
Bijlage 5 

Standpunten met betrekking tot herregistratie (dialyse) verpleegkundigen 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Het 

Kwaliteitsregister V&V is een middel om te laten zien dat de professional aan de beroepsnorm voldoet. 

Scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. De registratie- en 

herregistratie-eisen van het Kwaliteitsregister V&V worden door een onafhankelijk college opgesteld. In 

het College Kwaliteitsregister V&V zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd. Hierdoor sluit het 

Kwaliteitsregister V&V aan op de vraag en belangen van de beroepsgroep en partijen zoals werkgevers, 

zorgverzekeraars en het ministerie, overeenkomstig de normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep. 

(Zie ook de V&VN site). 

 

College Zorgopleidingen (CZO) 

Telefonisch overleg Boonstra directeur bureau CZO met van Es  over de constatering dat er geen 

herregistratie eisen bestaan voor (dialyse) verpleegkundigen. Boonstra laat weten dat CZO wel 

verantwoordelijk is voor de initiële registratie en certificatie van dialyseverpleegkundigen maar dat CZO 

geen taak heeft bij herregistratie. Hij acht het ontbreken van formele herregistratie wel een tekortkoming. 

 

Inspectie voor de gezondheidszorg 

Standpunt I.G.Z m.b.t. kwaliteitsregister. 

Brief van dr J.A.A.M van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal aan V&VN dd. 31-okt 2013 

"Met haar brief van 14 mei 2009 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het Kwaliteitsregister voor 

verpleegkundigen en verzorgenden erkend. De inspectie heeft het register op dat moment in haar toezicht 

gepositioneerd door toe te zeggen het register te gebruiken als toetssteen.  

Inmiddels zijn wij ruim vier jaar verder. Het register is flink gegroeid, er staan ruim 50.000 

beroepsbeoefenaren geregistreerd in het register. Mede dankzij de collectieve afspraken met verzekeraars 

en zorgaanbieders groeit het aantal ingeschrevenen snel. 

Opnieuw wil ik namens de inspectie het belang van het register onderschrijven. De eisen die het register 

stelt aan de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden is ook voor de inspectie van groot 

belang. Het belang van continue scholing in een tijd waarin de zorg complexer wordt en de 

omstandigheden sterk veranderen is groot. 

Wij zullen de komende jaren het kwaliteitsverlies register V&V aan de orde stellen blijven in de jaar 

gesprekken en het een duidelijke plaats geven in onze toetsingskaders." 

 
Hoofdinspecteur Curatieve gezondheidszorg 

Mail van JJ Schoo, Hoofdinspecteur Curatieve gezondheidszorg mbt een eventuele verplichte deelname 

van dialyseverpleegkundigen aan het kwaliteitsregister V&VN dd 8-5-2015:  

"De IGZ ondersteunt dergelijke initiatieven. De IGZ hecht veel waarde aan interne kwaliteitsborging zoals 

visitatie. Het vaststellen en borgen van bekwaamheid verdient aandacht, echter de IGZ heeft niet als taak 

dit op te pakken en het is de verantwoordelijkheid van het veld om te komen tot breed gedragen 

veldnormen. De IGZ ziet geen belemmeringen in het gegeven advies van de commissie voor nefrologen en 

dialyseverpleegkundigen. Door deelname aan het Kwaliteitregister van de V&VN op te nemen als eis in de 

nieuwe visitatie stellingen dialyse en/of Certificatieschema Dialysecentra van het HKZ wordt de sector zelf 

verantwoordelijk voor de naleving. Dit is passend in de verdeling van verantwoordelijkheden, namelijk 

het veld is primair aan zet om de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen, de IGZ ziet hier vervolgens op 

toe" 

 

Hoofdendag V&VN Dialyse en Nefrologie: 18 juni 2015 

De vergadering steunt een verplichte deelname aan het kwaliteitsregister V&VN.  Er is binnen de V&VN 

dialyse en nefrologie geen consensus met betrekking tot een verplicht lidmaatschap van de V&VN 



Nefrologie en Dialyse. Voor een registratie in het kwaliteitsregister V&VN hoeft men geen lid van de V&VN 

te zijn. 

 
Symposium V&VN  3 april 2014 (zie ook V&VN site) 
Koppel Kwaliteitsregister V&V aan herregistratie BIG-register: Tijdens het symposium van 3 april 2014 

spraken verpleegkundigen, verzorgenden, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), prof. Marieke 

Schuurmans, zorgverzekeraar Menzis, VWS en het CIBG de wens uit het Kwaliteitsregister V&V te 

koppelen aan herregistratie in het BIG-register. Anja Jonkers, programmadirecteur IGZ: 'De IGZ is 

voorstander van het verplichten van deskundigheidsbevordering en dat dit een rol gaat spelen in 

herregistratie.' Jonkers benadrukte dat de IGZ ‘responsiviteit’ van de zorgprofessional verwacht. De 

verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg ligt volgens de Inspectie nadrukkelijk bij de 

verpleegkundige en de verzorgende. De Inspectie kijkt of men is ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

V&V of niet. Maar, zo voegde Jonkers daar aan toe, het bestuur van de instelling moet leiding geven aan de 

scholing van de zorgprofessionals. 

Tijdens het plenaire programma kwamen verscheidene dilemma's aan bod, waarover onder anderen Bert 

Fledderus, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V, en Marieke Schuurmans, Chief Nursing 

Officer VWS, in gesprek gingen met de volle zaal met 220 aanwezigen. 

Vlieguren: Schuurmans benadrukte het belang van deskundige verpleegkundigen. 'Het Kwaliteitsregister 

V&V is een goede manier om inzichtelijk te maken hoe we onze deskundigheid bijhouden.' Het register is 

hierbij geen doel op zich, maar een ondersteunend middel om betere patiëntenzorg te bieden. Ook volgens 

Schuurmans, Marcel Bosma van Menzis en Han Middelplaats van VWS moet het Kwaliteitsregister V&V 

worden gekoppeld aan herregistratie in het BIG-register. Schuurmans: 'Het is tranen trekkend dat 

iedereen die zijn diensten draait zich kan herregistreren in het BIG-register.' Het maken van vlieguren 

alleen is onvoldoende, zeiden vele sprekers. Aantoonbare deskundigheid is een vereiste voor 

zorgprofessionals. 

 

    

 

   

 

 


