
  

Presentatie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens V&VN afd. Wondconsulenten 

 

Participatie in Kwaliteitsregister V&V :  

 

Edwige Strippe 

Tonny de Groot 



Inhoud 

presentatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de achtergrond van het 
Kwaliteitsregister? 

Hoe werkt het? 

Wat is een deskundigheidsgebied? 

Wat kost het? 

Hoe ziet het Kwaliteitsregister er 
uit? (demonstratie)  

Vragen???? 

 



Wat is de achtergrond van het 

Kwaliteitsregister V&V? 



Achtergrond 

 

Wetgeving 

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

• Verpleegkundige zelf verantwoordelijk om 
bevoegd en bekwaam te zijn 

• Kwaliteitswet zorginstellingen: zorginstelling 
verantwoordelijk voor deskundige 
professionals 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

• Kwaliteit van de beroepsuitoefening is de 
verantwoordelijkheid van de beroepsgroep 

 

Evenals andere art. 3 beroepen 

• Fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen 



 

 

Achtergrond 

 

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid 

is belangrijk 

Werkervaring alleen is onvoldoende 

 

Daarom: 

Aanvullende kwaliteitseisen 

Zowel voor verzorgenden (MBO) als 

voor verpleegkundigen 



 

 

Achtergrond 

 

Het BIG-register en het Kwaliteitsregister 

V&V zijn verschillende dingen 

Inschrijving en herregistratie BIG-

register = wettelijk verplicht  voor 

verpleegkundigen 

Inschrijving en herregistratie 

Kwaliteitsregister V&V = op vrijwillige 

basis  voor verpleegkundigen en 

verzorgenden 



Achtergrond 

Naast het Kwaliteitsregister V&V 

 

- Register zorgprofessionals 

- Verpleegkundig Specialisten 
Register 



Hoe werkt het  

Kwaliteitsregister V&V? 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

 

Eisen registratie in het Kwaliteitsregister 

 

 Verpleegkundigen (4,5) en verzorgenden (3) 

• Verpleegkundigen  ingeschreven BIG-

register 

• Werken binnen beroeps-, 

competentieprofiel 

• Nationale beroepscode onderschrijven 

• Gaan voldoen aan eisen herregistratie 

Kwaliteitsregister  V&V 



Catalogus 

Alle geaccrediteerde scholing in een 

catalogus in het Kwaliteitsregister 

Aanbieders van opleidingen, bij- en 

nascholing, symposia kunnen accreditatie 

aanvragen per aanbod of voor de instelling 

 

Steekproeven 

Heeft een aanbieder instellingsaccreditatie, 

dan wordt de kwaliteit van scholing o.a. door 

steekproeven gecontroleerd 

Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

Eisen herregistratie in het Kwaliteitsregister 
 

1840 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 

 

Verpleegkundigen Verzorgenden 

80 uur geaccrediteerde 

scholing 

60 uur geaccrediteerde 

scholing 

104 uur overige 

deskundigheidsbevorderen

de activiteiten 

124 uur overige 

deskundigheidsbevorderen

de activiteiten 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

Accreditatie punten worden door de aanbieder in 
het systeem gezet 

 

Je kunt accreditatie voor een éénmalig 
wondsymposium aanvragen via de afd. 
wondconsulenten (Tonny) 

 

Werk altijd met V&VN nummers niet met BIG 
nummers!! 



MAX 3 

Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

CanMEDS rollen 

Vakinhoudelijk handelen 

Communicatie 

Samenwerking 

Kennis en wetenschap 

Maatschappelijk handelen 

Organisatie 

Professionaliteit en kwaliteit 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

ODA =  

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

 

 

Zelf opvoeren 

Regels zie AANVULLENDE INFORMATIE 

 

 

BV lezen vakliteratuur, bestuur VAR 

Is max 5 punten = 5 uur per jaar  



Herregistratie 

Een half jaar van tevoren bericht 

Bewijsstukken digitaal 

Controle door Kwaliteitsregister V&V 

Alles in orde? Certificaat! 

Nieuwe registratieperiode 5 jaar en 
info van afgelopen 5 jaar naar digitaal 
eigen archief bij CV 

(kosten 54 euro) 

Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Achtergrond 

 

 



Deskundigheidsgebieden in het 

Kwaliteitsregister V&V: 

 

Wat is het? 

Hoe werkt het? 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

Deskundigheidsgebieden 

Bijhouden van scholing op jouw 

specifieke vakgebied 

Bijvoorbeeld: wondzorg, dermatologie 

en veel meer 



Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Achtergrond 

 

 

Voldoen aan de toelatingseisen 

Kwaliteitsregister 

Extra toelatingseisen op basis van 

scholing voor een 

deskundigheidsgebied 

Gerichte toetsing door Team Registers 

Belangrijke rol V&VN afdelingen 



Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Achtergrond 

 

 

Te behalen punten voor het 

deskundigheidsgebied: 

40 punten in 5 jaar 

Geaccrediteerd 

 

Maakt deel uit van het 

Kwaliteitsregister V&V 

 



Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Achtergrond 

 

 

Voor ieder deskundigheidsgebied 

    40 geaccrediteerde punten 

VOORBEELD: 

Van de 184 punten per 5 jaar 

Wond:             40 geaccrediteerd 

Dermatologie: 40 geaccrediteerd 

Overige deskundigheidsbevorderende 

activiteiten: 104 

 

 

 

 



Wat kost deelname in het 

Kwaliteitsregister V&V? 



Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Achtergrond 

 

 

Kosten: € 54 per persoon per jaar  

• (exclusief 19% BTW) 

Voor leden van V&VN: € 65 per persoon 

per jaar voor basislidmaatschap inclusief 

mogelijkheid tot inschrijven in het 

Kwaliteitsregister V&V 

• (geen BTW) 

Inschrijving in een deskundigheidsgebied 

is zonder extra kosten 

Voordelig! 



Actuele stand van zaken en 

ontwikkelingen 



Wat is het 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Actueel 

 

Aantal leden V&VN 53.000 

Aantal inschrijvingen Kwaliteitsregister  

V&V 50.000 

33 deskundigheidsgebieden geopend 

10e harmonisatie in gang gezet 

Aantal collectieve overeenkomsten: 

>100 

Herregistratie sinds 1 juli 2009; 

350 geaccrediteerde aanbieders – 

5000 scholingen in digitale catalogus 

 



Hoe ziet het er uit? 

Een demonstratie 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

 

 

 

 

www.kwaliteitsregistervenv.nl 



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

http://www.kwaliteitsregistervenv.nl 

 

Relatienummer V&VN 

Wachtwoord  

http://www.kwaliteitsregistervenv.nl/


 

 

 

 

Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

 

 

 

 

 

     

 

Mijn scholing 

 

Open je portfolio.   

 

 In je portfolio staan de punten van geaccrediteerde scholingen 
die je hebt gevolgd en kun je zelf overige 
deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) opvoeren. 

 

 Heb je scholingen via de oude systematiek opgevoerd, dan kun je 
deze terugvinden onder Dossier, kopje Historie register. 

 

 Wil je meer weten over hoe je scholingen moet toevoegen? Bekijk 
dan onder Aanvullende informatie de handleiding, richtlijnen 
en andere nuttige documenten.  



Achtergrond 

 

Hoe werkt het 

 

Deskundig- 

heidsgebied 

 

Wat kost het 

 

Demonstratie 

 

Vragen 

VRAGEN??? 


