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Harold de Graaf is Hoofd Leden 
en Registers bij Verpleegkundi-
gen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN), de beroepsvereniging van  
voor verpleegkundigen, verzorgen- 
den en verpleegkundig specialis-
ten. Vanuit V&VN kwam in 2008 
het initiatief voor een kwaliteitsre-
gister, waarmee de kwaliteit van 
zowel verpleegkundigen als ver-
zorgenden kon worden aange-
toond en gewaarborgd. 

Harold benadrukt dat het om 
een onafhankelijke organisatie 
gaat: “Om die onafhankelijkheid 
te waarborgen, is een aantal 
organen in het leven geroepen. 
Allereerst het College, het regel-
gevend orgaan dat het beleid 
van het kwaliteitsregister bepaalt. 
Daarnaast is er een Registratie-
commissie en een Accreditatie-
commissie. Verschillende Beleids-
commissies bereiden het beleid 
voor het College of de Accredi-
tatiecommissie voor. En tot slot is 

Kwaliteit  
  trots en 
passie

Zeker in de thuiszorg is kwaliteit lastig meetbaar. Als verzorgende ben je 
niet BIG-geregistreerd en bovendien wordt de beroepsnaam in zeer brede 
zin gebruikt. Om de kwaliteit van verzorgenden inzichtelijk te maken, is in 
2008 het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden in het leven 
geroepen. Wat houdt dit register in, welke voordelen biedt het jou en wat 
wordt er van geregistreerde verzorgenden verwacht?
tekst: Felice Geurdes

er een zogenaamde ‘Kamer van 
beroep’, waar zaken die worden 
aangekaart door aanbieders 
van scholingen of door (potenti-
eel) geregistreerden onafhanke-
lijk worden behandeld.”

Kwantiteit én kwaliteit 
Doel van het kwaliteitsregister is 
dat alle verzorgenden en ver-
pleegkundigen hun beroep op 
het allerhoogste kwaliteitsniveau 
en met passie en trots kunnen uit-
voeren. Om dat te kunnen waar-
borgen, heb je een waterdicht sys-
teem nodig dat hierop controleert. 
Kwaliteitscontrole is een nieuwe 
tendens, zeker binnen de zorg. 
Even terug gaf minister Schippers 
(VWS) aan dat zij overweegt bij- 
en nascholing binnen de zorg te 
verplichten. Verzorgenden zijn niet 
BIG-geregistreerd en los daar-
van maakt de BIG met name de 
kwantiteit van de zorg inzichtelijk. 
De kwalitatieve kant blijft voorals-
nog onderbelicht.

Positieve prikkel
Harold vertelt dat hij er niet vreemd 
van zou opkijken als over een aan-
tal jaar inschrijving bij een kwa-
liteitsregister verplicht wordt: “Wij 
werken hierin nauw samen met 
het ministerie van VWS. Ook trek-
ken we op met andere betrokken 
organisaties. De Inspectie voor de 
Gezonheidszorg (IGZ) hanteert het 
register momenteel al als kwaliteits-
norm. Sinds 2012 neemt Menzis 
het mee in haar zorginkoop, recent 
gevolgd door Achmea die voor-
nemens is op termijn inschrijving 
bij het register verplicht te stellen. 
Vooralsnog is het vanuit beide 
verzekeringsmaatschappijen een 
positieve prikkel richting de ver-
zorgenden en verpleegkundigen. 
En tot slot vinden ook steeds meer 
zorginstellingen het belangrijk dat 
de kwaliteit van hun medewerkers 
aantoonbaar is.”

Proactief handelen
Het register sluit ook aan bij een 

kwaliteitsregister verpleegkundigen 
en verzorgenden



 3 2015 | thuiszorg | 3332 | thuiszorg | 3 2015   

jij&je vak

ander politiek besluit. Onlangs 
heeft de Eerste Kamer akkoord 
gegeven op de zogenaamde 
Wet Kwaliteit Klachten en Ge-
schillen Zorg (WKKGZ). In deze 
wet is onder meer opgenomen 
dat een patiënt recht heeft op 
kennis van de prestaties van zijn 
zorgverlener. Bovendien wordt 
het verplicht dat medische mis-
sers en fouten aan de patiënt of 
cliënt worden gemeld en wor-
den opgenomen in het medisch 
dossier. Harold: “Deze wet gaat 
in per 2016 en geeft aan dat 
de tijden veranderen. Jij zal in 
de toekomst steeds meer wor-
den aangesproken op je eigen 
handelen. En voor die situaties 
moet je je equiperen. Handel 
proactief en houd je bekwaam-
heid op peil. Het kwaliteitsregis-
ter helpt je deze bekwaamheid 
aantoonbaar te maken.”

Aanmelding
Als verzorgende kun je je online 
inschrijven bij het Kwaliteitsre-

gister V&V. Vervolgens ontvang 
je inloggegevens om online je 
persoonlijke dossier aan te leg-
gen. Uiteraard is het mogelijk 
dat zorgbureaus de inschrijving 
van hun leden vergoeden, maar 
het is een individueel register – 
je meld je zelf aan en blijft zelf 
verantwoordelijk. Om te voldoen 
aan de kwaliteitseisen die bin-
nen het register worden gesteld, 
ben je verplicht over een peri-
ode van vijf jaar minimaal 184 
punten te behalen. Elk punt staat 
voor één uur kennisverwerving. 
Dat klinkt wellicht veel, 184 uur, 
maar omgerekend is het drie 
uurtjes per maand. 

Accreditatie
Van de 184 punten moeten er 
voor verzorgenden ten minste 60 
geaccrediteerd zijn. Dat houdt 
in dat je 60 uur moet hebben 
besteed aan het volgen van cur-
sussen die door de accreditatie-
commissie zijn goedgekeurd. Ver-
pleegkundigen zijn verplicht 80 

accreditatiepunten te behalen. 
De geaccrediteerde cursussen 
kun je vinden op de scholingspa-
gina van het kwaliteitsregister. 
Aanbieders van geaccrediteer-
de na- of bijscholingen kunnen 
hun scholing aanbieden aan 
de accreditatiecommissie. Deze 
onafhankelijke commissie toetst 
aan de hand van vooraf vast-
gestelde criteria of de scholing 
voor accreditatie in aanmerking 
komt. Wanneer je een geaccre-
diteerde scholing volgt, zal de 
aanbieder van de scholing de 
presentie opvoeren. Jouw pun-
ten worden dan automatisch in 
je dossier bijgeschreven.

ODA’s
De 124 punten die je naast 
de geaccrediteerde uren over-
houdt, kun je besteden aan 
‘Overige Deskundigheidsbe-
vorderende Activiteiten’,- mak-
kelijker gezegd: ODA’s. Harold: 
“Dat kan echt van alles zijn. Alles 
draait erom dat jij actief met je 
vak bezig bent. Dat je je blijft bij-
scholen en interesse blijft tonen 
in de actualiteiten binnen de 
zorg. Dat kan gaan om na- of 
bijscholing, intervisie of een inter-
collegiale toetsing. Ook deelna-
me aan commissies, werkgroe-
pen en besturen behoort tot de 
ODA’s.  Of denk aan klinische 

lessen, een casuïstiekbespreking, 
protocol- en richtlijnontwikkeling, 
het volgen van een congres en 
het bijhouden van vakliteratuur. 
Dus zeker: ook een abonnement 
op het vakblad Thuiszorg levert 
punten op.” Het aantal uur dat je 
aan de ODA’s besteedt, houd je 
zelf bij in je dossier.

Tot slot dien je aan de norm van 
werkervaring van 2080 uur te 
voldoen. Zo wordt ook bij verzor-
genden de kwantiteit inzichtelijk 
gemaakt, zoals dat nu al het ge-
val is bij de BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen. 

Inzage geven
Jij bepaalt zelf wie jouw online 
dossier mag inzien. Met een klik 
op de knop kun je jouw digitale 
portfolio delen. Zo kun je een-
voudig aan derden laten zien 
hoe jouw deskundigheid is op-
gebouwd en welk kennisniveau 
je hebt. Dat is niet alleen handig 
voor zorgvragers, maar zeker 
ook wanneer je gaat solliciteren.

Herregistratie
Na vijf jaar moet je aan alle bo-
vengenoemde punten hebben 
voldaan om te kunnen herregistre-
ren. Dan start een nieuwe registra-
tieperiode van vijf jaar, aansluitend 
op je eerdere registratieperiode. 

DESKUNDIGHEIDS-
GEBIEDEN
Het is mogelijk om je verder te 
specialiseren. Voor verzorgen-
den is er een keuze uit dertien 
deskundigheidsgebieden. Jij 
kiest het gebied van jouw 
interesse. De keuze voor een 
deskundigheidsgebied is niet 
verplicht, maar mocht je dit 
besluiten, dan ben je verplicht 
om minimaal 40 van de 60 
geaccrediteerde uren scholingen 
te volgen die binnen jouw 
deskundigheidsgebied vallen. 
Je hebt de keuze uit: 
1› Antroposofische Zorg
2› Complementaire Zorg
3› Continentiezorg
4› GGZ
5› Maag Darm Lever
6› Neuro
7› Palliatieve Zorg
8› Research 
9› Reumatologie
10› Revalidatie
11› Stoma Zorg 
12› Verstandelijk 
 Gehandicaptenzorg
13› Wondzorg

Zie voor meer informatie over 
de deskundigheidsgebieden 
kwaliteitsregister.venvn.nl onder 
‘registratie’ 

”Ook met een lidmaatschap  
   op het vakblad Thuiszorg, 
  krijg je punten bijgeschreven”


