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Inleiding 

 

Beste (aankomend) verpleegkundig specialist,  

 

Na uw wettelijke registratie als verpleegkundig specialist bent u bevoegd om het beroep van 

verpleegkundig specialist uit te voeren en om de titel ‘Verpleegkundig specialist’1 te dragen.  

 

Maar hiermee bent u er nog niet. Want wat betekent het om verpleegkundig specialist te zijn? 

Wat zijn uw bevoegdheden? En waar houden deze op? En wat moet u ervoor doen om 

geregistreerd te blijven als verpleegkundig specialist? In deze brochure krijgt u antwoord op 

deze vragen. Daarbij wordt steeds in de paarse blokken aangegeven wat er van u wordt 

verwacht.  

 

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de RSV via (030) 291 90 50 of via registers@venvn.nl.  

 

Algemene informatie over het Verpleegkundig Specialisten Register kunt u vinden op 

http://vsregister.venvn.nl.  

 

De RSV wenst u veel succes in uw beroepsuitoefening als verpleegkundig specialist. 

 

 

 

 

 

  

 
1 De volledige, formele titel van de verpleegkundig specialist bevat altijd het specialisme waarin de verpleegkundig specialist staat 

geregistreerd. Bijvoorbeeld ‘Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg’. Gemakshalve wordt in deze brochure de titel 

‘Verpleegkundig specialist’ zonder specialisme gebruikt. 

mailto:registers@venvn.nl
http://vsregister.venvn.nl/
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1. De verpleegkundig specialist 
 

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die geregistreerd staat in het wettelijk 

erkende Verpleegkundig Specialisten Register. Deze registratie is uitsluitend mogelijk na 

afronding van de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP). Ook moet men 

gedurende de gehele opleiding in het opleidingsregister hebben gestaan. 

 

In Nederland is het beroep van Verpleegkundig Specialist relatief nieuw. In 2009 zijn de 

eerste verpleegkundig specialisten geregistreerd. In 2020 telde Nederland ruim 4.400 

verpleegkundig specialisten, en dat aantal blijft jaarlijks toenemen. 

2. College en Registratiecommissie 

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en de Registratiecommissie Specialismen 

Verpleegkunde (RSV) zijn de officiële organen die verantwoordelijk zijn voor de registratie van 

verpleegkundigen in het Verpleegkundig Specialisten Register. Het CSV stelt de regels rond 

de opleiding, registratie en herregistratie vast. De RSV zorgt dat deze regels worden 

uitgevoerd. Beide organen bestaan voor het grootste deel uit verpleegkundig specialisten. 

3. De regels van het Algemeen Besluit 

De regels rond opleiding, registratie en herregistratie zijn door het CSV vastgelegd in het 

Algemeen Besluit, dat gepubliceerd is op de website http://vsregister.venvn.nl/ onder 'Het 

Register' in de rubriek 'Regelgeving'. 

Dit Algemeen Besluit is door de RSV uitgewerkt in afzonderlijke beleidsregels die per 

onderwerp duidelijk maken welke eisen er worden gesteld en hoe iemand moet handelen. De 

beleidsregels zijn te vinden op dezelfde pagina als het Algemeen Besluit. 

 

Het CSV en de RSV informeren de verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios), de 

verpleegkundig specialisten en de opleidingsinstellingen over tussentijdse wijzigingen van 

regelgeving door middel van een digitale nieuwsbrief. Wanneer u als verpleegkundig 

specialist staat geregistreerd, ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch. 

  

http://vsregister.venvn.nl/
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4. Het Verpleegkundig Specialisten Register 

De registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten in het Verpleegkundig 

Specialisten Register worden uitgevoerd door de RSV, op grond van artikel 14 van de Wet 

BIG en de bepalingen van het Algemeen Besluit. De wettelijke registratie vindt plaats in één 

van de registers van het Verpleegkundig Specialisten Register: 

• Algemene gezondheidszorg (AGZ) 

• Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

• Chronische zorg bij somatische aandoeningen 

• Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 

  

Kennis van regelgeving 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U verdiept u op de webpagina 'Wet- en regelgeving' in het Algemeen Besluit en 

de beleidsregels en stelt u op de hoogte van alle relevante regels. 

• U leest de informatie in de digitale nieuwsbrieven die u van het CSV en de RSV 

ontvangt. 

werkgever een apart formulier in. En upload de ondertekende formulieren in je portfolio. 

 

Tip: Bekijk op de website het voorbeeld van een goed ingevulde werkervaringsverklaring. 
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5. Wettelijke kaders 

Een verpleegkundige die staat geregistreerd in één van de registers van het Verpleegkundig 

Specialisten Register, is bevoegd om de beroepstitel verpleegkundig specialist (met 

vermelding van het specialisme) te voeren. Ook mag zij2 de voorbehouden handelingen 

verrichten die de wet aan het specialisme heeft verbonden.  

 

 

Beroepstitel 

 

De bevoegdheid om de beroepstitel ‘verpleegkundig specialist’ te voeren, is direct verbonden 

aan de registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register. Wie niet (of niet langer) staat 

geregistreerd, mag de beroepstitel niet meer voeren. Wel mag aan de eigennaam de 

toevoeging ‘verpleegkundig specialist niet-praktiserend’ worden toegevoegd, mits dit voluit 

wordt geschreven en de registratie niet is doorgehaald na een tuchtrechtelijke maatregel. 

 

 

Opleidingsgraad 

 

Door afronding van de MANP-opleiding verwerft iemand de opleidingsgraad Master of 

Science (MSc). Na het verwerven van deze opleidingsgraad, mag deze levenslang vermeld 

worden achter de eigennaam. 

 

 

Voorbehouden handelingen 

 

De voorbehouden handelingen die de wetgever toekent aan een verpleegkundig specialist, 

verschillen per specialisme. Tot 2018 stonden ze vermeld in het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige 

bevoegdheid verpleegkundig specialisten’. In 2018 heeft dit een definitieve wettelijke status 

gekregen en staan de voorbehouden handelingen per specialisme vermeld in de Wet BIG. 

Het voorschrijven van geneesmiddelen is één van de voorbehouden handelingen waartoe 

iedere verpleegkundig specialist is bevoegd.  

 

 

 
2 Omdat de verpleegkundige beroepsgroep voor het merendeel uit vrouwen bestaat, wordt voor verpleegkundig specialisten de 

vrouwelijke vorm gehanteerd. Waar ‘zij’ of ‘haar’ staat vermeld, kan ook ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gelezen. 
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Zelfstandige bevoegdheid 

 

Als verpleegkundig specialist bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de grenzen 

van uw bevoegdheid. 

 

De wetgever heeft aan de verpleegkundig specialist een ‘zelfstandige bevoegdheid’ 

toegekend om voorbehouden handelingen te verrichten. Dit betekent dat zij zelfstandig mag 

indiceren of een voorbehouden handeling mag uitvoeren. Zij mag de handeling zelf uitvoeren, 

maar ook opdracht geven aan iemand die niet zelfstandig bevoegd is. Er worden twee 

voorwaarden gesteld aan het geven van opdrachten: 

1. De opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat de opdrachtnemer bekwaam is. 

2. De opdrachtgever moet zorgdragen voor mogelijk ‘toezicht en tussenkomst’.  

De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist om voorbehouden handelingen 

te verrichten is begrensd: 

• De handelingen moeten niet alleen plaatsvinden binnen het specialisme, maar ook 

binnen het deelgebied van het specialisme waarin de verpleegkundig specialist 

werkzaam is. 

• De handelingen moeten een beperkte complexiteit en een routinematig karakter 

hebben, terwijl de risico’s te overzien dienen te zijn. 

• De handelingen moeten worden uitgevoerd op basis van landelijke richtlijnen, 

standaarden en protocollen. 

De voorschrijfbevoegdheid is beperkt tot de geneesmiddelen die gebruikelijk zijn binnen het 

deelgebied van het specialisme waarin de verpleegkundig specialist werkzaam is. 

 

 

Zelfstandig behandelaarschap 

 

De competenties van de verpleegkundig specialist als zelfstandig behandelaar zijn vastgelegd 

in het Algemeen Besluit van het CSV, dat met instemming van de minister van VWS is 

vastgesteld.  
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Onderzoeken, diagnosticeren, indiceren, het aanvragen van vervolgonderzoeken en het 

doorverwijzen naar andere specialisten, behoren tot de beschreven competenties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bekwaamheid 

Bekwaam is een professional die beschikt over alle noodzakelijke competenties om een 

beroep uit te oefenen of handeling uit te voeren binnen de kaders van de professionele 

standaard. Op grond van deze definitie wordt onderscheid gemaakt in 

• handelingsbekwaamheid, en 

• beroepsbekwaamheid. 

 

 

Handelingsbekwaamheid 

 

De bevoegdheid van de verpleegkundig specialist om voorbehouden handelingen te 

verrichten bestaat slechts op voorwaarde van haar bekwaamheid. Een handeling mag 

uitsluitend worden uitgevoerd wanneer men ‘handelingsbekwaam’ is. Een verpleegkundig 

specialist die niet bekwaam is voor het uitvoeren van een handeling, is niet langer bevoegd 

(onbekwaam maakt onbevoegd). 

 

De verpleegkundig specialist is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van haar eigen 

bekwaamheid. Desgevraagd moet zij voor een Tuchtcollege kunnen verantwoorden waarom 

zij van oordeel was dat zij voldoende bekwaam was om een handeling uit te voeren. 

 

 

 

Kennis van wettelijke kaders 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U verdiept u in de wettelijke kaders van uw beroep. 
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Beroepsbekwaamheid 

 

De eerste registratie als verpleegkundig specialist vindt plaats op grond van het behaalde 

MANP-getuigschrift. Daarmee toont u aan dat u beschikt over alle competenties die behoren 

tot het beroep en het specialisme waarin u staat geregistreerd: u bent bekwaam om het 

beroep uit te oefenen. 

 

 

Het onderhouden van uw bekwaamheid 

 

Het onderhouden van uw bekwaamheid als verpleegkundig specialist doet u op twee 

manieren: door te blijven werken in het beroep (werkervaring) en door uw kennis, kunde en 

attitude aan te scherpen (deskundigheidsbevordering).  

 

Daarom zijn de eisen voor herregistratie verdeeld in werkervaringseisen en in eisen voor 

deskundigheidsbevordering. 
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7. De herregistratie-eisen 

Om geregistreerd te blijven als verpleegkundig specialist, moet u iedere vijf jaar voldoen aan 

de eisen voor herregistratie. Deze eisen vallen uiteen in een werkervaringseis en een 

deskundigheidsbevorderingseis.  

 

 

De werkervaringseis 

 

De werkervaringseis stelt dat u gedurende uw registratieperiode van vijf jaar minimaal 4.160 

uur moet hebben gewerkt als verpleegkundig specialist. Van die uren moet u tenminste de 

helft (2.080 uur) in de directe patiëntenzorg hebben gewerkt. Daarnaast mag u uw werk als 

verpleegkundig specialist niet langer dan twee jaar aaneengesloten hebben onderbroken. 
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De deskundigheidsbevorderingseis 

 

U moet gedurende uw registratieperiode minimaal 200 uur hebben besteed aan 

deskundigheidsbevordering. Dit is opgedeeld in drie onderdelen:  

 

 

 
 

 

1. Bij- en nascholing. Minimaal 100 uur moet zijn besteed aan het volgen van bij- en 

nascholing die voldoet aan de eisen zoals vermeld in de beleidsregel ‘Bij- en nascholing’. 

De beleidsregel is te vinden op de website http://vsregister.venvn.nl/ onder 'Het Register' 

in de rubriek 'Regelgeving'. 

2. Intercollegiale toetsing. Minimaal 40 van deze uren moeten zijn besteed aan het 

deelnemen aan intercollegiale toetsing, ook wel ICT genoemd. De bijeenkomsten van 

intercollegiale toetsing staan in het teken van het toetsen van handelen van één persoon 

uit het verleden. Alle eisen waaraan de bijeenkomsten moeten voldoen staan vermeld in 

de beleidsregel Intercollegiale toetsing. Deze is te vinden op de website 

http://vsregister.venvn.nl/ onder 'Het Register' in de rubriek 'Regelgeving'. 

3. De resterende 60 uur deskundigheidsbevordering kan worden ingevuld met bij- en 

nascholing, ICT en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten, ook wel ODA 

genoemd. ODA zijn activiteiten van verpleegkundig specialisten die er op gericht zijn 

anderen over het specialisme te informeren en te scholen, die bijdragen aan de 

http://vsregister.venvn.nl/
http://vsregister.venvn.nl/
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ontwikkeling van het specialisme en die door de betreffende afdeling van V&VN als 

zodanig zijn aangemerkt. Hieronder vallen onder andere gastdocentschap, lidmaatschap 

aan een vakinhoudelijke commissie en het publiceren van artikelen. Alle ODA en de eisen 

waaraan moet worden voldaan zijn te vinden in de beleidsregel Overige 

deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze is te vinden op de website 

http://vsregister.venvn.nl/ onder 'Het Register' in de rubriek 'Regelgeving'. 

 

Voordat uw registratieperiode afloopt, moet u een herregistratie-aanvraag indienen. Over de 

te volgen procedure wordt u vanaf een half jaar voor het verstrijken van uw registratieperiode 

nader geïnformeerd door de RSV. 

 

 

  

Uw herregistratie 

 

Wat wordt er van u verwacht? 

• U zorgt er gedurende uw gehele registratieperiode voor dat u uw deskundigheid 

bijhoudt. 

• U zorgt ervoor dat uw NAW-gegevens zoals die bij de RSV bekend zijn, actueel 

blijven. Door het actueel houden van uw gegevens is het voor de RSV mogelijk 

u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en u tijdig te informeren over uw 

naderende herregistratie. 

• U kunt zelf uw gegevens aanpassen in uw ‘Mijn V&VN’-account, rechtsboven 

op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. 

• U vindt de website onder https://vsregister.venvn.nl/. 

 

 

http://vsregister.venvn.nl/
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8. Veelgestelde vragen 

 

• Ben ik na mijn registratie als verpleegkundig specialist ook automatisch lid van V&VN 

en de afdeling van de verpleegkundig specialisten (V&VN VS)? 

o Nee. Uw registratie staat los van het lidmaatschap van de beroepsvereniging. 

Om lid te worden van V&VN en van de afdeling van verpleegkundig 

specialisten, moet u zich aanmelden via www.venvn.nl. 

o De beroepsvereniging en haar afdeling houdt u op de hoogte van alle 

ontwikkelingen binnen het beroep van de verpleegkundig specialist. 

o Alleen als u lid bent van de afdeling V&VN VS ontvangt u viermaal per jaar het 

vakblad Dé Verpleegkundig Specialist. 

• Moet ik mij abonneren op de nieuwsbrieven van het Verpleegkundig Specialisten 

Register? 

o Nee. Wanneer u in het Verpleegkundig Specialisten Register staat 

geregistreerd, ontvangt u de digitale nieuwsbrieven automatisch via het 

mailadres dat u aan ons heeft doorgegeven.  

• Wanneer moet ik mij herregistreren? 

o Vanaf een half jaar vóór het verstrijken van uw registratieperiode is het mogelijk 

om herregistratie aan te vragen. Vanaf dit moment ontvangt u ook automatisch 

herinneringen van ons  Uiterlijk op de dag dat uw registratieperiode verstrijkt, 

moet u uw herregistratie-aanvraag hebben ingediend.  

• Wat moet ik doen wanneer ik niet aan de herregistratie-eisen kan voldoen? 

o Wanneer u door omstandigheden niet aan alle eisen kunt voldoen, kunt u 

herregistratie aanvragen met een begeleidend ‘gemotiveerd verzoek’. 

o Op basis van uw gemotiveerde verzoek en de staat van uw portfolio, zal de 

RSV een beslissing nemen. 

o Wanneer de ontbrekende onderdelen niet (te) ernstig zijn, kunt u deze tekorten 

inhalen in uw nieuwe registratieperiode. U wordt in zo’n geval geherregistreerd 

onder voorwaarden. Meer informatie vindt u op 

https://vsregister.venvn.nl/Herregistratie. 

• Wat moet ik doen als mijn NAW-gegevens niet kloppen? 

o U kunt zelf uw gegevens aanpassen in uw ‘Mijn V&VN’-account. 

o U vindt de website onder https://vsregister.venvn.nl/. 

 

http://www.venvn.nl/
https://vsregister.venvn.nl/Herregistratie
https://vsregister.venvn.nl/

