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Inleiding

In 2018 heeft de RSV bijna al haar gestelde doelen gerealiseerd. Er is tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd onder alle gebruikersgroepen. Ook zijn werkgroepen met verpleegkundig specialisten
ingesteld die hebben geadviseerd over fundamentele verbeteringen in de herregistratieprocedure.
Daarnaast is een start gemaakt met de implementatie van de nieuwe indeling van de
verpleegkundig specialismen die is voorzien voor 2020. Het zijn de bouwstenen voor de verdere
doorontwikkeling van het Verpleegkundig Specialisten Register in de komende jaren.
Maar ook de reguliere taken rond opleiding en registratie zijn op zorgvuldige wijze uitgevoerd.
Juist de mix van innovatie en consolidatie maakt dat de RSV met tevredenheid terugblikt op het
achterliggende jaar. Dat is vooral te danken aan de betrokken bestuurders van de RSV en de
hardwerkende medewerkers van V&VN, die evenals in voorgaande jaren de administratieve
organisatie en de ondersteuning van de RSV verzorgden.
Geenszins leidt deze tevredenheid tot een passieve en zelfvoldane houding, dat toont het jaarplan
voor 2019 aan. Dit is inmiddels in volle uitvoering.
De RSV bedankt iedereen die in 2018 een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de taken
van de commissie.
Dit Jaarverslag 2018 wordt vóór 1 mei bij het bestuur van V&VN ingediend, dat zorgdraagt voor
toezending aan de minister en aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag behoefte hebben aan meer uitleg of toelichting, aarzelt u
dan niet en zoek contact met ons. We staan u graag te woord.

Marie-José Willemse, voorzitter
Utrecht, maart 2019
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1.

Opleiding

Inschrijving in het opleidingsregister
De inschrijving van verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) in een opleidingsregister is een
taak van de RSV die voortvloeit uit artikel 8 van het Algemeen Besluit.
Het aantal vios dat staat ingeschreven in het opleidingsregister wisselt gedurende het jaar, vanwege
variatie in de start- en einddatum van de verschillende MANP-opleidingen. In 2018 hebben in totaal
1549 personen ingeschreven gestaan in het opleidingsregister. Hiervan waren 531 nieuwe
inschrijvingen. Dit is iets meer dan de 521 inschrijvingen die waren begroot.
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal ingeschreven vios 1088.

Aantal vios in opleidingsregister op 31 december
2016

2017

2018

Preventieve zorg somatisch
Acute zorg somatisch
Intensieve zorg somatisch
Chronische zorg somatisch
Geestelijke gezondheidszorg

15
19
367
98
305

19
29
479
88
334

14
41
598
45
390

TOTAAL

804

949

1088
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Evenals in voorgaande jaren leverde de RSV in april en oktober geanonimiseerde gegevens uit het
opleidingsregister aan de NZa. Op basis van deze gegevens stelt de NZa de subsidies vast in het
kader van de beschikbaarheidbijdrage voor de 3-jarige GGZ-VS-opleiding.

Erkenning van opleidingen
Evenals in voorgaande jaren werd de opleiding tot verpleegkundig specialist aangeboden door tien
opleidingsinstellingen die door de RSV zijn erkend. Deze masteropleidingen hebben een duaal
karakter met een grote praktijkcomponent. Alle opleidingen zijn tevens NVAO-geaccrediteerd.

Visitatie van opleidingen
Opleidingsinstellingen die de MANP-opleiding aanbieden, worden eenmaal per vijf jaar gevisiteerd in
het kader van zowel de NVAO-accreditatie als de RSV-erkenning. Bij deze visitatie wordt de
kwaliteit van het totale MANP-onderwijsprogramma beoordeeld. Deze visitaties zullen opnieuw
plaatsvinden in 2022.
Aanvullend op de vijfjaarlijkse visitatie van de MANP-opleidingen, die de RSV laat uitvoeren in
combinatie met de visitatie in het kader van de NVAO-accreditatie, vinden er visitaties plaats bij
praktijkinstellingen.
In het kader van haar toezichthoudende taken heeft de Visitatiecommissie van de RSV 54
onderzoeken uitgevoerd in 2018, waarbij de kwaliteit van het praktijkonderwijs werd onderzocht.
Hiervan werden 49 onderzoeken uitgevoerd met behulp van een gevalideerd enquête-instrument.
Voor de overige 5 onderzoeken werd het middel van een praktijkvisitatie ingezet.
Het gevalideerde enquête-instrument richt zich op het praktijkleerklimaat binnen de
praktijkopleidingsplaats van de vios. De ervaringen met het instrument zijn positief. De uitkomsten
geven een goed beeld van de kwaliteit van het praktijkonderwijs. De komende tijd wordt het
instrumentarium geschikt gemaakt voor terugkoppeling naar de praktijkinstellingen die zijn
onderzocht.
Van de vijf praktijkvisitaties die in 2018 werden uitgevoerd, werd bij drie instellingen ook gebruik
gemaakt van het enquête-instrument. Hierdoor kon de Visitatiecommissie de bevindingen van de
praktijkvisitatie vergelijken met de uitkomsten van de enquête. Deze vergelijking bevestigde de
betrouwbaarheid van het instrument.
Op basis van haar ervaringen tijdens praktijkvisitaties in 2018 heeft de Visitatiecommissie bij de
RSV aangegeven in 2019 bijzondere aandacht te willen schenken aan twee aspecten:
− De wijze waarop de rol van praktijkopleider als coördinator van een opleidingsgroep wordt
ingevuld.
− De mate waarin het medisch en verpleegkundig handelen wordt geïntegreerd binnen het
praktijkonderwijs aan de vios.
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2.

Registratie

Registratie van specialisten
In 2018 zijn 381 nieuwe registraties uitgevoerd. Omdat er in 2018 ook 24 registraties werden
doorgehaald, nam het totaal aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten in 2018 toe met 357
personen.

Aantal geregistreerde verpleegkundig specialisten op 31 december
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Preventieve zorg somatisch
Acute zorg somatisch
Intensieve zorg somatisch
Chronische zorg somatisch
Geestelijke gezondheidszorg

9
14
61
34
33

21
53
436
185
143

34
80
691
271
297

TOTAAL

151

838

1373 1836 2162 2525 2783 3024 3286 3643
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36
110
923
329
438

38
38
42
40
41
43
116 145 150 152 150 156
1074 1210 1315 1425 1581 1795
373 441 480 508 538 566
561 691 796 899 976 1083

6

Intensieve zorg bij somatische aandoeningen was in 2018 het sterkst groeiende specialisme (14%).
Geestelijke gezondheidszorg steeg met 11%. De groei bij de andere specialismen bedroeg 4 à 5 %.

Herregistratie van specialisten
In 2018 werden 276 aanvragen voor herregistratie ontvangen, waarvan 274 aanvragen werden
omgezet naar een besluit. In 164 gevallen werd een besluit genomen tot reguliere
(onvoorwaardelijke) herregistratie. Alle overige besluiten betroffen herregistraties onder
voorwaarden, omdat niet was voldaan aan alle eisen voor herregistratie. In 4 gevallen was het tekort
dermate groot, dat als bindende voorwaarde werd opgelegd dat de specialist een individueel
scholingsprogramma moest volgen.
In vergelijking met 2017 is het percentage herregistraties onder voorwaarden gestegen van 26%
naar 40%. De oorzaak hiervan is onduidelijk en vergt nader onderzoek.

Doorhaling van registratie
Het aantal doorhalingen ten opzichte van voorgaande jaren is sterk afgenomen. In 2018 werden 24
registraties doorgehaald. Hiervan waren 8 doorhalingen op eigen verzoek. De overige doorhalingen
vonden plaats omdat niet aan de eisen voor herregistratie was voldaan.

Aantal doorhalingen
2016
55
17
38

TOTAAL
Eigen verzoek
Gedwongen

2017
45
11
34

2018
24
8
16

60
50
40
30
20
10
0
2016
TOTAAL

2017
Eigen verzoek

2018
Gedwongen

Buitenslands gediplomeerden
In 2018 werden 43 registratie-aanvragen ontvangen van verpleegkundigen met een diploma dat was
behaald in het buitenland. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden oordeelde dat in geen van
de gevallen volledige of gedeeltelijke erkenning van beroepskwalificaties mogelijk was. De meest
voorkomende oorzaak hiervoor was dat de aanvragers geen masteropleiding tot zelfstandig
behandelaar hadden gevolgd, maar een lagere vervolgopleiding.
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Accreditatie van bij- en nascholing
Het aantal ingediende accreditatie-aanvragen steeg in 2018 naar 2.547. Hiervan werden uiteindelijk
13 aanvragen afgewezen omdat niet aan de eisen was voldaan.

Aantal accreditatie-aanvragen
2010
92

2011
277
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773

2013
1184
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1529
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2015
1694

2016
1936

2017
2198

8

2018
2547

3.

Beleid

Regelgeving
Op grond van een tweetal juridische adviezen heeft de RSV in 2018 besloten om de
deskundigheidseisen voor verpleegkundig specialisten die langdurig ziek zijn, of die een
zwangerschap doormaken, niet te wijzigen. De belangrijkste argumenten voor dit besluit waren
gelegen in de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de patiëntveiligheid, die beide niet gediend zijn
met lagere deskundigheidseisen. Uit de juridische adviezen bleek dat voor deze argumentatie
voldoende grond bestaat.

Klacht, bezwaar en beroep
De RSV streeft ernaar om personen die ontevreden zijn over de handelwijze van de RSV op een
correcte manier te horen. Waar mogelijk worden knelpunten direct of op korte termijn opgelost.
Indien de RSV er in de ogen van de betrokkene niet of onvoldoende in slaagt om de onvrede of de
knelpunten op te lossen, kan een formele klacht worden ingediend. Dit leidt tot een zorgvuldig
onderzoek naar de oorzaken van de klacht en een rapportage aan de klager.
In 2018 zijn geen formele klachten ingediend.
De meeste besluiten die de RSV neemt, worden genomen als voorgenomen besluit. Hierdoor heeft
degene die het besluit betreft, gedurende zes weken de gelegenheid om een zienswijze in te
dienen. In deze zienswijze kan de betrokkene vragen om een heroverweging van het besluit en
hiervoor aanvullende argumentatie en bewijs aanleveren. Na heroverweging neemt de RSV een
definitief besluit.
Tegen dit definitieve besluit kan de betrokkene bezwaar of beroep aantekenen bij de Commissie van
Bezwaar en Beroep. Bezwaar is van toepassing op besluiten met een publiekrechtelijk karakter, in
geval het besluit direct samenhangt met een registratie als verpleegkundig specialist. Beroep is
mogelijk bij besluiten met een privaatrechtelijk karakter.
Bezwaar
− In 2018 ontving de RSV tweemaal een advies van de Commissie van Bezwaar en Beroep
inzake een bezwaar dat was ingediend naar aanleiding van een besluit tot doorhaling van een
registratie. In beide gevallen adviseerde de Commissie van Bezwaar en Beroep het eerder
genomen besluit in stand te houden. De RSV heeft beide adviezen opgevolgd.
Beroep
− In 2018 werd eenmaal beroep ingesteld tegen een besluit tot afwijzing van een
accreditatieverzoek dat was genomen door de Accreditatiecommissie van de RSV. De
Commissie van Bezwaar en Beroep oordeelde dat de aanvragende scholingsaanbieder
onvoldoende had aangetoond dat de scholing voldeed aan de gestelde criteria voor accreditatie.

Projectmatige activiteiten
Jaarlijks voert de RSV projectmatige activiteiten uit om de uitvoering van haar taken te verbeteren of
aan te passen aan veranderende inzichten. De projectmatige activiteiten die in 2018 werden
uitgevoerd, waren geclusterd in vier thema’s.
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I
Verbetering klantvriendelijkheid en klanttevredenheid
In 2018 heeft de RSV onderzocht hoe tevreden haar gebruikersgroepen zijn over de dienstverlening
en de procedures van de RSV. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterpunten die in 2019 worden
geïmplementeerd. De RSV is voornemens om het tevredenheidsonderzoek periodiek te herhalen.
Daarnaast is een start gemaakt met de actualisatie van de website van het Verpleegkundig
Specialisten Register. Overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de informatie, alsmede
gebruiksvriendelijkheid, staan centraal bij deze herziening.
II
Ontwikkeling aanbod gegevensverstrekking naar derden
Omdat de implementatie van een nieuw CRM binnen V&VN is vertraagd, zijn de geplande
activiteiten binnen dit thema slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De ontwikkeling van een structureel
gegevensaanbod voor interne en externe partijen is uitgesteld. Ook is de ontwikkeling van een
digitaal platform, bedoeld voor de uitwisseling van kennis en ervaring over het opleiden in de
praktijk, vertraagd.
III Beleidsaanpassingen naar aanleiding van specialisme-indeling CSV
De RSV is intensief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwe indeling van de verpleegkundig
specialismen. De RSV heeft het CSV geadviseerd ten aanzien van de mogelijke beleidskeuzes.
Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de nieuwe specialismen.
IV Aanpassingen bestaand beleid
Een werkgroep van verpleegkundig specialisten heeft onderzocht op welke wijze de
herregistratieprocedure rond intercollegiale toetsing (ICT) kan worden aangepast. Door te werken
met een moderator per toetsgroep moet een ICT-bijeenkomst gevalideerd in het portfolio worden
geplaatst, waarna geen aanvullende controle meer nodig is bij de herregistratie. Een tweede
werkgroep heeft geadviseerd over de aanpassing van de herregistratie-eisen inzake de overige
deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).
In 2018 heeft de RSV haar beleid inzake de bewaar- en archiveersystematiek aangepast aan de
eisen van de Archiefwet.
In aanvulling op de reeds bestaande brochures voor vios die starten met de opleiding en voor VS-en
die moeten herregistreren, is een nieuwe brochure ontwikkeld. In deze brochure krijgt een VS
informatie over de bevoegdheden en de verplichtingen die samenhangen met de wettelijke
registratie als specialist.

Werkgroepen
In 2018 zijn twee werkgroepen van verpleegkundig specialisten actief geweest die advies hebben
gegeven over aanpassing van de herregistratie-procedure en -eisen. De adviezen van de
werkgroepen zijn onderdeel van de hierboven genoemde aanpassingen van bestaand beleid (IV) en
geven richting aan de inhoud van de projectmatige activiteiten voor 2019.

Interne samenwerking
Binnen V&VN onderhoudt de RSV intensieve contacten met verschillende organen en
functionarissen.
− Intensieve afstemming vond plaats met de voorzitter en secretaris van het College Specialismen
Verpleegkunde (CSV). De voorbereiding op de invoering van de nieuwe specialismen kreeg
hierbij de meeste aandacht. Zie ook de projectmatige activiteiten, thema III.
− Met het bestuur van V&VN worden de contacten onderhouden via een vaste portefeuillehouder
binnen het bestuur. In 2018 was dit Marian Mens.
− Regelmatig overleg vond plaats met de voorzitter en de secretaris c.q. beleidsmedewerker van
de afdeling V&VN VS.
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Externe contacten
Net als in voorgaande jaren onderhield de RSV in 2018 een groot aantal contacten met externe
partijen. Enkele voorbeelden:
− Het Landelijk Overleg Registratiecommissies (LORC) is een platform voor registratiecommissies
die op grond van artikel 14 van de Wet BIG uitvoering geven aan de registratie van specialisten.
In het LORC worden kwesties besproken van gezamenlijk belang, vraagstukken ter consultatie
voorgelegd en ervaringen uitgewisseld. De RSV is een actieve deelnemer aan dit overleg dat
driemaal per jaar plaatsvindt.
− Het Capaciteitsorgaan adviseert de overheid en de zorgsector over de planning van
beroepskrachten in de gezondheidszorg. De RSV levert jaarlijks geanonimiseerde gegevens
aan het Capaciteitsorgaan die noodzakelijk zijn voor het samenstellen van de planning.
− De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt jaarlijks geanonimiseerde gegevens van de RSV
uit het opleidingsregister, in verband met de beschikbaarheidbijdrage in het kader van de
(medische) vervolgopleidingen.
− Met het Landelijk Overleg Opleidingen MANP (LOO-MANP) is viermaal gezamenlijk overleg
gevoerd. Daarnaast werd frequent overlegd met de afzonderlijke opleidingsinstellingen.
− Een aantal keer vond afstemming plaats met VWS en het CIBG.

Representatie
−
−

−

Er zijn twee gastcolleges gegeven aan de MANP-opleiding over de wettelijke kaders van het
beroep van verpleegkundig specialist.
Naar aanleiding van het definitief vastleggen in de Wet BIG van de bevoegdheden en de
voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten, is door de RSV in Dé
Verpleegkundig Specialist een artikel gepubliceerd over dit onderwerp onder de titel ‘Van
experiment naar wetgeving – de wettelijke context van de voorbehouden handelingen’.
Tijdens het ICN-Congres dat werd georganiseerd in Rotterdam heeft de RSV een
posterpresentatie en een workshop gegeven met de volgende titels:
o Workshop: The establishment of the certified nurse specialist in the Dutch legal system The legal status of nurse practitioners in the Netherlands
o Poster: Safeguarding professional quality by the certified nurse specialist (NP) Overseeing the quality of education, registration and re-registration of (and by) nurse
practitioners in the Netherlands.
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4.

Organisatie

Samenstelling
In 2018 veranderde de samenstelling van de RSV op twee plaatsen.
Mevrouw Nierop-van Baalen verzocht om beëindiging van haar plaatsvervangend lidmaatschap,
omdat zij haar taken niet langer kon combineren met haar andere werkzaamheden.
Ook nam de RSV afscheid van de heer Pascual Madorran. Hij verzocht om beëindiging van zijn
adviserend lidmaatschap vanwege een nieuwe betrekking. Met het vertrek van de heer Pascual
Madorran verloor de Accreditatiecommissie van de RSV ook haar voorzitter. In deze functie werd in
december 2018 de heer de Vries benoemd.
De beleidsmedewerker van V&VN VS, Jaap Kappert, heeft als vaste gast deelgenomen aan de
vergaderingen van de RSV in 2018.
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Commissies
Commissie van Uitvoering
− De Commissie van Uitvoering fungeert als het dagelijks bestuur van de RSV. De commissie
bewaakt onder meer de jaarlijkse beleidscyclus en bereidt de vergaderingen voor.
De Commissie van Uitvoering bestond in 2018 uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
vice-secretaris.
Commissie Herregistratie
− Deze commissie ziet toe op de kwaliteit van de herregistratie-besluiten. Alle besluiten die niet
leiden tot een reguliere herregistratie (zonder voorwaarden) worden door de Commissie
Herregistratie getoetst. De Commissie is bevoegd om besluiten te nemen die afwijken van de
bestaande kaders, indien zij dit beargumenteerd doet en dit past binnen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.
De Commissie Herregistratie bestond in 2018 uit Martha Vallinga en Wendy van der Stoep,
beiden verpleegkundig specialist en lid van de RSV.
Visitatiecommissie
− De Visitatiecommissie bewaakt de kwaliteit van het praktijkonderwijs aan verpleegkundigen die
in opleiding zijn tot specialist.
De Visitatiecommissie bestond in 2018 uit de volgende personen:
o Janneke van Vliet, voorzitter
o Linda Kronenberg
o Ankie Krol
o Marieke van Piere
o Auke Krispijn
o Petra Frankhuizen
o Carola Weerman
o Rachida Rajai
o Diddy van Wensveen
o Rianne Kooiman
o Liesbeth Ridder Penning
o Rob Brouwer
Accreditatiecommissie
− De Accreditatiecommissie bewaakt de kwaliteit van de geaccrediteerde scholing in het kader
van de herregistratie van verpleegkundig specialisten.
De Accreditatiecommissie bestond in 2018 uit de volgende personen:
o Toni Pascual Madorran, voorzitter tot 12-12-2018
o Wiebe de Vries, voorzitter vanaf 12-12-2018
o Cora de Kiviet
o Ilse de Vries
o Johan Huijbregtse
o Leo van der Lei
Commissie Buitenslands gediplomeerden
− De Commissie Buitenslands gediplomeerden beoordeelt de aanvragen van verpleegkundigen
die op grond van een in het buitenland gevolgde opleiding menen in aanmerking te komen voor
registratie als verpleegkundig specialist.
In 2018 bestond de commissie uit Riet Janssen en Wim Houtjes.
Commissie Opleidingsregister GGZ-3-jarig
− Deze commissie houdt toezicht op een correcte verzending van opleidingsgegevens aan de
NZa ten behoeve van de subsidies in het kader van de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen.
De Commissie Opleidingsregister GGZ-3-jarig kende de volgende leden: Marieke van Piere,
Toni Pascual Madorran (tot 12-12-2018) en Odile Frauenfelder.
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Relevante afkortingen
BIG-register
CIBG
CRM
CSV
GGZ-VS
ICT
KNMG
LOO-MANP
LORC
MANP
NP
NVAO
NZa
ODA
RSV
V&VN
V&VN VS
vios
VS
VSR
VWS
Wet BIG

Register voor beroepsbeoefenaren die vallen onder de Wet BIG
Centraal registratie-agentschap van het Ministerie van VWS
Customer Relationship Management - systeem voor klantrelatiebeheer
College Specialismen Verpleegkunde
Stichting Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig
Specialist
Intercollegiale Toetsing
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Landelijk opleidingsoverleg van MANP-opleidingen
Landelijk Overleg Registratiecommissies
Master Advanced Nursing Practice
Nurse Practitioner
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Nederlandse Zorgautoriteit
Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
De afdeling Verpleegkundig Specialisten binnen V&VN
Verpleegkundige(n) in opleiding tot specialist
Verpleegkundig Specialist
Verpleegkundig Specialisten Register – verzamelnaam voor de vijf registers voor
verpleegkundig specialisten die door het CSV zijn ingesteld
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

_____________________________________________
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