
 
 
 

Gemeinsam Äntwert vum Här Minister fir Héichschoul a Fuerschung a Minister fir Educatioun, 
Kanner a Jugend, Claude Meisch, a vun der Madamm Gesondheetsministesch, Paulette Lenert,  op 
d’parlamentaresch Fro Nr. 7562 vum 7. Februar 2023 vum honorabelen Deputéierte Sven Clement 

 

Am Kontext vun der Unerkennung vun auslännesche Beruffsqualifikatiounen applizéiert sech déi 
europäesch Direktiv 2005/36/CE an hirer ofgeännerter Versioun, déi zu Lëtzebuerg duerch d’Gesetz 
vum 28. Oktober 2016 (Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles) transposéiert ginn ass. 

Ee vun de Grondprinzipie vun der Direktiv ass, dass fir d‘Unerkennung vun auslännesche 
Beruffsqualifikatioune fir den Accès an ee reglementéierte Beruff – wéi den Infirmier psychiatrique – 
ee muss de Profil professionnel vum Demandeur mat dem Profil professionnel vum reglementéierte 
Beruff vergläichen. 

Konkret heescht dat, dass ee kuckt, wat fir eng Matière an Actes techniques den Demandeur am Kader 
vu senger Formatioun an am Kader vu sengem Exercice professionnel gesinn huet, an awéifern dat op 
dee via Gesetz oder Règlement grand-ducal festgeluechte Profil professionnel vum Beruff hei zu 
Lëtzebuerg passt. 

An dësem Fall ginn deemno d’Qualifikatioune vun den Titulairë vun der Belscher Formatioun, y 
compris hir Beruffsexperienz, verglach mat dem Profil vum Infirmier psychiatrique, wéi dee sech aus 
dem Règlement grand-ducal du 10 juin 2011 portant sur l'exercice de la profession d'infirmier 
psychiatrique ergëtt. 

Beim Verglach vun deenen zwee Profiller dierf een allerdéngs net eng Differenz eleng op Basis vun der 
Durée des études feststellen – déi Differenz misst op Basis vu konkrete Fächer oder Actes techniques, 
déi den Demandeur net gesinn hätt, etabléiert ginn. Déi uewegenannten Direktiv erlaabt et effektiv 
net, esou Differenze reng op der Durée festzestellen. 

Dorauser ergëtt sech dann déi Situatioun, dass och Leit mat sou enger, à première vue, kuerzer 
Formatioun eng Unerkennung vun hire Beruffsqualifikatioune kréie konnten, well bis haut nach keng 
Differenzen um Niveau vun der Matière oder den Actes techniques konnt festgestallt ginn an esou 
Fäll, an et deemno keng legal Basis gëtt fir déi Unerkennung ze refuséieren. 

An deem Kontext kann een erwänen, dass déi uewegenannte Formatioun an der Belsch sech eisen 
Informatiounen no haaptsächlech u Persoune riicht, déi schonn eng gewëssen Expérience 
professionnelle am Domaine vun der Prise en charge psychiatrique an hirer Funktioun als Infirmier 
konnte sammelen, wat zum Deel déi méi kuerz Formatiounsdauer erkläre kéint. Hei sief allerdéngs 
drop higewisen, dass d’Ausbildungsland do fräi ass, ze décidéieren, wéi et seng Studien an den 
Exercice vun de reglementéierte Beruffer organiséiert, wat dann och erkläert, firwatd’Titulairë vun 
där doter Qualifikatioun déi selwecht Attributiounen dierfen exerzéiere wéi d‘Titulairë vun der 
„normaler“ Spezialisatioun am Domaine vun de Soins infirmiers psychiatriques an der Belsch. 
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De Ministère fir Héichschoul a Fuerschung steet allerdéngs am Austausch mam Conseil supérieur de 
certaines professions de santé an der Direktioun vum LTPS, deenen hir Spezialisten déi Formatiounen 
nach eng Kéier en Detail duerchliichte wäerten, fir eventuell Differenze festzestellen. Falls esou 
Differenze kéinte festgestallt ginn, géif natierlech direkt deementspriechend dorop reagéiert ginn, an 
déi aktuell Praxis ugepasst ginn. 

De Gesondheetsministère schafft un der Reform vum Exercice vum Infirmier psychiatrique. 
D’Objektiver vun dëser Reform sinn, ënnert anerem, dëse Beruff méi attraktiv ze gestalten. An der 
Reform soll och d’Interdisziplinaritéit zwëschen dem Infirmier/ière psychiatrique, den Dokteren an 
anere Gesondheetsberuffer gestäerkt ginn, dëst fir d’Qualitéit an d’Sécherheet vun de Prise en 
chargen ze garantéieren. 

 

 

 Lëtzebuerg, den 3. Mäerz 2023 
  

 De Minister fir Héichschoul a Fuerschung 
  

 (s.) Claude Meisch 
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