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In dit document worden begrippen gedefinieerd. Dit document hoort bij:  

Reglement Kwaliteitsregister V&V 
Reglement Register Zorgprofessionals 
Reglement van Orde College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
Reglement van Orde Commissie van Bezwaar en Beroep 
Reglement van Orde Accreditatiecommissie  

en de volgende uitvoeringsregelingen:  

Uitvoeringsregeling Accreditatie Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
Uitvoeringsregeling registratie & herregistratie Reglement Kwaliteitsregister V&V 
Uitvoeringsregeling registratie & herregistratie Reglement Register Zorgprofessionals  

 

 
 

  



    

 3   
 

Begripsomschrijving  

Aanbieder  Een aanbieder van deskundigheidsbevorderende activiteiten.  
   
Aanbod  Het aanbod van deskundigheidsbevorderende activiteiten van 

een aanbieder.  
   
Accreditatie  Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de 

accreditatiecommissie heeft vastgesteld dat aan de eisen uit 
het van toepassing zijnde reglement, en de daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsregeling accreditatie, is voldaan.  

   
Accreditatiecommissie  De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister 

Verpleegkundigen & Verzorgenden en het Register 
Zorgprofessionals. 

   
Attitude  De houding die vereist is voor een adequate 

beroepsuitoefening.  
   
Beoordelaar  Beroepsbeoefenaar die in opdracht van de 

accreditatiecommissie scholing beoordeelt.  
   
Beoordelen  Het geven van een oordeel over de kwaliteit van een scholing 

die ter accreditatie is aangeboden, gebaseerd op toetsing aan 
de criteria, zoals vastgelegd in de uitvoeringsregeling 
accreditatie.  

   
Beroep  Het beroep van verpleegkundige zoals bedoeld in artikel 3 

van de Wet BIG, van verzorgende of van zorgprofessional.  
   
Beroepsbeoefenaar   De beoefenaar van het beroep.  
   
Beroepsgroep  De beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden, en 

de beroepsgroepen die toegang hebben tot het Register 
Zorgprofessionals.  

   
Beroepsprofiel  Een door de beroepsvereniging erkende beschrijving van het 

beroep, bestaande uit het domein waarbinnen het beroep 
wordt uitgeoefend, de kern van het beroep en de daarbij 
behorende CanMEDS-competenties, uitgewerkt in kennis, 
vaardigheden en attitude. Sinds het verschijnen van de 
nieuwe beroepsprofielen V&V2020 op 8 maart 2012 wordt de 
nieuwe term ‘expertisegebied’ gehanteerd.  

   
Beroepsvereniging  De representatieve beroepsvereniging van verpleegkundigen 

en verzorgenden in Nederland, zijnde Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland (V&VN). 

   
Bestuur  Het bestuur van V&VN.  
   
Bij- en nascholing  Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij nieuwe 

competenties worden verworven (bijscholing) of scholing 
waarbij reeds verworven competenties worden opgehaald of 
geactualiseerd (nascholing).  

   
Bureau  Het bureau van V&VN; de door het bestuur gemandateerde 

taken worden door daartoe gekwalificeerde medewerkers 
uitgevoerd.  
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Collectieve Overeenkomst  Overeenkomst tussen een organisatie en V&VN waarin de 

rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd ten 
aanzien van het lidmaatschap van V&VN en/of de registratie 
van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam bij die 
organisatie, waaronder de financiering daarvan door die 
organisatie.  

   
College  Het College Kwaliteitsregister V&V en Register 

Zorgprofessionals. 
   
CanMEDS-systematiek   Door het Royal College of Physicians and Surgeons of 

Canada ontwikkelde systematiek om competenties te 
beschrijven aan de hand van zeven competentiegebieden: 
vakinhoudelijk handelen (zorgverlening), communicatie, 
samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk 
handelen, organisatie, professionaliteit en kwaliteit. 

   
Competentie   De combinatie van kennis, vaardigheden en attitude die 

vereist is om adequaat en afgestemd op de context te 
handelen in specifieke beroepssituaties.  

   
Congres/symposium  Een bijeenkomst waarbinnen één of meerdere dagen met 

elkaar over samenhangende onderwerpen gestructureerd van 
gedachten wordt gewisseld om tot kennisvermeerdering te 
komen.  

   
Cursus  Een welomschreven, systematisch opgebouwd en 

samenhangend geheel van leeractiviteiten, waarin één of 
meer onderwerpen worden behandeld.  

   
Cyclus  Een regelmatige opeenvolging van klinische lessen of 

vaardigheidstrainingen. Minimaal 2 en maximaal 12 keer per 
jaar. Per bijeenkomst is de tijdsduur minimaal 1 tot maximaal 
4 uur.  

   
Deskundigheid   Het geheel aan competenties dat vereist is voor de 

uitoefening van het beroep.  
   
Deskundigheids- 
bevorderende activiteiten 

 Verifieerbare en niet-verifieerbare activiteiten die zijn gericht 
op het behouden of vergroten van de deskundigheid van de 
beroepsbeoefenaar.  

   
Deskundigheidsgebied in het 
Kwaliteitsregister V&V 

 Onderdeel van het Kwaliteitsregister V&V waarin 
geregistreerden die werkzaam zijn binnen een beroepsdeel, 
kunnen vastleggen op welke wijze zij hun specifieke 
deskundigheid onderhouden. De eisen die hieraan worden 
gesteld zijn gebaseerd op de door V&VN erkende 
expertisegebieden dan wel beroepsdeelprofielen.  

   
E-learning  Een leervorm waarbij gebruik wordt gemaakt van 

internettechnologie.  
   
Evidence Based Practice  Het gaat om het nemen van klinische beslissingen op grond 

van het afwegen van de volgende drie aspecten: 
- het huidige beste beschikbare bewijs 
- de kennis en ervaring van de verpleegkundige  
- de waarden en voorkeur van de individuele patiënt. (Cox) 
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Expertisegebied  Een beschrijving van de specifieke kennis, vaardigheden en 

attitude van gespecialiseerde verpleegkundigen waarover zij 
– complementair aan de competenties zoals beschreven in de 
basis-beroepsprofielen – dienen te beschikken om optimale 
zorg te verlenen aan een specifieke patiëntengroep. Specifiek 
kan duiden op een patiëntprobleem, een cluster van 
medische aandoeningen, een levensfase, een setting of een 
visie op zorg.  

   
Gebruikers  Alle individuen of rechtspersonen die gebruik maken van het 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden of het 
Register Zorgprofessionals, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen: 

- geregistreerden (beroepsbeoefenaren); 
- aanbieders van deskundigheidsbevorderende 

activiteiten; 
- organisaties, waarin verpleegkundigen en/of 

verzorgenden werkzaam zijn en die het 
Kwaliteitsregister V&V of het Register 
Zorgprofessionals hanteren als instrument om de 
kwaliteit van zorg te bevorderen en/of te borgen. 

   
Geregistreerde   Beroepsbeoefenaar die staat ingeschreven in het 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden of het 
Register Zorgprofessionals. 

   
Harmonisatie  Integratie van een bestaand register van verpleegkundigen of 

verzorgenden binnen het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen 
& Verzorgenden.  

   
Herregistratie  Verlenging van de inschrijving van een beroepsbeoefenaar in 

het Kwaliteitsregister V&V, het Register Zorgprofessionals, of 
in een deskundigheidsgebied in het Kwaliteitsregister V&V, na 
toetsing of aan de gestelde kwaliteitseisen is voldaan.  

   
Klinische les  Een vorm van scholing waarbij het vakinhoudelijk handelen 

wordt besproken, meestal aan de hand van casuïstiek of 
probleemsituaties uit de dagelijkse beroepspraktijk.  

   
Kwaliteitsregister V&V  Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, dat 

is ingesteld door de beroepsvereniging.  
   
Ledenraad   De ledenraad van V&VN.  
   
Opleiding  Een samenhangend geheel van georganiseerde scholings-, 

trainings- of vormingsactiviteiten. 
   
PE-online   Digitaal systeem dat ondersteunt bij het accrediteren van 

scholing en het onderhouden van digitale portfolio’s van 
geregistreerden.  

   
Portfolio  Persoonlijk digitaal dossier binnen Kwaliteitsregister V&V 

waarin bewijzen van deskundigheidsbevordering kunnen 
worden opgeslagen en bewaard.  
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Overige deskundigheids- 
bevorderende activiteiten  

 Vormen van deskundigheidsbevordering die bijdragen aan 
het vergroten van de beroepsinhoudelijke deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren, maar die niet zijn geaccrediteerd. 
(ODA)  

   
Reglement   Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 

Verzorgenden. 
   
Refereerbijeenkomst  Een vorm van scholing waarbij een presentatie of lezing wordt 

verzorgd over een vooraf bestudeerd onderwerp. Het 
onderwerp van de refereerbijeenkomst heeft een relatie met 
de beroepspraktijk.  

   
Register   Kwaliteitsregister V&V  
   
Registratie  Inschrijving van een beroepsbeoefenaar in het 

Kwaliteitsregister V&V, het Register Zorgprofessionals of in 
een deskundigheidsgebied in het Kwaliteitsregister V&V.  

   
Register Zorgprofessionals   Het register dat is ingesteld door de beroepsvereniging en 

openstaat voor ambulancechauffeurs, research professionals, 
praktijkondersteuners huisartsen, dermatologieassistenten en 
endoscopie-assistenten.  

   
Relatienummer   Uniek identificatienummer van een gebruiker van het 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden of het 
Register Zorgprofessionals.  

   
Scholingsagenda  Het digitale overzicht van scholing waarvoor accreditatie is 

aangevraagd voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 
Verzorgenden of het Register Zorgprofessionals.  

   
V&V  Verpleegkundigen en verzorgenden.  
   
V&VN  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de 

representatieve beroepsvereniging van verpleegkundigen en 
verzorgenden in Nederland.  

   
Vaardigheid  Het totaal aan cognitieve en praktische vermogens dat vereist 

is om een bepaalde taak uit te voeren.  
   
Vaardigheidstraining  Een kortdurende training gericht op het op peil houden van 

technische vaardigheden (voorbehouden en risicovolle 
handelingen) of communicatieve vaardigheden.  

   
Verpleegkundige  Een beroepsbeoefenaar die op grond van artikel 3 van de wet 

als verpleegkundige is geregistreerd in het BIG-register.  
   
Verzorgende  Een beroepsbeoefenaar die in het bezit is van een landelijk 

erkend mbo-3 diploma verzorgende of van één van de 
diploma’s of certificaten die hieraan voor registratie in het 
Kwaliteitsregister gelijk zijn gesteld.  

   
Workshop  Een korte praktische scholingsvorm, die zich kenmerkt door 

een actieve bijdrage van de deelnemers.  

 


