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Gespecialiseerd verpleegkundigen
 

Sinds 2012 worden gespecialiseerd (long-, diabetes- en 

oncologie) verpleegkundigen onder de Gedragscode 

aangemerkt als beroepsbeoefenaar. Met ingang van 1 

maart 2016 geldt voor alle gespecialiseerd 

verpleegkundigen dat zij alleen worden aangemerkt als 

beroepsbeoefenaar, indien zij beschikken over een 

individuele aantekening van voorschrijfbevoegdheid in 

het BIG-register.  

 

Voorschrijfbevoegdheid gespecialiseerde 
verpleegkundige  
Sinds januari 2012 is het aantal zorgaanbieders met een 
voorschrijfbevoegdheid uitgebreid. Onder andere 
gespecialiseerd verpleegkundigen op het gebied van 
diabetes, long en oncologie vielen hieronder. De 
oncologieverpleegkundigen wachtten nog op de 
formalisering daarvan. Anticiperend op de formalisering van 
de voorschrijfbevoegdheid in lagere regelgeving werden 
gespecialiseerd verpleegkundigen onder de Gedragscode 
al wel aangemerkt als beroepsbeoefenaar. Zie hierover ook 
Nieuwsbrief nr. 1 2012. 
 
De ministeriële regeling die de voorschrijfbevoegdheid voor 
gespecialiseerde verpleegkundigen formaliseert, is voor de 
diabetes- en longverpleegkundigen al per 1 februari 2014 in 
werking getreden. Voor de oncologieverpleegkundigen 
heeft deze formalisering op 1 december 2015 
plaatsgevonden. 
 
Na afronding van een module farmacotherapie kunnen 
daarom nu ook oncologieverpleegkundigen met het 
getuigschrift bij het CIBG een verzoek indienen om een 
aantekening van voorschrijfbevoegdheid op te nemen in het 
BIG-register. De voorschrijfbevoegdheid wordt op die 
manier aan individuele verpleegkundigen toegekend en niet 
aan de hele beroepsgroep. Er zal in het BIG-register onder 
de naam van de individuele gespecialiseerd 
verpleegkundige een regel zijn opgenomen met de 
vermelding ‘voorschrijfbevoegdheid’. De voorschrijvende  
 

 
oncologieverpleegkundigen zijn, net als voorschrijvende 
diabetes- en longverpleegkundigen, op die manier kenbaar. 
 
De eerste aantekeningen van voorschrijfbevoegdheid van 
oncologieverpleegkundigen worden op dit moment in het 
BIG-register gemaakt. De verwachting is dat in de loop van 
februari 2016 de meeste oncologieverpleegkundigen die 
gaan voorschrijven ook een aantekening hebben in het BIG-
register. Daarom zal met ingang van 1 maart 2016 ook voor 
oncologieverpleegkundigen de aantekening in het BIG-
register bepalend zijn voor het aanmerken van de 
verpleegkundige als beroepsbeoefenaar. 
 

Toetsingsprocedure niet-WMO-plichtig onderzoek  
De toetsing van niet-WMO-plichtig 
geneesmiddelenonderzoek geïnitieerd door farmaceutische 
bedrijven zal met ingang van 1 juli 2016 op een andere 
wijze worden georganiseerd. De Stuurgroep nWMO werkt 
momenteel aan een nieuwe procedure en werkwijze voor 
deze toetsing. De CGR zal u tijdig voor 1 juli 2016 
informeren over de veranderingen voor het veld. Tot die tijd 
blijft de huidige procedure als beschreven in Nieuwsbrief nr. 
5 2015 onverkort gelden.  
 
 
Heeft u vragen? 
 
Neem dan contact op met de CGR 

http://www.cgr.nl/nl-NL/Nieuws/Nieuwsbrieven/2012/Nieuwsbrief-1
http://www.cgr.nl/nl-NL/Nieuws/Nieuwsbrieven/2015/Nr-5-2015-Zelfevaluatie-gunstbetoon-en-nWMO-onderz
http://www.cgr.nl/nl-NL/Nieuws/Nieuwsbrieven/2015/Nr-5-2015-Zelfevaluatie-gunstbetoon-en-nWMO-onderz

