
Naar verwachting komt er nog dit jaar een ministeriële regeling die 

ervoor zorgt dat diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen 

receptgeneesmiddelen binnen hun vakgebied mogen gaan 

voorschrijven. Uiteraard moeten deze groepen verpleegkundigen 

worden opgeleid om medicijnen voor te schrijven. Ook moeten zij 

hun kennis en kunde aantoonbaar bijhouden op dit gebied. Dat 

laatste kan straks in het Kwaliteitsregister V&V, waaraan een speciale 

module voor de zogeheten ‘aantekening farmacotherapie’ wordt 

toegevoegd.

Bevoegd en bekwaam

Het voorschrijven van geneesmiddelen brengt een grote verant-

woordelijkheid met zich mee. Iedere handeling, maar zeker een 

voorbehouden handeling mag je immers alleen doen als je er 

‘bevoegd’ en ‘bekwaam’ voor bent. Bevoegd, dat is straks wettelijk 

geregeld. Bekwaam, daar helpt het Kwaliteitsregister V&V bij. Door 

de aantekening farmacotherapie in te bouwen stelt het Kwaliteits-

register V&V verpleegkundigen met een voorschrijfbevoegdheid in 

de gelegenheid te laten zien dat ze hun kennis op het gebied van 

farmacotherapie actueel houden, naast dat ze voldoen aan de 

scholingseis en de werkervaringseis in de ministeriële regeling.

Aantekening farmacotherapie

De aantekening farmacotherapie wordt gekoppeld aan het 

betreffende specialisme van het deskundigheidsgebied in het 

Kwaliteitsregister V&V. Dat houdt in dat alleen longverpleegkundi-

gen toegang kunnen krijgen tot de aantekening farmacotherapie 

voor longverpleegkundigen, idem dito voor de diabetes- en 

oncologieverpleegkundigen. Bij inschrijving in het betreffende 

deskundigheidsgebied wordt gecontroleerd of je aan de basiseisen 

voldoet. 

De aantekening farmacotherapie is nog in ontwikkeling. Hoe een en 

ander er uit komt te zien en wat een verpleegkundige moet doen 

om er gebruik van te maken, is op dit moment nog niet precies 

bekend. Bij de ontwikkeling van de aantekening zijn de betreffende 

afdelingen, V&VN Oncologie, V&VN Longverpleegkundigen en V&VN 

Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, nauw betrokken. 

In de maanden maart en april zijn met hen samen punten en 

scholing vastgesteld.

Beroepsnorm

Beroepsvereniging V&VN heeft met de KNMP (brancheorganisatie 

voor apothekers) afgesproken, dat V&VN als beroepsnorm uitdraagt, 

dat verpleegkundigen die voorschrijven zich als zodanig kenbaar 

maken in het BIG-register en zich tevens inschrijven voor de 

aantekening farmacotherapie in het Kwaliteitsregister V&V.

Het ontwikkelen van de module farmacotherapie in het Kwaliteits-

register V&V past binnen het implementatietraject rond het voor-

schrijven van geneesmiddelen, waar V&VN op dit moment mee bezig 

is. Dit omvat een scholing binnen de V&VN Academie, informatie op 

www.venvn.nl en een format voor samenwerking op lokaal niveau. 

Geneesmiddelen voorschrijven:

Bevoegd worden, bekwaam 

blijven
• Jessica Kompier, communicatieadviseur V&VN
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Voorschrijfbevoegd

Deze groepen mogen straks voorschrijven:

- diabetesverpleegkundigen

- longverpleegkundigen

- oncologieverpleegkundigen

KWALITEITSREGISTER V&V KRIJGT

 MODULE VOOR AANTEKENING

       FARMACOTHERAPIE
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