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1. Inleiding
Het College Specialismen Verpleegkunde is in augustus 2006 van start gegaan, als onafhankelijk orgaan
belast met het aanwijzen van verpleegkundig specialismen en het vaststellen van eisen voor de opleiding
tot verpleegkundig specialist, voor de erkenning van opleidings- en praktijkinstellingen en voor de registratie
van verpleegkundig specialisten. Het college is ingesteld door V&VN (toen AVVV) op basis van de Regeling
Specialismen Verpleegkunde (verder regeling).
Waar in 2006 nog het accent lag bij het verkennen van taken en werkzaamheden, stonden de
werkzaamheden van het college in 2007 in het teken van de totstandkoming van het Algemeen besluit en
het aanwijzen van een viertal verpleegkundig specialismen. Het college is in 2007 4 maal plenair bijeen
gekomen: op 29 oktober, 17 september, 16 april en 5 maart.
Onder meer naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de Wet BIG, is de regeling medio 2007aangepast
en na publicatie in de Staatscourant als Regeling Verpleegkundig Specialismen 2007op 23 september 2007
van kracht geworden. Een van de aanpassingen in de regeling had een wijziging in de samenstelling van
het college tot gevolg. Een aantal met name genoemde brancheorganisaties was tot op dat moment in het
college vertegenwoordigd met adviserend leden zonder stemrecht. Op grond van de nieuwe regeling
konden zij gewone leden -die dan met stemrecht en op titel van deskundigheid in het college zitting hebbenvoor benoeming voordragen. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van V&VN in oktober en november
2007 op voordracht van de brancheorganisaties een aantal nieuwe (plv.) leden benoemd.
Per ultimo 2007 is het college nagenoeg op sterkte. Een ledenlijst is als bijlage bijgevoegd.

2. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2007
Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde
Ter voorbereiding op zijn besluitvorming over het Algemeen besluit, heeft het college uit zijn midden een
werkgroep ingesteld, die zich en detail over de inhoud van het besluit heeft gebogen. De werkgroep is twee
maal bijeen gekomen (op 9 en 22 januari).
Belangrijke discussiepunten waren onder meer:
• de verdeling in taken en verantwoordelijkheden tussen de hoofdopleider, de praktijkopleider, de
opleidingsinstelling en de praktijkinstelling;
• de duur en omvang van de opleiding;
• visitatie;
• eisen ten aanzien van de praktijkopleider en de hoofdopleider;
• herregistratie-eisen;
• de procedure waarlangs verpleegkundigen zich kunnen registreren als verpleegkundig specialist.
Na uitgebreide discussie in het college, is het Ontwerp Algemeen besluit op onderdelen vastgesteld.
Vervolgens is de werking van het Algemeen besluit aan de hand van casuïstiek getoetst.
Specialismen
Op grond van de nieuwe regeling kan het college deelgebieden van de verpleegkunde ambtshalve als
specialismen aanwijzen; voorheen kon dat uitsluitend naar aanleiding van een door een representatieve
vertegenwoordiging van het betreffende deelgebied ingediende aanvraag. In september heeft het college
deze nieuwe werkwijze gevolgd en in het verlengde van de beroepenstructuur uit het VBOCrapport
‘Verpleegkundige toekomst in goede banen’ 4 deelgebieden binnen de algemene gezondheidszorg als
specialismen aangewezen. Het betreft acute zorg, preventieve zorg, intensieve zorg en chronische zorg.
Op het terrein van de GGZ zijn nog geen specialismen aangewezen. Het college besloot de indeling in
verpleegkundig specialismen binnen de GGZ te bezien in relatie tot de aanvraag tot aanwijzing van de
psychiatrie als verpleegkundig specialisme, die op 14 september door V&VN Specialist in GGZ was
ingediend. Om het college te adviseren over deze aanvraag is een interne commissie ingesteld bestaande
uit 3 leden en de secretaris. Op advies van de commissie is vervolgens door het college bij meerderheid
besloten de aanvraag tot uiterlijk tot 1 februari 2008 aan te houden, aangezien uit de aanvraag niet duidelijk
naar voren kwam, hoe deze zich verhoudt tot andere relevante categorieën (verpleegkundig)
beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie. Ook wilde het college de resultaten van een initiatief van alle
V&VN afdelingen binnen de GGZ, om gezamenlijk aanvragen in te dienen, afwachten.

2

3. Communicatie
Gedurende 2007 is de website van het college en de registratiecommissie,
www.verpleegkundigspecialismen.nl, waarop algemene informatie te vinden is over de Regeling, de actuele
samenstelling van beide gremia en de besluiten die zijn genomen, geactualiseerd en uitgebreid. Het college
heeft in 2007 tevens enkele malen de publiciteit gezocht (V&VN Nieuws, V&VN Magazine, Nursing, TvZ).
Tevens is in de loop van het jaar, naarmate de inwerking treding van de besluiten van het college dichterbij
komt, de communicatie met de betrokken beroepsgroepen steeds belangrijker geworden.
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