NIEUWSBRIEF VAN V&VN VAKGROEP SEKSUELE
GEZONDHEID

DESKUNDIGHEIDSGEBIED
SEKSUELE GEZONDHEID
Als Vakgroep Seksuele Gezondheid (VSG) zijn we al een aantal jaren bezig om ons V&VN
Deskundigheidsgebied Seksuele Gezondheid (DSG) te optimaliseren voor registratie van de
sociaal verpleegkundigen Seksuele Gezondheid (SG).
In deze nieuwsbrief informeren we jou over welke punten van belang zijn en wat je moet
weten.
Tot voor kort waren sociaal verpleegkundigen SG verplicht om zich, na bepaalde scholing, te
registreren bij de NVVS. Dit is NIET meer verplicht, maar nog wel mogelijk.
De VSG is niet verantwoordelijk voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een
(her)registratie bij de NVVS.
Wel is het verplicht om je als verpleegkundige SG te registreren in het V&VN
Kwaliteitsregister met aanvullend Deskundigheidsgebied SG.
Deze kwaliteitseis wordt vermeld in het ‘Kwaliteitsprofiel Aanvullende Seksuele
Gezondheidzorg, 2016’ (RIVM) en zal gehandhaafd blijven. Ook na herziening van het
huidige profiel.
Voor de registratie in het V&VN Kwaliteitsregister en DSG is bepaalde opleiding vereist.
Sinds 2009 kennen we de zogenaamde ‘Sense’-opleiding’ met daarnaast de Module
Medische Theorie SOA, MI etc.
Beide opleidingen zijn herzien en verbeterd en vanaf 1 oktober 2021 van start gegaan:
nieuwe stijl AS-ASH opleiding (RINO en NVVS) en Opleiding ASG (NSPOH en SANL).
Na het behalen van deze opleiding kan de verpleegkundige SG zich automatisch registreren
in het Kwaliteitsregister met DSG.
Verantwoordelijk voor portfolio
Je bent, als verpleegkundige SG, zelf verantwoordelijk voor het regelen van de registratie in
het V&VN Kwaliteitsregister met DSG.
Dit register is een portfolio waarin alle bijscholingen, MDO’s etc. kunnen worden bijgehouden
en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Toelatingseisen voor registratie:
Voor wie:
Voor alle sociaal verpleegkundigen seksuele gezondheid die vanaf 2009 een aanvullende
opleiding seksuele gezondheid (opleiding ‘oude stijl’, de zogenoemde Sense-opleiding)
hebben gevolgd en behaald. Zij hebben bijvoorbeeld een Aantekening Seksuologie van de
NVVS destijds behaald.
De sociaal verpleegkundigen SG die vanaf 1 oktober 2021 gestart zijn met de nieuwe stijl
opleiding, kunnen zich echter ook gewoon na het behalen van hun opleiding registreren. Voor
het registreren in het V&VN DSG zijn dus nu meerdere mogelijkheden. Deze vind je onder het
volgende punt.
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Wat is ervoor nodig:
Diploma HBO-V of diploma A-verpleging en afgeronde MGZ-opleiding met:
én:
•

Aantekening seksuologie van de NVVS

•

Certificaat/diploma van de NVVS-erkende opleiding Aanvullende Seksualiteit
Hulpverlening van RINO

•

Certificaat/diploma opleiding Aanvullende Seksuele Gezondheid van NSPOH

•

Certificaat Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH) van
RINO/NVVS.

of:

of
of

Hoe kun je je registreren?
Ga naar de website van de V&VN: dan verschijnen er een aantal opties. Klik op
‘Kwaliteitsregister V&V’ en scrol naar beneden. Klik op ‘Inschrijven in het Kwaliteitsregister’ en
doorloop de vervolgstappen.
Wil je juist meer info over het behalen van accreditaties etc.? Scrol dan niet helemaal naar
beneden, maar klik op ‘Lees meer over het Kwaliteitsregister’. Hier vind je alles over scholing
en activiteiten in je portfolio, deskundigheidsgebieden, toelatingseisen en herregistratie. Je
vindt er tevens ook duidelijke uitleg over welke punten je kan toekennen aan welke
activiteit/scholing. Het is de bedoeling dat je dit dus zelf actief nastreeft en ook bijhoudt.
Website V&VN:
https://www.venvn.nl/registers/kwaliteitsregister/over/over-kwaliteitsregister/
Er is ook nog de mogelijkheid om je portfolio als app (Register V&V) op je telefoon te
installeren zodat je altijd en overal kan inloggen om bijv. je activiteiten erin te vermelden en je
punten bij te houden.
Deze is te downloaden via jouw appstore en herkenbaar aan het afgebeelde logo:
Toekomstige toevoeging portfolio
Veel verpleegkundigen wensen, met een apart format binnen het eigen portfolio,
aan te kunnen geven welke bijzondere activiteiten zij nog meer doen ten behoeve van hun
vakgebied.
Voor onze groep sociaal verpleegkundigen SG kunnen dan bijvoorbeeld de seksuologische
gesprekken/consulten in dit format worden vermeld. Dit kan met de herregistratie
meegenomen worden.
De VSG gaat in 2022 aan de slag met het ontwikkelen en indienen van dit format bij de V&VN
registratiecommissie. Vervolgens wordt dit format beoordeeld, goedgekeurd en digitaal in ons
DSG (portfolio) geplaatst en kunnen jouw ‘bijzondere’ activiteiten hierin worden beschrijven.
Te zijner tijd word je hiervan op de hoogte gebracht.
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Heb je nog vragen?
Wij hopen jou, met deze nieuwsbrief, voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn dan adviseren wij je, in de eerste plaatst, de website van de
V&VN te raadplegen en de informatie op te zoeken. Mocht je vraag dan nog onbeantwoord
blijven, mail deze dan naar de afgevaardigde van je regio.
Kijk ook regelmatig op de website van de V&VN voor nieuwtjes en actuele informatie.
Ook houdt de afgevaardigde van jouw regio je op de hoogte van alles wat er binnen de VSG
besproken wordt.
Namens de V&VN Vakgroep Seksuele Gezondheid, afdeling M&G,
Ruth Nooijen, afgevaardigde Regio Limburg
E: r.nooijen@vrln.nl
Harriette van Buel-Bruins, afgevaardigde Regio Oost en voorzitter Vakgroep SG
E: h.van.buel@ggdijsselland.nl

Begrippenlijst:

Afdeling M&G:

Afdeling Maatschappij en Gezondheid (V&VN)

ASG:

Algemene Seksuele Gezondheid

AS-ASH:

Algemene Scholing Aanvullende Seksuele
Hulpverlening

DSG:

Deskundigheidsgebied Seksuele Gezondheid
(onderdeel van het V&VN Kwaliteitsregister voor
verpleegkundigen)

MDO:

Multidisciplinair Overleg

MGZ:

Maatschappelijke Gezondheidszorg

NSPOH:

Netherlands School of Public & Occupational Health

NVVS:

Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor
Seksuologie

SANL:

Soa Aids Nederland

V&VN:
Verzorgenden

Beroepsvereniging Verpleegkundigen en

VSG:

Vakgroep voor Sociaal verpleegkundigen met als
werkterrein seksuele gezondheid binnen de Centra
Aanvullende Seksuele Gezondheid van de GGD’s
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