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1. Inleiding
Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is in 2006 van start gegaan, als onafhankelijk orgaan
van V&VN, ingesteld op basis van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007. Het college heeft tot
taak deelgebieden van de verpleegkunde aan te wijzen als specialisme en eisen voor de opleiding tot
verpleegkundig specialist, voor de erkenning van opleidings- en praktijkinstellingen en voor de
registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten vast te stellen.
De werkzaamheden van het CSV hebben tot doel, in het verlengde van de Wet BIG, de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten te bevorderen en te bewaken.
In dit jaarverslag geeft het college een overzicht van zijn werkzaamheden in 2015. Dit jaarverslag wordt
vóór 1 mei bij het bestuur van V&VN ingediend, dat zorg draagt voor toezending aan de minister en aan
de Inspectie voor Gezondheidszorg.
Het college is in 2015 6 maal plenair bijeen gekomen: op 19 januari, 16 maart, 12 mei, 29 juni, 21
september en 30 november. De technische commissie die het college heeft ingesteld voor de
herziening van het Algemeen Besluit is 2 maal bijeen gekomen: op 2 maart en op 7 september.
Het presidium van het college wordt gevormd door de (onafhankelijk) voorzitter, dr. J.J. Meij, de
vicevoorzitter, mw. K.C. Timm-van Ruitenburg, MA-ANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij
somatische aandoeningen en de secretaris, mw. ir. S.C. van Bronkhorst. Een ledenlijst van het college
van eind 2015 is als bijlage toegevoegd.
De voorzitter trad eind 2015 af, in verband met zijn vertrek naar het buitenland.

2. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2015
Evaluatie Algemeen Besluit
In 2015 heeft het college het Algemeen Besluit (AB) in de volle breedte en stapsgewijs herzien. Elke
stap, waarin een afgebakend onderwerp uit het AB werd aangepakt, werd voorbereid door een
technische commissie. Deze commissie bestond uit een aantal collegeleden met bijzondere expertise,
de secretarissen van het college en de registratiecommissie en twee externe juristen. De basis van de
herziening van het AB werd gevormd door de evaluatie die het college het jaar daarvoor had gehouden
aan de hand van: invitationals voor de stakeholders van de collegebesluiten, een advies van de RSV
over de uitvoeringsaspecten van de regelgeving en een juridische analyse van de samenhang tussen
de Wet BIG en het Algemeen Besluit enerzijds en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek anderzijds.
Als voorlopig resultaat van deze herziening kon het college in november een nieuw ontwerp van het
Algemeen Besluit vaststellen. Dit ontwerp is voor advies aan het bestuur van V&VN en voor een
uitvoeringstoets aan de RSV voorgelegd. Tevens is door het college, met instemming van de
portefeuillehouder registers uit het bestuur van V&VN, besloten om de besluitvormingsprocedure
eenmalig uit te breiden met een inspraakronde voor stakeholders en - via de registerwebsite- overige
belanghebbenden.

Evaluatie verpleegkundig specialismen
Het aanwijzen van verpleegkundig specialismen (en het opheffen daarvan) is één van de hoofdtaken
van het CSV op grond van de Wet BIG. In 2015 is de indeling van de verpleegkundig specialismen
(preventieve zorg, acute zorg, intensieve zorg en chronische zorg bij somatische aandoeningen en
geestelijke gezondheidszorg) door het college via een zorgvuldig traject geëvalueerd. Doel van de
evaluatie was het beoordelen van de indeling van de verpleegkundig specialismen en de bijbehorende
titels mede op grond van de ervaring die inmiddels met de werking van de specialismen bij de
beroepsgroep en omgevingspartijen is opgedaan.
Voor de evaluatie is informatie verzameld door middel van invitational conferences, een
achterbanraadpleging, een advies van de RSV en een digitale meningspeiling onder de beroepsgroep
en het werkveld. In totaal deden rond 500 verpleegkundig specialisten (deels in opleiding), 120
vertegenwoordigers van het werkveld van verpleegkundig specialisten, vertegenwoordigers van de
opleiding tot verpleegkundig specialist en andere omgevingspartijen, zoals een patiëntenorganisatie
een bijdrage kunnen leveren. Op basis van een beoordeling van de verzamelde informatie,
concludeerde het college dat de huidige indeling herzien dient te worden, omdat er te veel
onduidelijkheid en te weinig draagvlak voor is, met name binnen de AGZ. Binnen de GGZ is het
draagvlak voor de huidige indeling aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor de officiële titels. Deze worden niet
of nauwelijks gebruikt en dragen niet bij aan de bekendheid van de beroepsgroep bij patiënten en
andere beroepsbeoefenaren.
Gelet op het ontbreken van een duidelijke voorkeur voor een alternatieve indeling bij de beroepsgroep
en het werkveld en de complexiteit van dit vraagstuk, besloot het college dat een toekomstbestendige
alternatieve indeling, die aansluit bij het werkveld van de verpleegkundig specialist en de
ontwikkelingen binnen de zorg, in 2016 via een zorgvuldig traject moeten worden ontwikkeld. Het
college is van plan om hiervoor een extern project met deelnemers op basis van deskundigheid en
draagvlak in te richten. Het projectvoorstel hiervoor, waarin een eerste opzet van dit project wordt
geschetst, is eind 2015 door het college goedgekeurd.
Beleidsdag
Op 12 mei is door het college een beleidsdag georganiseerd. Ten eerste evalueerde het college zijn
eigen functioneren, aan de hand van thema's als het lidmaatschap, het presidium, de wijze van
vergaderen, besluitvorming, informatievoorziening, de werkzaamheden van het college,
omgevingspartijen en communicatie over het CSV.
Tevens is, samen met een aantal externe genodigden, naar de toekomstige ontwikkelingen in de
maatschappij, de zorg, bij de burger/patiënt en in het beroep van verpleegkundig specialist gekeken.
Om hiermee een beeld te krijgen van wat de verpleegkundig specialist moet kunnen en kennen om te
zijn toegerust op deze ontwikkelingen en van de consequenties van deze ontwikkelingen voor het
college zelf, welke andere partijen zijn bij deze ontwikkelingen betrokken en met wie moet waarover de
samenwerking worden gezocht?
De resultaten van de beleidsdag vormt zowel input voor het CSV Jaarplan 2016 als voor concrete
activiteiten, als de evaluatie van de verpleegkundig specialismen.

Communicatie
In 2015 zijn de werkzaamheden van het college consequent en aan de hand het deskundige advies
van een communicatieadviseur beoordeeld op nieuwswaarde en gekoppeld aan berichtgeving op
diverse media, zoals de website, twitter, directe mailing en nieuwsbrieven. Tevens is een nieuwe
website voor het verpleegkundig specialistenregister ingericht, http://vsregister.venvn.nl. Via deze
website worden de verschillende doelgroepen van de collegebesluiten, verpleegkundig specialisten (al
dan niet in opleiding), opleidings- en praktijkinstellingen, opleiders en aanbieders van geaccrediteerde
scholing, geïnformeerd over (de ontwikkelingen in de) regelgeving en uitvoering daarvan.

