programma.

C. Hand gerelateerde Congressen/symposia/LOKK:
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
X1=

Punten

X1=

X1=

X1=

X1=

X1=

LOKK

Organisator

Datum

Dagdelen
X0,5

Punten

X0,5

X0,5

Totaal
Bewijsstuk = kopie van het bewijs van deelname dan wel een kopie van het betalingsbewijs
en een programma overzicht.

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

Datum

Dagdelen
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=

Punten

Totaal
Bewijsstuk = verklaring van het opleidingsinstituut.
Indien u voldoet aan de algemene voorwaarden geformuleerd onder punt 1 en 2 kunt u uw
aanvraag voor “beginnend handtherapeut” opsturen. Bij goedkeuring wordt u op een niet
zichtbare lijst bijgehouden tot dat u voldoet aan 2.B.1.2. Specifieke voorwaarden*.

Zijn al deze 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

* Zie website voor specifieke voorwaarden http://www.belgianhandtherapists.be/members/basic-hand-therapist
2.B.1.2. Specifieke voorwaarden
a) U dient te beschikken over minimaal 300 uur ervaring in de behandeling van patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit gedurende de laatste 3
jaar. Dat betekent dat u gedurende de afgelopen 3 jaar, gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 2,5 uur besteed hebt aan de beh andeling van patiënten met
aandoeningen van de bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de directe als indirecte patiëntgebonden tijd.
b) U bent aanwezig geweest op minimaal 2 door BHT georganiseerde bijscholingsmomenten verspreidt over de afgelopen 2 jaar.
c) U kunt aantonen dat u zich bijschoolt in de revalidatie van het bovenste lidmaat met het accent op de pathologieën van de hand (zie algemene opmerking). U
dient minimaal 30 punten behaald te hebben.

