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Tijdelijke aanpassing herregistratie-

eisen wegens uitbraak COVID-19 

Coulanceregeling 
Uitwerking van de bepalingen inzake Herregistratie zoals vastgelegd in het Reglement 

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, artikel 8 tot en met 12 en de daarvan 

afgeleide Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie. 

 

Besloten door het College Kwaliteitsregister V&V op 14 mei 2020. 

 

 

Begripsomschrijving  

De coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing van de herregistratie-eisen wegens uitbraak 
COVID-19’ wordt ingevoerd vanwege de uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn 
van de uitbraak van het coronavirus. 
De coulanceregeling bestaat uit een drietal maatregelen. 

Doel van de regeling 
De coulanceregeling heeft als doel om verpleegkundigen en verzorgenden die in het 
Kwaliteitsregister V&V staan geregistreerd vrij te stellen van herregistratieverplichtingen 
gedurende de periode waarin de uitbraak van het coronavirus ernstige gevolgen heeft voor de 
Nederlandse gezondheidszorg (corona-periode).  
 
Daarnaast beoogt de regeling om de herregistratielast voor verpleegkundigen en 
verzorgenden in het Kwaliteitsregister V&V na afloop van de corona-periode niet verder te 
laten oplopen. 

Inhoud 

Maatregel 1 

Verpleegkundigen en verzorgenden van wie de registratieperiode in het 
Kwaliteitsregister V&V afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, krijgen tot 1 
januari 2021 de gelegenheid om herregistratie aan te vragen. 

Maatregel 2 

Tot 1 januari 2021 worden in het Kwaliteitsregister V&V geen registraties doorgehaald 
van verpleegkundigen en verzorgenden die niet voldoen aan de eisen voor 
herregistratie. 

Maatregel 3 

De herregistratie-eisen voor deskundigheidsbevordering worden met 10% 
verminderd, indien een geregistreerde hierom verzoekt.  
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Toelichting 

Maatregel 1 

Deze maatregel geeft verpleegkundigen en verzorgenden de gelegenheid om het 
aanvragen van herregistratie uit te stellen tot 1 januari 2021. De maatregel is bedoeld 
voor verpleegkundigen en verzorgenden van wie de registratieperiode verloopt tijdens 
de corona-periode, met name de groep die vanaf 1 maart 2020 herregistratie aan zou 
moeten aanvragen. 

Maatregel 2 

De invoering van deze maatregel zorgt ervoor dat tot 1 januari 2021 geen registraties 
worden doorgehaald van verpleegkundigen verzorgenden die om wat voor reden ook 
niet kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie. Hierdoor heeft het 
herregistratiebeleid geen negatieve gevolgen voor de zorgprofessionals gedurende 
de corona-periode. 
 
De volgende doorhalingen zullen wél worden uitgevoerd: 

− Doorhaling op uitdrukkelijk verzoek van de geregistreerde zelf. 

− Doorhaling als gevolg van een rechterlijke uitspraak. 

− Doorhaling als gevolg van overlijden van de geregistreerde. 

Maatregel 3 

De vermindering van de herregistratie-eisen is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en 
geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. 
 
De vermindering van de herregistratie-eisen is van toepassing op de algemene 
herregistratie-eis én op de herregistratie-eis van het deskundigheidsgebied waarin de 
geregistreerde staat ingeschreven. 
 
Uitgezonderd worden de registratieperiodes in het register of in een 
deskundigheidsgebied, die na 1 maart 2020 reeds zijn omgezet naar ‘herregistratie 
beperkte duur’. Bij deze groep wordt de vermindering van de  
herregistratie-eisen toegepast op de nieuwe, vigerende registratieperiode. 
 
Indien een registratieperiode waarop de maatregel van toepassing is, afloopt vóór 1 
januari 2021, is de vermindering van de herregistratie-eisen van toepassing op zowel 
de aflopende registratieperiode als de nieuwe registratieperiode. 
 
Vermindering van de herregistratie-eisen voor deskundigheidsbevordering met 10% 
betekent het volgende. 

Herregistratie-eis deskundigheidsbevordering verpleegkundige 

− De deskundigheidsbevordering bedraagt 165 uur in de vijf jaren 
voorafgaand aan het aflopen van de registratie, en bestaat uit deelname 
aan: 
o ten minste 65 uur geaccrediteerde bij- en nascholing. 

Herregistratie-eis deskundigheidsbevordering verzorgende 

− De deskundigheidsbevordering bedraagt 165 uur in de vijf jaren 
voorafgaand aan het aflopen van de registratie, en bestaat uit deelname 
aan: 
o ten minste 50 uur geaccrediteerde bij- en nascholing. 

Herregistratie-eis deskundigheidsgebied 

− De deskundigheidsbevordering bedraagt ten minste 35 uur . 
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Voor het overige blijven de bestaande bepalingen voor herregistratie van toepassing. 
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Procedure 
Bij het aanvragen van herregistratie – aan het einde van de registratie-periode - kan de 
verpleegkundige of verzorgende aangeven dat zij gebruik wil maken van de 
Coulanceregeling. Daarmee verlaagt zij de herregistratie-eisen met 10%.  

Heroverweging en mogelijke uitbreiding 
Gedurende de corona-periode wordt onderzocht of de toegepaste maatregelen wat betreft 
zwaarte en termijnen voldoende aansluiten op de uitzonderlijke omstandigheden die het 
gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus. Indien hier aanleiding toe is, zal de 
coulanceregeling worden verruimd. 

Eisen 

1. De verpleegkundige of verzorgende voldoet aan de eisen voor herregistratie, zoals 
vermeld in het Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden en de 
‘Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie’, aangevuld met de bepalingen uit deze 
coulanceregeling. 

 
 

________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 

 

In het geval de tekst van deze coulanceregeling onvoldoende uitsluitsel geeft 
 of voor meerderlei uitleg vatbaar is, wordt een besluit genomen in de geest van 
deze coulanceregeling, passend binnen de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur.  


