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Hervatting herregistratie-eisen na 

COVID-19 coulanceregeling 

Afbouw coulanceregeling 
Vanwege de coronacrisis was de herregistratieplicht tijdelijk opgeschort en waren de 

herregistratie-eisen verlaagd voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die tijdens de 

coronaperiode in het Kwaliteitsregister geregistreerd stonden. Per 1 januari 2023 worden 

deze maatregelen afgebouwd. 

 

Dit is besloten door het College Kwaliteitsregister V&V op 18 mei 2022.  

 

Inhoud 

Maatregel 1 

Per 1 januari 2023 is het weer verplicht voor alle verpleegkundigen en verzorgenden 
die in het Kwaliteitsregister geregistreerd staan om herregistratie aan te vragen aan 
het einde van een registratieperiode. Ook uitgestelde herregistraties moeten dan zijn 
aangevraagd. 

Maatregel 2 

De maatregel om de herregistratie-eis voor deskundigheidsbevordering met 20% te 
verminderen is verlengd. Verpleegkundigen en verzorgenden van wie de vijfjarige 
registratieperiode afloopt in de periode 1 januari 2021 – 1 juli 2027 kunnen van de 
20% vermindering gebruik maken.  
 

Toelichting 

Maatregel 1 

Verpleegkundigen en verzorgenden van wie de registratieperiode is verlopen na 1 
januari 2020 en die hun herregistratie hebben uitgesteld óf van wie de periode nog 
moet verlopen in het resterende deel van 2022, dienen uiterlijk vóór 1 januari 2023 
herregistratie aan te vragen. Eind augustus wordt iedereen persoonlijk benaderd met 
de mogelijkheden voor zijn / haar situatie.  
 
Verpleegkundigen en verzorgenden van wie de registratieperiode eindigt vanaf 1 
januari 2023, zijn vanaf dat moment weer verplicht herregistratie aan te vragen. Dit 
verloopt volgens het reguliere herregistratie-proces. 
 
Alle mogelijkheden en keuzes voor herregistratie zijn te vinden op de herregistratie-
pagina’s van de websites van het Kwaliteitsregister V&V en het Register 
Zorgprofessionals.   
 

Maatregel 2 

Om alle verpleegkundigen en verzorgenden van wie een registratieperiode afliep in 
Corona-periode tegemoet te komen, is de vermindering van 20% van de 
herregistratie-eis verlengd tot 1 juli 2027. Dit betekent ook dat sommige 
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verpleegkundigen en verzorgenden twee keer gebruik kunnen maken van de 
verlaagde herregistratie-eis (bijvoorbeeld bij afloop van de registratieperiode in 2021 
en vervolgens nog een keer in 2026). De inhoud van de maatregel blijft hetzelfde 
zoals die eerder is vastgesteld. Voor registratieperiodes die afliepen van 1 maart 2020 
tot 1 januari 2021 geldt een vermindering van 10%. 
 
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.  

 
Vermindering van de herregistratie-eis voor deskundigheidsbevordering met 20% 
betekent het volgende: 

Herregistratie-eis deskundigheidsbevordering verpleegkundige 

− De deskundigheidsbevordering bedraagt 147 uur in de vijf jaren 
voorafgaand aan het aflopen van de registratie, en bestaat uit deelname 
aan: 
o ten minste 64 uur geaccrediteerde bij- en nascholing. 

Herregistratie-eis deskundigheidsbevordering verzorgende 

− De deskundigheidsbevordering bedraagt 147 uur in de vijf jaren 
voorafgaand aan het aflopen van de registratie, en bestaat uit deelname 
aan: 
o ten minste 48 uur geaccrediteerde bij- en nascholing. 

Herregistratie-eis deskundigheidsgebied 
- De deskundigheidsbevordering bedraagt ten minste 32 uur. 

Procedure 
Vanaf begin september 2022 zijn alle dan beschikbare opties voor herregistratie zichtbaar 
onder de herregistratie-knop in het portfolio. Bij deze opties wordt er rekening mee gehouden 
dat verpleegkundigen en verzorgenden mogelijk door de corona-drukte in de zorg niet hebben 
kunnen voldoen aan de eisen voor herregistratie. Het blijft tot 1 juli 2027 mogelijk om gebruik 
te maken van de 20% vermindering van de herregistratie-eis.  
  


