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Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen
Hoofdstuk 5. De uitoefening van het beroep van vroedvrouw
Art. 62. § 1. Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde zoals bepaald in

artikel 3 wordt onder de uitoefening van het beroep van vroedvrouw verstaan:
1° het autonoom uitvoeren van de volgende activiteiten:
a) diagnose van de zwangerschap;
b) toezicht op, zorg en advies aan de vrouw tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode
na de bevalling;
c) het opvolgen van normale zwangerschappen, het verrichten van normale bevallingen en het
verlenen van de eerste zorg aan pasgeborenen en gezonde zuigelingen;
d) preventieve maatregelen, het opsporen van risico's bij moeder en kind;
e) in dringende gevallen het verrichten van de noodzakelijke handelingen in afwachting van
deskundige medische hulp;
f) gezondheidsvoorlichting en -opvoeding van de vrouw, de familie en de maatschappij;
g) prenatale opvoeding en voorbereiding op het ouderschap;
2° het meewerken, samen met de arts, en onder diens verantwoordelijkheid, aan de opvang en de
behandeling van vruchtbaarheidsproblemen, van zwangerschappen en bevallingen met verhoogd
risico en van pasgeborenen die in levensbedreigende of bijzondere ziektecondities verkeren,
alsook aan de zorg die in die gevallen moet worden verleend.
§ 2. De Koning bepaalt, na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de handelingen
die, overeenkomstig paragraaf 1, mogen worden verricht door de personen die erkend zijn als
houder van de beroepstitel van vroedvrouw.
§ 3. De Koning bepaalt, na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de nadere regels
en de bijzondere kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de
mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven.
De Koning bepaalt, na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde welke geneesmiddelen autonoom mogen worden voorgeschreven in
het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en
de zorg aan gezonde pasgeborenen in en buiten het ziekenhuis. Het voorschrijven van
contraceptiva is beperkt tot de drie maanden volgend op de bevalling.
§ 4. De Koning stelt na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de bijzondere
kwalificatieregels en -criteria vast waaraan houders van de beroepstitel van vroedvrouw moeten
voldoen om bekkenbodemreëducatie te mogen uitvoeren.
§ 5. De Koning stelt na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de bijzondere
kwalificatiemodaliteiten en -criteria vast waaraan houders van de beroepstitel van vroedvrouw
moeten voldoen om functionele, en geen morfologische, echografieën uit te voeren.
De Koning bepaalt, na advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde de lijst met motieven en situaties waarin de houder van de
beroepstitel van vroedvrouw een echografie kan uitvoeren.
Art. 63. De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw wordt van

rechtswege toegekend aan de houder van een diploma van hoger onderwijs van vroedvrouw dat
behaald werd na een voltijdse opleiding tot vroedvrouw en uitgereikt werd door een
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onderwijsinstelling, die door de bevoegde overheid is erkend of van een buitenlands of eerder
behaalde diploma dat door de bevoegde overheid gelijkwaardig is verklaard.
De opleiding tot vroedvrouw bestaat ten minste uit:
- hetzij drie studiejaren, die kunnen uitgedrukt worden in een daaraan gelijkwaardig aantal ECTSstudiepunten, bestaande uit ten minste 4600 uur theoretisch en praktisch onderwijs, waarvan ten
minste een derde betrekking heeft op klinisch onderwijs;
- hetzij twee studiejaren, die kunnen uitgedrukt worden in een daaraan gelijkwaardig aantal ECTSstudiepunten, bestaande uit ten minste 3600 uur, waarvoor het bezit van een diploma van
verpleegkundige vereist is;
- hetzij achttien maanden, die kunnen uitgedrukt worden in een daaraan gelijkwaardig aantal
ECTS-studiepunten, bestaande uit ten minste 3000 uur, waarvoor het bezit van een diploma van
verpleegkundige vereist is en gevolgd door een praktijkervaring van één jaar.
De opleiding die het mogelijk maakt om de titel van vroedvrouw te behalen waarborgt dat de
betrokken beroepsbeoefenaar de volgende kennis en vaardigheden heeft verworven:
a) grondige kennis van de wetenschappen waarop de werkzaamheden van de vroedvrouw
berusten, met name de maieutiek, de verloskunde en de gynaecologie;
b) adequate kennis van de beroepsethiek en de wetgeving die relevant is voor de uitoefening van
het beroep;
c) adequate kennis van de geneeskunde (biologische functies, anatomie en fysiologie) en van de
farmacologie op het gebied van de verloskunde en de perinatologie, alsmede kennis van het
verband tussen de gezondheidstoestand en de fysieke en sociale omgeving van de mens en van
zijn gedrag;
d) adequate klinische ervaring, opgedaan in erkende inrichtingen waar vroedvrouwen, zelfstandig
en onder eigen verantwoordelijkheid, voor zover nodig en met uitsluiting van pathologische
situaties, prenatale zorg kunnen verstrekken, een bevalling kunnen uitvoeren en kunnen zorgen
voor de opvolging daarvan in erkende instellingen, en supervisie krijgen bij het bevallingsproces,
de postnatale zorg en neonatale reanimatie, in afwachting van de komst van een arts;
e) op de hoogte zijn van de opleiding van het gezondheidspersoneel en ervaring hebben op het
gebied van samenwerking met deze beoefenaars.
Iedereen die een opleiding tot vroedvrouw is gestart of beëindigd heeft voor 18 januari 2016, mag
het beroep van vroedvrouw zoals bepaald in artikel 62 alleen uitoefenen indien zij in het bezit is
van een diploma van hoger onderwijs van vroedvrouw, uitgereikt door een onderwijsinstelling die
door de bevoegde overheid is erkend of van een diploma dat door de bevoegde overheid
gelijkwaardig is verklaard.
Iedereen die een opleiding tot vroedvrouw aanvat in het tweede semester van het schooljaar of
academiejaar 2015-2016 wordt hiermee gelijkgesteld.
De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw wordt toegekend door de
minister bevoegd voor Volksgezondheid. Om de erkenning als houder of houdster van de
beroepstitel van vroedvrouw te behouden, is de vroedvrouw verplicht zich door middel van
permanente opleiding op de hoogte te houden van de evoluties in de verloskunde. De
minimumduur en de regels van de permanente opleiding worden, op advies van de Federale Raad
voor de Vroedvrouwen, door de Koning vastgesteld.
De erkenning als houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw kan worden ingetrokken
indien de betrokkene, na een waarschuwing te hebben ontvangen, geen permanente opleiding
volgt. De regels inzake intrekking van de erkenning worden, op advies van de Federale Raad voor
de Vroedvrouwen, door de Koning vastgesteld.
Bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
wordt een Federale Raad voor de Vroedvrouwen opgericht die tot taak heeft advies uit te brengen
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omtrent alle problemen van de vroedvrouwen die tot de federale bevoegdheid behoren.
Art. 64. Bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu wordt een erkenningscommissie voor de vroedvrouwen opgericht.
De erkenningscommissie voor de vroedvrouwen heeft als opdracht om advies uit te brengen over
de aanvragen tot erkenning waarbij de vroedvrouwen gemachtigd worden een beroepstitel te
dragen, alsook advies te verlenen over de registratie van permanente opleidingen. Zij heeft tevens
als opdracht om de naleving van de door de minister bevoegd voor Volksgezondheid vastgestelde
voorwaarden voor het behoud van de desbetreffende titel te controleren en om de minister sancties
voor te stellen wanneer bij controle blijkt dat er aan die voorwaarden niet is voldaan.
De Koning regelt de samenstelling, de organisatie en de werking van de erkenningscommissie
voor de vroedvrouwen.
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Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van
vroedvrouw.
1 februari 1991
Artikel 1. § 1. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw welke gerechtigd is in
België het beroep van vroedvrouw uit te oefenen of er prestaties als vroedvrouw te verrichten, is
bevoegd om onder eigen verantwoordelijkheid het toezicht op zich te nemen van de zwangere
vrouw bij wie een zwangerschap met verhoogd risico werd uitgesloten, om bevallingen te
verrichten waarvan de evolutie zeer waarschijnlijk normaal zal verlopen, alsook om de begeleiding
en verzorging van moeder en kind gedurende het normale post-partum waar te nemen.
De normale zwangerschap en de normale bevalling zijn het geheel van fysiologische, mechanische
en psychologische verschijnselen die leiden tot de tijdige spontane uitdrijving van de foetus in
achterhoofdsligging en vervolgens van de placenta.
§ 2. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht de nodige schikkingen
te nemen om onvoorziene verwikkelingen binnen de kortst mogelijke tijd te verhelpen.
§ 3. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht een verloskundig
dossier bij te houden van elke ten laste genomen cliënte. Het dossier vermeldt inzonderheid de
naam van de gynaecoloog en de benaming van het ziekenhuis, waarnaar de cliënte wenst te
worden verwezen.
Art. 2. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw dient over het nodige materieel

te beschikken om :
- ter voorbereiding van de bevalling, aan de ouders raadgevingen te verstrekken over hygiëne en
voeding;
- de diagnose van de zwangerschap te stellen;
- de zwangerschap te volgen;
- de bevalling uit te voeren en de eerste zorgen aan de pasgeborene toe te dienen;
- tijdens het post-partum de verzorging te verzekeren en het toezicht uit te oefenen.
Art. 3. Bij de uitoefening van het beroep zal de houder of houdster van de beroepstitel van

vroedvrouw waken over de strikte toepassing van de regels van hygiëne zowel tegenover de
moeder en het kind als tegenover zichzelf.
Zij/Hij licht de ouders in inzake gezinsplanning.
Art. 4. § 1. Gedurende het toezicht op het verloop van de zwangerschap moet de houder of

houdster van de beroepstitel van vroedvrouw de zwangere vrouw aanzetten om zich aan een
medisch onderzoek te onderwerpen tijdens het eerste en het laatste trimester van de
zwangerschap.
§ 2. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw mag de diagnose van de
zwangerschap stellen en moet zwangerschappen met verhoogd risico opsporen door indien nodig
een of meerdere van de volgende onderzoeken en handelingen te verrichten of door erop toe te
zien dat deze uitgevoerd worden :
1° het wegen;
2° urine-onderzoek;
3° meten van de bloeddruk;
4° meten van de hoogte van de baarmoederfundus;
5° abdominale palpatie;
6° beluisteren van de foetale harttonen;
7° vaginaal toucher en speculum onderzoek;
8° toezicht door cardiotocografie;
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9° aanvraag voor echographisch onderzoek uit te voeren door een gespecialiseerd geneesheer;
10° aanvragen van bloedonderzoeken en andere aanvullende onderzoeken in het kader van de
uitoefening van het beroep.
Art. 5. Tijdens de partus mag de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw :

- een amniotomie uitvoeren voor zover het voorliggend deel niet meer opdrukbaar is;
- een episiotomie toepassen;
- toepassen van reanimatiemaatregelen;
- overgaan tot het hechten van het perineum, bij een niet gecompliceerde scheur of episiotomie;
- medewerking verlenen bij het toezicht op de parturiente onder anesthesie of analgesie.

Art. 6. § 1. Het is de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw inzonderheid verboden

de volgende handelingen te verrichten :
1. Kunstmatige dilatatie van de baarmoederhals;
2. Gebruik van de verlostang of de zuignap;
3. Uitvoeren of instandhouden van een algemene, regionale of lokale verdoving uitgezonderd
lokale anesthesie voor de uitvoering en de hechting van een episiotomie;
4. Inwendige kering en extractie op stuitligging behalve in dringende gevallen van acute foetale
nood;
5. Manuele extractie van de placenta behalve in dringende gevallen;
6. Manuele exploratie van de baarmoeder behalve in dringende gevallen.
7. Het induceren van een zwangerschapsafbreking.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, punt 3, mag de houder of houdster van de beroepstitel van
vroedvrouw, op medisch voorschrift, de medicamenteuze onderhoudsdoses voorbereiden en
toedienen via een door de arts geplaatste epidurale katheter met als doel een analgesie te
bekomen tijdens de arbeid, de bevalling en het post-partum, uiteraard onverminderd de
mogelijkheid voor de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw om de anesthesist
tijdens de analgesie of de anesthesie te helpen en bij te staan. In elke instelling wordt deze
behandeling beschreven in een procedure die minstens de volgende toepassingsvoorwaarden
bevat :
- een geneesheer-anesthesist moet beschikbaar zijn in de instelling, voor de duur van de epidurale
analgesie, tijdens de arbeid en de bevalling, om eventuele problemen te kunnen oplossen;
- via een individueel schriftelijk voorschrift bepaalt de geneesheer-anesthesist de samenstelling
van de analgeticumoplossing en bepaalt de dosis per tijdseenheid;
- de geneesheer-anesthesist injecteert de testdosis en/of de eerste bolus en begint de toediening
van de onderhoudsdosis. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw kan overgaan
tot het onderhoud van de epidurale analgesie op basis van het medisch voorschrift;
- de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw houdt een specifiek blad bij voor de
behandeling en de observatie, dat deel uitmaakt van het patiëntendossier;
- de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw gaat op medisch voorschrift over tot
het terugtrekken van de peridurale katheter.
Art. 7. Indien de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw gedurende het toezicht op

het verloop van de zwangerschap en tijdens de verschillende stadia van de bevalling en het postpartum pathologische tekens vaststelt moet zij/hij een beroep doen op een geneesheer of tot de
overbrenging naar een ziekenhuis beslissen. In beide gevallen dient ze de nodige maatregelen te
treffen.
Art. 8. In geval van sterfte van de moeder of neonatale sterfte moet de houder of houdster van de
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beroepstitel van vroedvrouw onmiddellijk een geneesheer verwittigen.
Art. 9. § 1. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht zich door middel

van een permanente opleiding van 75 uur op vijf jaar, op de hoogte te houden van de evolutie in de
domeinen van de beroepsuitoefening. De inhoud van de permanente opleiding moet worden
goedgekeurd door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen.
§ 2. Indien wordt vastgesteld dat de betrokkene niet beantwoordt aan de voorwaarde gesteld in §
1, dan krijgt zij/hij een waarschuwing.
§ 3. Indien wordt vastgesteld dat na het verstrijken van een periode van een jaar, te rekenen vanaf
de waarschuwing, de betrokkene niet is begonnen met het volgen of vervolledigen van de
permanente opleiding, kan haar/zijn beroepstitel na advies van de Federale Raad voor de
Vroedvrouwen worden ingetrokken.
§ 4. De controle op de naleving van dit artikel gebeurt door de Minister tot wiens bevoegdheid de
Volksgezondheid behoort.
Art. 10. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden bestraft met de straffen bepaald

in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
geneeskunde, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.
Art. 11. Het koninklijk besluit van 16 oktober 1962 betreffende de uitoefening van het beroep van

vroedvrouw wordt opgeheven.
Art. 12. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Koninklijk besluit bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de
vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader
van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van
normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het
ziekenhuis
15.12.2013
Artikel 1. De personen die houder zijn van de beroepstitel van vroedvrouw overeenkomstig artikel
21noviesdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen, en die aan de nadere regels en de bijzondere kwalificatiecriteria
voldoen die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 1 van hetzelfde koninklijk besluit nr. 78 bedoeld zijn,
zijn er toe gemachtigd de geneesmiddelen voor te schrijven, die voorkomen op de bij dit besluit
gevoegde lijst.
Art. 2. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage
Lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven
in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen
en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis

Medicatielijst
1. Medicatie in het kader van de normale zwangerschap
Foliumzuur : tabletten van 0,4 mg of 4 mg (specialiteit of magistrale bereiding). Primaire of
secundaire preventie van neurale buisdefecten.
Metoclopramide : tabletten van 10 mg, siroop van 5 mg/5 ml. Anti-emeticum.
Paracetamol : tabletten van 0,5 of 1 g, zetpillen van 600 mg. Pijnstillend, koortswerend.
Anti-infectieuze vaginale crèmes en ovules : behandeling van symptomatische vaginale infecties.
Nitrofurantoïne : tabletten van 50 - 100 mg. Ontsmettingsmiddel bij asymptomatische urinaire
infectie (tot de 36ste week van de zwangerschap).
Anti-Rho immunoglobuline D : IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve
moeders.
Combinatievaccin kinkhoest - difterie - tetanus : beschermt de baby tijdens de eerste weken tegen
verschillende ziektes in afwachting van zijn vaccinatie.
Influenza vaccin : preventie van griep.
Orale preparaten met ijzer : behandeling van een te laag ferritine gehalte.
Ranitidine : 150 mg. Omeprazole : 20 mg. Behandeling van reflux.
Gemicroniseerde progesteron : 200 mg. Orale en/of vaginale toediening. Preventie van
symptomatische activiteit van de uterus.
2. Geneesmiddelen tijdens de arbeid en de bevalling
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Lidocaïne chloorhydraat. Mepivacaïne chloorhydraat.
1 en 2 % zonder adrenaline. Plaatselijke verdoving voor het hechten van het perineum.
Oxytocin : ampul van 10 IE. IM toediening. Ter preventie van post-partum bloedingen.
Penicilline G of Amoxicilline : voor de moeders die GBS (groep-B-streptokokken) positief zijn om
besmetting van pasgeborene te voorkomen. In het kader van een ziekenhuisbevalling.
3. Geneesmiddelen gebruikt tijdens het post-partum
Oxytocin : ampul van 10 IE. IM toediening. Bevorderen van de sub-uterine involutie.
Diclofenac : tabletten van 75 mg, zetpillen van 100 mg. Ibuprofen : tabletten van 200 - 400 mg.
Ontstekingsremmend, pijnstillend.
Paracetamol : tabletten van 0,5 - 1 g, zetpillen van 600 mg. Pijnstillend, koortswerend.
Antimycotica en/of antibacteriële crème : lokale behandeling van mycosis of van infecties van de
tepels.
Nystatine suspensie en miconazol gel : orale en/of lokale behandeling van mycosis van de
zuigeling.
Misoprostol : tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal. Ter behandeling van post-partum bloedingen.
Fytomenadion (of vitamine K1) : pediatrische ampullen. Preventie van bloedingen bij de
pasgeborenen.
Anti-Rho immunoglobuline D : IM ampullen. Preventie van iso-immunisatie bij rhesus negatieve
moeders.
Hepatitis B vaccin : specifieke immoglobulines tegen hepatitis B.
Cabergoline : tabletten van 0,5 mg. Lactatieremming.
Levonorgestrel : tabletten van 0,03 mg. Desogestrel : tabletten van 0,075 mg.
Orale hormonale contraceptiva op basis van zuiver progesteron.
Ethinyl-estradiol : tabletten van 0,2 mg.
Oestro-progestativa zonder progestatif van de 4de generatie.
4. Inhoud van de urgentietas voor de vroedvrouw die buiten het ziekenhuis werkt
Medische zuurstof en toedieningsmateriaal (masker, ...), Mayo canule.
Steriele kompressen, verbanden ... enz.
Fysiologische serum : 1liter. Plasma expander : 1 liter.
Oxytocin : ampul van 10 IE (5 ampullen). Preventie en behandeling van post-partum bloedingen.
Misoprostol : tabletten van 0,2 mg rectaal of oraal (1 doos). Behandeling van post-partum
bloedingen.
15-methyl-F2-α-prostaglandine (of carboprost) : IM (2 ampullen). Behandeling van ernstige postpartum bloedingen.
Adrenaline : Epipen, ampul van 0,3 mg. Reanimatie of behandeling van anafylactische shock.
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Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels en de bijzondere
kwalificatiecriteria die de houder van de beroepstitel van vroedvrouw de
mogelijkheid geven geneesmiddelen voor te schrijven
15.12.2013
Art. 1. § 1. Zijn alleen ertoe gemachtigd om de geneesmiddelen autonoom voor te schrijven die in
artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoeld zijn, de personen die houder zijn van de
beroepstitel van vroedvrouw overeenkomstig artikel 21noviesdecies van hetzelfde besluit, en voor
dewelke het programma van de opleiding tot vroedvrouw omvat :
- een opleidingsonderdeel algemene farmacologie,
- een opleidingsonderdeel van minimum 30 effectieve uren, hetgeen overeenkomt met 3 ECTS
studiepunten, gespecialiseerde toegepaste farmacologie in verband met de specifieke
beroepsuitoefening van vroedvrouw en de lijst van de geneesmiddelen waarvoor de vroedvrouwen
het recht hebben deze autonoom voor te schrijven, en
- een opleidingsonderdeel teratologie en
- een opleidingsonderdeel toxicologie.
De bijlage van het diploma van vroedvrouw afgeleverd door de onderwijsinstelling getuigt over de
gelijkvormigheid van het programma met deze verplichting en toont aan dat de houder met vrucht
is geslaagd voor een examen betreffende het opleidingsonderdeel gespecialiseerde toegepaste
farmacologie.
§ 2. Voor de vroedvrouwen die hun beroepstitel vóór 1 oktober 2014 hebben behaald, is een
bijkomende opleiding van minimum 30 effectieve uren vereist, hetgeen overeenkomt met 3 ECTS
studiepunten, over gespecialiseerde toegepaste farmacologie in verband met de specifieke
beroepsuitoefening van vroedvrouw en de lijst van de geneesmiddelen waarvoor de vroedvrouwen
het recht hebben deze voor te schrijven, om de geneesmiddelen autonoom te kunnen
voorschrijven die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het voormeld koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 bedoeld zijn.
Deze bijkomende opleiding wordt aangeboden door een onderwijsinstelling die beantwoordt aan de
voorwaarden vastgelegd door de Gemeenschappen om de bacheloropleiding in de vroedkunde te
organiseren of de "Bachelor in de verpleegkunde" of een overeenkomst hiervoor heeft met een
erkende of gemachtigde instelling die hierboven vermeld werd.
Deze personen bewijzen het met vrucht slagen van het examen betreffende de bijkomende
opleiding gespecialiseerde toegepaste farmacologie, door middel van een getuigschrift afgegeven
door de onderwijsinstelling die de bijkomende opleiding heeft georganiseerd. Bovendien bewijzen
deze personen eveneens een opleiding te hebben gevolgd in algemene farmacologie, toxicologie
en teratologie tijdens hun initiële opleiding of daarbuiten. De bewijzen dienen door de betrokkenen
aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort te worden verstuurd teneinde
deze vroedvrouwen te registreren als gemachtigd om de geneesmiddelen autonoom voor te
schrijven die in artikel 21octiesdecies, § 3, lid 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoeld zijn.
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
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