Aanvraagformulier:
1. Algemene gegevens
U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het
BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van “beginnend hand
therapeut”
U dient minimaal 3 opeenvolgende jaren betalend lid te zijn en te voldoen aan onderstaande
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van “ervaren hand
therapeut” en 5 jaar voor “Belgisch gecertificeerd hand therapeut” (Cert-BHT). De erkenning
verloopt voor een beginnend hand therapeut lid na 3 jaar, voor de ervaren Hand Therapeut
en Belgisch gecertificeerd hand therapeut, na 5 jaar. Bij het te laat (na 15 januari van het
jaar) of niet betalen van uw jaarlijks lidgeld wordt u geschrapt van de website en dient u het
proces te herbeginnen aangezien de aanvragen en aanpassing op de website slechts 2x per
jaar worden verwerkt, zijnde 1 maart en 1 oktober.

Lidmaatschap:
Lid BHT sinds (dd-mm-jjjj):
Laatste betaling lidgeld (dd-mm-jjjj):

Algemene gegevens:
Dhr.
Mw.
Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Indien ik word gecertificeerd , ga ik akkoord met de vermelding van mijn
naam in het register Cert-BHT op de BHT-website.

ja
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Nee

Bewijs van bevoegdheid:
Aanvrager verklaart te beschikken over het bewijs van bevoegdheid als:
Kinesitherapeut
Ergotherapeut
Afgestudeerd op:
(dd-mm-jjjj)
Afgestudeerd op:
(dd-mm-jjjj)
Opleiding
Opleiding
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

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:
Werkadres 3:
Afdeling:
Adres:
Postcode en plaats:
Tel.:
E-mail:
Referentie:
Naam:
Tel:
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2. Werkervaring:
2.A. Werkervaring als algemeen ergotherapeut/kinesitherapeut:
Indien u met deze aanvraag de erkenning als beginnend hand therapeut nastreeft dient u
reeds 1 kalenderjaar betalend lid te zijn van de BHT. Hiermee samenlopend dient u reeds 1
jaar werkervaring te hebben als ergo –of kinesitherapeut.
Wenst u echter de erkenning als “ervaren hand therapeut of “gecertificeerd-belgian hand
therapist” te bekomen dient u reeds minimum 5 jaar werkervaring te hebben als ergo –of
kinesitherapeut. Deze ervaring hoeft niet noodzakelijk als handtherapeut te zijn.
Verondersteld wordt dat u beschikt over de algemene kennis en vaardigheden, conform de
voorwaarden van uw beroepsgroep, op het gebied van:
• 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.
Werkplek

Periode

Uren
(dienstverband)

Gemiddeld aantal uren per
week besteed aan
behandeling van
aandoeningen van de
bovenste extremiteit
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2.B. Werkervaring als handtherapeut
Indien u de erkenning “beginnend hand therapeut” wilt bekomen gaat u naar punt 2.B.1.
Indien u de erkenning “ervaren hand therapeut” wenst te bekomen gaat u direct naar punt
2.B.2.
Algemene opmerking: 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.

2.B.1 Erkenning “beginnend hand therapeut”
2.B.1.1. Algemene voorwaarden
•
•

U bent reeds 1 kalenderjaar betalend lid.
U beschikt over minimaal 1 jaar werk ervaring in uw beroepsgebied.

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 behandeling 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. (zie punt 2.B.1.3)
2.B.1.3. Specialistische kennis, vaardigheden en scholing met betrekking tot de bovenste
extremiteit voor “beginnend handtherapeut”
Binnen dit onderdeel wordt getoetst of u beschikt over specialistische kennis en
vaardigheden in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste
extremiteit*. Het is van belang dat u uw kennis verdiept en op peil houdt. Scholing is hiertoe
een belangrijk middel. Het betreft scholing, die gevolgd is, nadat u uw basisopleiding tot
ergo- of kinesitherapeut heeft afgerond. Scholing binnen de basisopleiding wordt niet als
specialistische scholing gezien!
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We onderscheiden meerdaagse (4 of meer dagdelen), door de beroepsverenigingen
geaccrediteerde, hand-/arm gerelateerde scholing (A). U behaalt 2 punten per dagdeel.
Tevens wordt korte scholing (een dag of dagdeel) op het gebied van de bovenste extremiteit
of onderdelen binnen andere scholing, welke gerelateerd zijn aan hand-/armproblematiek,
gezien als specialistische scholing (B). U behaalt 1 punt per dagdeel. Scholing onder A is
geldig indien deze langer dan 5 jaar geleden is gevolgd en geldt dus als bewijs dat u beschikt
over specialistische kennis en vaardigheden. Scholing onder punt B is 10 jaar geldig en voor
punten C t/m D geldt de restrictie van ervaring opgedaan gedurende de afgelopen 3 jaar
Voor het onderdeel ‘specialistische kennis, vaardigheden’ moet u minstens 30 punten halen.
U bent altijd vrij om meer punten te verzamelen. Minimaal 16 punten (exclusief stage uren)
dienen behaald te worden door het volgen van “meerdaagse (4 of meer dagdelen), BHTgeaccrediteerde hand therapeutische scholing”. Minimaal 6 punten dienen behaald te
worden door het volgen van korte (minder dan 4 dagdelen) hand-/arm gerelateerde
scholing, congressen en symposia. De overige 8 punten kunnen bekomend worden door
stage of het volgen van bijkomende meerdaagse, korte hand-/arm gerelateerde scholing,
congressen en symposia
De bijscholing mag alleen meegerekend worden als voldaan wordt aan de opleidingscriteria
van de opleiding, zoals het slagen voor een examen, het schrijven van een scriptie of
verplicht percentage van aanwezigheid.
De opleidingen waarvoor een examen dient afgelegd te worden om bewijs van deelname te
ontvangen krijgen bij slagen een bonuspunt.
U kunt op de volgende manier punten behalen:
A. Meerdaagse, geaccrediteerde hand therapeutische 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, geaccrediteerde scholing (minimaal 16 punten vereist)
Van de minimaal vereiste 30 punten dienen er minimaal 16 punten (exclusief stage punten)
behaald te worden door het volgen van BHT-geaccrediteerde, meerdaagse (4 of meer
dagdelen), hand gerelateerde scholing. U behaalt per dagdeel meerdaagse scholing 2
punten. U beschikt over een certificaat van deelname en/of diploma en een programma,
eventueel een bewijs van slagen van een examen overeenkomstig met de opleidingscriteria.
Indien u voor deze meerdaagse opleiding stage handtherapie hebt gelopen, kunt u deze
afzonderlijk noteren in de onderstaande tabel. Let wel deze behaalde punten worden enkel
meegerekend tot het maximum van 24 punten. De overige 6 punten dienen bekomen te
worden door het volgen van korte hand-/arm gerelateerde scholing, congressen en
symposia.
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Scholing

Scholingsaanbieder

Periode

Stage-uren+ opleiding

Stage plek

Periode

Dagdelen
X2=
X2=
X2=
X2=
X2=
X2=
Dagdelen
X1=
X1=
X1=

Punten**

Totaal
Bewijsstuk = certificaat van deelname en programma. Bewijs van behalen criteria conform de
opleiding
**Opmerking: Minimaal 16 (exclusief stage punten)
B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing (minimaal 6 punten vereist in combinatie met
C):
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=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=

Punten

Totaal
Bewijsstuk = bewijs van deelname of bewijs van behalen criteria conform de opleiding en
programma.
C. Congressen/symposia/LOKK (minimaal 6 punten vereist in combinatie met B):
Het volgen van hand gerelateerde congressen en/of symposia bevordert het up-to-date
houden van specialistische kennis. Deze scholing komt alleen in aanmerking voor punten
indien deze plaatsvond in de afgelopen 3 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.
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Congres

Organisator

Datum

LOKK

Organisator

Datum

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

Punten

X0,5
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
De behaalde stage handtherapie in het kader van een (meerdaagse) hand-/arm gerelateerde
opleiding dient u in te vullen in onderdeel A (zie hierboven). Overige stage handtherapie
kunt u onder dit onderdeel invullen. U behaalt per dagdeel gevolgde stage 1 punt. Deze
ervaring is geldig voor certificering als “beginnend” handtherapeut, indien u deze
werkzaamheden binnen de afgelopen 3 jaar heeft uitgevoerd. Een maximum van 8 punten
stage (inclusief de stage punten gerelateerd aan een meerdaagse opleiding) mogen gebruikt
worden bij de totaal berekening. Hierbij in acht houdend dat 6 van de 30 punten bekomen
dienen te worden door het bijwonen van korte hand-/arm gerelateerde scholing, congressen
en symposia.
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.
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2.B.2 Uitzonderlings Regel aanvraag “beginnend handtherapeut”
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) kunt 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 in de bovenste
extremiteit in het afgelopen jaar. Bewijsstukken= verklaring van werkgever, frequente
verwijzer
De overige opleidingspunten dient u wel nog te verzamelen gedurende het daarop volgende
jaar. Nadien dient u zelf het bewijs van de overige opledingspunten te versturen naar het
certificerings committee voor de eerst volgende certificerings ronde. Hiervoor worden geen
extra kosten gerekend. Indien alles correct is behoudt u de titel voor de volgende 2 jaar.
Aanvrager verklaart
hebben ingevuld
Handtekening

bovenstaande

formulier

naar

waarheid

datum (dd-mm-jjjj)
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plaats

te

2.B.3 Erkenning “ervaren hand therapeut”
2.B.3.1. Algemene voorwaarden
•
•

U bent reeds 3 kalenderjaren (1 januari tem 31 december) onafgebroken betalend lid.
U beschikt reeds over minimaal 5 jaar werk ervaring in uw beroepsgebied.

2.B.3.2. Specifieke voorwaarden
a) U dient te beschikken over minimaal 1500 uur ervaring in de behandeling van
patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit gedurende de laatste 5 jaar.
Dit betekent dat u de afgelopen 5 jaar gedurende 40 weken per jaar gemiddeld 7,5
uur besteed heeft aan behandeling van patiënten met aandoeningen van de
bovenste extremiteit. Dit betreft zowel de directe als indirect patiëntgebonden tijd.
Indien u minder dan 5 jaar werkervaring heeft als algemeen therapeut en wel reeds
beschikt over veel ervaring in de behandeling van aandoeningen van de bovenste
extremiteit kunt u in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van de
vrijstellingsregeling. Zie hiervoor punt 2.B.3.3.
b) U kunt aantonen dat u zich bijschoolt in de revalidatie van het bovenste lidmaat met
het accent op de pathologieën van de hand. M.a.w. u voldoet aan de eisen wat
betreft Specialistische kennis, vaardigheden en scholing (punt 2.B.1.4.)
c) U bent aanwezig geweest op minimaal 5 door
bijscholingsmomenten verspreid over de afgelopen 5 jaar.

BHT

georganiseerde

Aanvrager verklaart minimaal 1500 uren werkervaring te hebben opgedaan als behandelaar
van
patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit gedurende de afgelopen 5 jaar.
Ja,
Nee,

à
à

ga door naar punt 2.B.3.4. Specialistische kennis, vaardigheden en scholing.
ga door naar 2.B.3.3. Vrijstellingsregeling.

Bewijsstuk = Bewijsstukken= verklaring van werkgever of opsomming van frequente verwijzers.

2.B.3.3. Vrijstellingsregeling
Indien u beschikt over minder dan 5 jaar behandelervaring als ergo- en/of kinesitherapeut,
maar zeer veel behandelervaring heeft in de handtherapie is het, in uitzonderlijke gevallen,
mogelijk gebruik te maken van de dispensatieregeling. U komt hiervoor in aanmerking als u
beschikt over minimaal 2500 uur ervaring in behandeling van patiënten met aandoeningen in
de bovenste extremiteit maar nog geen 5 jaar werkervaring als ergotherapeut of
kinesitherapeut heeft.
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Overigens dient u, om voor certificering in aanmerking te komen, wel te voldoen aan de
overige
gestelde eisen wat betreft Specialistische kennis, vaardigheden en scholing (punt 2.B.3.4.).
Aanvrager wil gebruik maken van de dispensatieregeling zoals hierboven beschreven:
ja / nee
Aanvrager verklaart minimaal 2500 uren werkervaring te hebben opgedaan als behandelaar
van patiënten met aandoeningen in de bovenste extremiteit gedurende de
afgelopen………… jaar.
Bewijsstuk = Bewijsstukken= verklaring van werkgever of opsomming van frequente verwijzers.

2.B.3.4. Specialistische kennis, vaardigheden en scholing met betrekking tot de bovenste
extremiteit
Binnen dit onderdeel wordt getoetst of u beschikt over specialistische kennis en
vaardigheden in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste
extremiteit*. Het is van belang dat u uw kennis verdiept en op peil houdt. Scholing is hiertoe
een belangrijk middel. Het betreft scholing, die gevolgd is, nadat u uw basisopleiding tot
ergo- of kinesitherapeut heeft afgerond. Scholing binnen de basisopleiding wordt niet als
specialistische scholing gezien!
*Opmerking: 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.

We onderscheiden meerdaagse (4 of meer dagdelen), door de beroepsverenigingen
geaccrediteerde, hand-/arm gerelateerde scholing (A). U behaalt 2 punten per dagdeel.
Tevens wordt korte scholing (een dag of dagdeel) op het gebied van de bovenste extremiteit
of onderdelen binnen andere scholing, welke gerelateerd zijn aan hand-/armproblematiek,
gezien als specialistische scholing (B). U behaalt 1 punt per dagdeel. Scholing onder A is
geldig indien deze langer dan 5 jaar geleden is gevolgd en geldt dus als bewijs dat u beschikt
over specialistische kennis en vaardigheden. Scholing onder punt B is 10 jaar geldig en voor
punten C t/m G geldt de restrictie van ervaring opgedaan gedurende de afgelopen 5 jaar.
De bijscholing mag alleen meegerekend worden als voldaan wordt aan de opleidingscriteria
van de opleiding, zoals het slagen voor een examen, het schrijven van een scriptie of
verplicht percentage van aanwezigheid.
De opleidingen waarvoor een examen dient afgelegd te worden om bewijs van deelname te
ontvangen krijgen bij slagen een bonuspunt.
Voor het onderdeel ‘specialistische kennis, vaardigheden’ moet u minstens 50 punten halen.
U bent altijd vrij om meer punten te verzamelen. Minimaal 16 punten (exclusief stage
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punten) dienen behaald te worden door het volgen van “meerdaagse (4 of meer dagdelen),
BHT-geaccrediteerde hand therapeutische scholing”. Minimaal 20 punten dienen behaald te
worden door het volgen van korte (minder dan 4 dagdelen) hand-/arm gerelateerde
scholing, congressen, symposia en LOKK’s (niet door stage uren).
U behaalt direct 50 punten indien u geslaagd bent voor het HTCC-examen.

U kunt op de volgende manier punten behalen:
A. Meerdaagse, geaccrediteerde hand therapeutische scholing:
B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing:
C. Congressen/symposia:
D. HTCC-certificaat:
E. Begeleiding stage handtherapie:
F. Docent handgerelateerde scholing:
G. Stage handtherapie:

2 punten per dagdeel
1 punt per dagdeel
1 punt per dagdeel
50 punten
1 punt per dagdeel
2 punten per lesuur
1 punt per dagdeel

A. Meerdaagse, geaccrediteerde scholing (minimaal 16 punten vereist)
Van de minimaal 50 punten dienen er 16 punten behaald te worden door het volgen van
BHT-geaccrediteerde, meerdaagse, hand gerelateerde scholing. Deze uren zijn exclusief de
gelopen stage. Inclusief de gekoppelde stage uren mogen maximaal 30 punten gebruikt
worden om te komen tot de 50 punten. Voor de gelopen stage uren vult u onderstaande
tabel aan. Overige stage uren niet kaderend binnen een meerdaagse opleiding kunt u
invullen onder punt F. Stage.
U behaalt per dagdeel 2 punten. U beschikt over een certificaat van deelname en/of
diploma. Indien deze meerdaagse cursus gepaard gaat met een examen krijgt u een punt
extra. Bewijs van slagen is vereist.
Scholing

Scholingsaanbieder

Stage-uren + opleiding Stage plek

Periode

Periode

Dagdelen
X2=
X2=
X2=
X2=
X2=
X2=
Dagdelen
X1=
X1=
X1=

Totaal
Bewijsstuk = certificaat van deelname en programma. Bewijs van slagen bij examen.

**Opmerking: Minimaal 16.
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Punten**

B. Korte hand-/arm gerelateerde scholing (maximaal 14 punten):
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
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=

Totaal
Bewijsstuk = bewijs van deelname en programma. Bewijs van slagen bij examen.
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Punten

C. Congressen/symposia/LOKK (minimaal 6 punten vereist):
Het volgen van hand gerelateerde congressen en/of symposia bevordert het up-to-date
houden van specialistische kennis. 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
X1=

Punten

X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
LOKK

Organisator

Datum
X0,5
X0,5
X0,5
Totaal

Bewijsstuk = kopie van het bewijs van deelname dan wel een kopie van het betalingsbewijs.
Plus een programma overzicht.
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D. HTCC-examen:
Via Hand Therapy Certification Committee in de USA bestaat de mogelijkheid deel te nemen
aan hun HTCC examen. Zie voor de voorwaarden en condities: www.htcc.org.
Indien u het HTCC-examen heeft behaald, geldt dit als bewijs dat u over voldoende
handkennis en -ervaring beschikt. Het HTCC-certificaat is 5 jaar geldig. Daarna moet u
hercertificeren om voor punten in aanmerking te komen volgens de criteria van HTCC of van
de BHT (extra informatie te bekomen bij certificeringscommittee). Het HTCC-certificaat geeft
u recht op 50 punten.
Aanvrager verklaart het HTCC-examen te hebben behaald dd.

(dd-mm-jjjj)

Bewijsstuk = kopie van het HTCC-certificaat.
E. Begeleiding stage handtherapie
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
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
Totaal

Bewijsstuk = verklaring van het opleidingsinstituut.
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F. Stage handtherapie
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
X1=

Punten

X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
X1=
Totaal
Bewijsstuk = verklaring van het opleidingsinstituut.

Aanvrager verklaart
hebben ingevuld
Handtekening

bovenstaande

formulier

naar

waarheid

datum (dd-mm-jjjj)

Aanvraagformulier voor het Certificaat Handtherapeut (Cert-BHT) versie 7.12.15
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te

