
Kwaliteitsregister 
Verpleegkundigen & verzorgenden

Deskundig zijn en blijven 

voor je patiënt of cliënt 

voor je vak 

voor jezelf

11 mei, Dag van de verpleging defensie 



Lidmaatschap V&VN
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• Je wilt deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt, 

voor je vak en voor jezelf.

• Je wilt samen met tienduizenden beroepsgenoten één 

krachtige stem hebben in politiek Den Haag en daarmee 

invloed hebben bij andere belangrijke partijen.

• Je wilt zelf de beroepsnorm en beroepsontwikkeling 

bepalen.  



Lidmaatschap V&VN
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Deskundigheidsbevordering
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Deskundigheidsbevordering

• De beroepsprofielen beschrijven het beroep in algemeen geldende 

competenties. Deze competenties zijn geldend voor elke willekeurige 

verpleegkundige, onafhankelijk van de setting of specialisatie waarin zij 

werkt. 

• Expertisegebieden beschrijven de aanvullende competenties die de 

verschillende verpleegkundigen nodig hebben wanneer zij in een bepaalde 

context of met specifieke aandachtsgebieden werken. Deze competenties 

zijn complementair aan de competenties zoals beschreven in de nieuwe 

beroepsprofielen.
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Expertisegebied Militair verpleegkunde



Veel gestelde vragen

• Wat is het kwaliteitsregister?

• Wat houdt het kwaliteitsregister in?

• Wat kan ik er als verzorgende/verpleegkundige mee?

• Is er een koppeling met het BIG register?

• Hoe kan ik mijn scholingen toevoegen?

• Wat mag ik opvoeren?

• Hoe meld ik me aan?

• Welke deskundigheid kan ik me aanmelden en op welke wijze?
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Achtergrond
Wetgeving

• Wet BIG, kwantitatieve eisen (1840 uur werken in 5 jaar)

• Verpleegkundige zelf verantwoordelijk om bevoegd en bekwaam te zijn

• Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de gezondheidszorg: zorginstelling verantwoordelijk 

voor deskundige professionals die moeten voldoen aan goede zorgverlening : veilige 

zorgverlening, efficiënte zorgverlening en voldoen aan de professionele standaarden (normen 

deskundigheidsbevordering V&V zijn onderdeel van de professionele standaard)

Eigen verantwoordelijkheid

• Kwaliteit van de beroepsuitoefening is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep, en 

zorgprofessional

Evenals andere art. 3 beroepen

• Fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen
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Wat is het 
Kwaliteitsregister?
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Wat is het KR V&V?

• Een online registratiesysteem: eigen digitale portfolio

• Voor verpleegkundigen en verzorgenden

• In systeem wordt deskundigheidsbevordering 

vastgelegd: kennis op peil houden.

• Deskundigheid specifiek vakgebied (militaire zorg).

• Getoetst wordt of er wordt voldaan aan de eisen van 

de beroepsgroep

32



Wat is het KR V&V?

• Kwaliteit wordt inzichtelijk voor:

- de beroepsbeoefenaar

- patiënten/cliënten

- de werkgever

• Altijd en overal toegankelijk (online)

• Eenvoudig in gebruik

• Eenduidig vanwege landelijke normen van de beroepsgroep 

• 1 landelijk erkend kwaliteitsregister
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Hoe werkt het 
Kwaliteitsregister 

V&V?
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Hoe werkt het?

Verpleegkundigen (niveau 4,5) en verzorgenden (niveau 3)

• Verpleegkundigen -> ingeschreven BIG-register

• Verzorgenden -> landelijk erkend MBO 3 diploma verzorgende

• Werken binnen beroeps-, competentieprofiel

• Nationale beroepscode onderschrijven

• Gaan voldoen aan eisen herregistratie Kwaliteitsregister  V&V
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Eisen registratie in het Kwaliteitsregister



Hoe werkt het? 

• 1.840 uur werken in de 5 jaar = 1 dag per week (kwantitatief)

• Eigen deskundigheidsbevordering (kwalitatief) 

• Komt neer op ± 37 uur per jaar, dus nog geen uur per week
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Eisen herregistratie in het Kwaliteitsregister

Verpleegkundigen Verzorgenden

80 uur geaccrediteerde 
scholing

60 uur geaccrediteerde 
scholing

104 uur overige 
deskundigheidsbevorderen
de activiteiten

124 uur overige 
deskundigheidsbevorderen
de activiteiten



Hoe werkt het? 

• 12 weken van tevoren bericht

• Herregistratie aanvragen via knop in portfolio

• Geen kosten herregistratie

• Nieuwe registratieperiode 5 jaar

• https://www.youtube.com/watch?v=Rqjxnq8O9R8
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Herregistratie



Deskundigheidsgebieden in 
het Kwaliteitsregister V&V
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Deskundigheidsgebied (1/3)

• Bijhouden van scholing op jouw specifieke vakgebied

• Bijvoorbeeld: militaire verpleegkunde, complementaire 

zorg, wondzorg, continentie, oncologie, IC, 

kinderverpleegkunde, jeugdverpleegkunde, 

kinderverpleegkunde en veel meer
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Deskundigheidsgebied (2/3)

• Voldoen aan de toelatingseisen Kwaliteitsregister V&V

• Eventueel extra toelatingseisen op basis van scholing voor 

een deskundigheidsgebied militaire verpleegkunde:

- Diploma Algemeen Militair Verpleegkundige en in het 

bezit zijn van de Aanvullende Deelkwalificaties

• Belangrijke rol afdelingen van V&VN
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Deskundigheidsgebied (3/3)
• Totaal 184 punten

• 40 punten geaccrediteerd
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Individueel portfolio

algemeen deskundigheid

Catalogus met aanbod
deskundigheid

(geaccrediteerd)

Deskundigheidsgebied

Afdeling



Scholingsagenda

• Alle geaccrediteerde scholing in een scholingsagenda

in het Kwaliteitsregister

• Aanbieders van opleidingen, bij- en nascholing, 

symposia kunnen accreditatie aanvragen

• Ook digitaal
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Overige deskundigheid (ODA)
• Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) zijn activiteiten 

die jouw deskundigheid en professionalisering vergroten. 

• Keuze van de inhoud van activiteiten. 

� hebben tot doel om jouw deskundigheid als verpleegkundige of verzorgende te 

bevorderen;

� behoren niet tot je werk;

� zijn niet geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V. 

• Voor één uur aan deskundigheidsbevordering kun je één punt opvoeren. Om te 

voorkomen dat er te grote verschillen ontstaan in het aantal punten dat voor 

eenzelfde soort activiteit wordt opgevoerd, is er een richtlijn opgesteld voor het 

maximum aantal punten per activiteit. Hier mag je gemotiveerd van afwijken. 

• http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Portals/34/Registratie/ODA/20150504%20Richtlijn%20Overige%20Deskundigheidsbevorderende%20Activiteiten.pdf
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Toevoegen
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https://www.youtube.com/watch?list=PLxG
g7qlaj7fVxnShNyQwjqx75LDmihbR5&v=yY
jk3uOEmog
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Actuele stand van 
zaken en 

ontwikkelingen
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Actuele cijfers V&VN (1/2)
• Aantal leden V&VN 85.000

• Aantal inschrijvingen Kwaliteitsregister  V&V 80.000

• 38 deskundigheidsgebieden geopend (waarvan 13 

voor verzorgenden)

• Aantal collectieve overeenkomsten: >260

• Herregistratie sinds 1 juli 2009

• >8000 geaccrediteerde scholingen in digitale 

catalogus



Actuele ontwikkelingen (2/2)
• IGZ (inspectie) erkenning sinds mei 2009

• VWS, NPCF, KNMG, Tuchtcolleges, meer en meer werkgevers omarmen KR

• Zorgverzekeraar Menzis en Achmea en CZ Kwaliteitsregister V&V in Inkoopbeleid

• Verplichtstelling deskundigheidsbevordering: belangrijkste speerpunt van het 

College en de beroepsvereniging 

• Ministerie van VWS is bezig deskundigheidsbevordering wettelijk te verankeren in 

herziening wet BIG

• Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de gezondheidszorg: zorginstelling 

verantwoordelijk voor deskundige professionals die moeten voldoen aan goede 

zorgverlening : veilige zorgverlening, efficiënte zorgverlening en voldoen aan de 

professionele standaarden. (normen deskundigheidsbevordering V&V zijn 

onderdeel van de professionele standaard)
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Hoe ziet het er uit?
Kwaliteitsregister.venvn.nl
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Interactie

• Mag een patiënt verwachten dat wij –

aantoonbaar – ons vak bijhouden?

• Het KR is een noodzakelijk middel om 

je deskundigheidsbevorderende

activiteiten aan te tonen!
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Dank voor jullie aandacht

Deskundig zijn en blijven 

voor je patiënt of cliënt 

voor je vak 

voor jezelf
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