College Specialismen Verpleegkunde
Besluit van 30 november 2006 houdende de criteria voor aanwijzing of opheffing van
verpleegkundig specialismen*

Toetsingskader Specialismen Verpleegkunde

Het College Specialismen Verpleegkunde,

gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling Specialismen Verpleegkunde van Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN);
gezien het advies van het bestuur van V&VN van 17 oktober 2006;
BESLUIT:

Van dit besluit is mededeling gedaan in V&VN Magazine van 20 februari 2007

Artikel 1
1.
Bij het aanwijzen van een deelgebied van de verpleegkunde als verpleegkundig specialisme, dan wel
bij het opheffen ervan, besluit het College Specialismen Verpleegkunde met inachtneming van de
criteria genoemd in hoofdstuk B van dit besluit.
2. Het college kan om zwaarwegende redenen gemotiveerd van de criteria afwijken.

Artikel 2
Het deelgebied is maatschappelijk relevant.
Artikel 3
Het deelgebied is zorginhoudelijk relevant.
Artikel 4
Het deelgebied kent een afgebakende beschrijving van het eigen deskundigheidsgebied en een
competentieprofiel.
Artikel 5
Het deelgebied betreft de individuele gezondheidszorg.
Artikel 6
De beroepsstructuur zoals neergelegd in het VBOC-advies 'Verpleegkundige toekomst in goede banen' is
richtinggevend bij het aanwijzen van een deelgebied.
Artikel 7
Het deelgebied voorziet in een of meer duale opleidingen.

Artikel 8
Het besluit wordt gepubliceerd op de website van het College Specialismen Verpleegkunde.
Kennisgeving van dit besluit vindt plaats in het officiële orgaan van V&VN.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het officiële orgaan
van V&VN, waarin de kennisgeving bedoeld in artikel 8, wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Toetsingskader Specialismen Verpleegkunde

Bijlage 1
Toelichting

Alaemeen

Dit toetsingskader is de uitvoering van een van de taken van het college in de Regeling Specialismen
Verpleegkunde, namelijk het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelgebieden van de
verpleegkunde als specialisme kunnen worden aangewezen.
Met behulp van dit toetsingskader kan het college deelgebieden van de verpleegkunde als specialisme
aanwijzen en de titel die een beoefenaar van dat specialisme mag voeren vaststellen.
Het toetsingskader geldt als een richtlijn voor het college maar geeft ook houvast aan partijen die een
verzoek aan het college willen voorbereiden om een deelgebied als specialisme te laten aanwijzen.
De criteria onder B moeten in onderling verband, als samenhangend geheel worden gezien en niet in een
hiërarchische volgorde. Idealiter voldoet een als specialisme aan te wijzen deelgebied aan alle criteria, maar
dit is niet strikt noodzakelijk. Afwijking van enkele criteria is mogelijk mits het college dit motiveert en
aangeeft waarom het een deelgebied desondanks als specialisme aanwijst.

Attikeu
De beschrijving van het deskundigheidsgebied en het competentieprofiel kunnen onderdeel zijn van het
zogenaamde beroeps(dee1)profiel

AliIku
Voor de betekenis van de term individuele gezondheidszorg wordt aangesloten bij de betekenis die de wet
BIG aan dit begrip geeft. Essentieel element is dat tijd wordt besteed aan directe patiëntenzorg. Ook zorg in
het kader van preventie valt onder individuele gezondheidszorg.

AdikeLL
Dit betreft het advies van V&VN (voorheen: de A V W ) en VBOC van mei 2006.

