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Betreft: Kwaliteitsregister NVHVV 
 
Woerden, december 2009 
 
 
Beste NVHVV-leden, 
 
Eind januari aanstaande is het zover! Dan treedt het Kwaliteitsregister van de NVHVV in 
werking. Het bestuur van de NVHVV denkt dat cardiovasculair verpleegkundigen trots zijn op 
hun professie en dat willen vastleggen, registreren en uitdragen. Wij nodigen je dan ook van 
harte uit om je aan te melden voor dit register. In tegenstelling tot andere registers is dit voor 
NVHVV-leden geheel kosteloos! 
 
Inleiding 
Titelregistratie wordt beschouwd als een instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van 
het verpleegkundig handelen te bevorderen en bewaken. Om ingeschreven te worden in het 
kwaliteitsregister, moet een verpleegkundige voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. 
Dit biedt derden een zekere garantie voor wat betreft de deskundigheid en de kwaliteit van 
de ingeschreven verpleegkundige.  
Daarnaast is registratie ook een instrument om de deskundigheid van cardiovasculair 
verpleegkundigen te verhogen en daarmee de kwaliteit van het verpleegkundig handelen te 
bevorderen. De Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen voelt zich 
hiervoor als beroepsorganisatie verantwoordelijk en heeft daarom het NVHVV-
kwaliteitsregister ontwikkeld. Dit register zal de verdere professionalisering van hart- en 
vaatverpleegkundigen bevorderen door hun werkervaring en scholing te waarderen en 
registreren. De geregistreerde cardiovasculair verpleegkundigen moeten er zelf voor zorgen 
dat ze over voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten beschikken om te voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard van het register.  
 
Waarom een register voor hart- en vaatverpleegkundigen? 
Het antwoord op deze vraag zal jullie niet verbazen. Registratie in dit register is in de eerste 
plaats een erkenning van het feit dat je professionele kennis ‘up to date’ is. Door te 
registreren toon je aan dat je continue investeert in het bijhouden van kennis op 
cardiovasculair gebied en dat je op de hoogte bent van nieuwe inzichten, methodieken, 
richtlijnen, enzovoort. Met registratie legitimeer je jouw professionele vaardigheid naar 
derden.  
  
Wettelijk worden er overigens door de overheid geen kwaliteitseisen gesteld aan 
verpleegkundigen. In tegenstelling tot artsen vindt de minister dat de werkgevers en de 
beroepsverenigingen hiervoor verantwoordelijkheid moeten dragen. Werkgevers laten dit 
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onderwerp graag over aan de beroepsverenigingen. Als de beroepsvereniging voor 
cardiovasculair verpleegkundigen hebben wij onze verantwoordelijk genomen, hetgeen wij 
zichtbaar maken met de oprichting van dit kwaliteitsregister.     
Een veel gebruikte methode om de benodigde competenties voor een verpleegkundige te 
beschrijven is de zogenaamde CanMEDS methode. Met de in CanMEDS beschreven 
competenties voor de verschillende aandachtsgebieden in de cardiovasculaire zorg, kan de 
NVHVV - als enige beroepsvereniging - beoordelen of een hart- en vaatverpleegkundige 
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Voorwaarden voor registratie 
Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een cardiovasculair verpleegkundige 
voldoen aan de volgende eisen: 

• geregistreerd zijn in het BIG-register als verpleegkundige (artikel 3) 

• op het moment van inschrijving minimaal 16 uur per week werken in de 
cardiovasculaire zorg (aan te tonen met een werkgeversverklaring). 

Het NVHVV-lidmaatschap is géén verplichting, ook niet-leden kunnen zich inschrijven in het 
kwaliteitsregister van de NVHVV. 

 
Accreditatie voor bij- en nascholing 
Na de opleiding is bij- en nascholing belangrijk om de kennis te vergroten en nieuwe 
ontwikkelingen te volgen. Dit vereist een continu leerproces. Om de kwaliteit van bij- en 
nascholingen te garanderen, heeft de NVHVV een accreditatiesysteem ontwikkeld. 
Dit accreditatiesysteem beschrijft de kwaliteitscriteria en de procedure op grond waarvan 
accreditatie kan worden verleend. Het aantal accreditatiepunten wordt bepaald aan de hand 
van studie-belastingsuren. De registratie van deze uren is ondergebracht bij Permanente 
Educatie online ( PE-online ). Voor de registratie hanteert dit systeem de CanMEDS-
methodiek (zie hierboven). Een belangrijke overweging bij de keuze voor dit systeem was 
dat cardiologen, internisten, thoraxchirurgen, neurologen en huisartsen er al mee werken. 
Omdat wij vaak samenwerken met deze disciplines, en vanwege de goede ervaringen die zij 
hebben, heeft het bestuur van de NVHVV voor dit systeem gekozen.  
 
Dossier online 
Het registratiesysteem is overzichtelijk en toegankelijk voor opleiders en geregistreerden. 
Opleiders kunnen via de website van de NVHVV online accreditatie aanvragen en 
geaccrediteerde activiteiten worden in een overzicht bijgehouden. Geregistreerde 
verpleegkundigen hebben een actueel overzicht van hun educatieve status. Wanneer zij een 
cursus of scholing volgen zal het systeem zal dit automatisch verwerken en toevoegen aan 
het overzicht. Kortom: behaalde accreditatiepunten worden bijgehouden in een eigen digitaal 
dossier. Dit dossier is overigens afgeschermd zodat de vertrouwelijkheid gewaarborgd is. 
Daarnaast heeft de geregistreerde ook een overzicht van de geaccrediteerde cursussen en 
de mogelijkheid om hier gericht naar te zoeken. Geregistreerden kunnen hun dossier 
bereiken via de website van de NVHVV, onder het kopje kwaliteitsregister. 
 
Herregistratie om de vijf jaar 
Eenmaal opgenomen in het kwaliteitsregister dient de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw 
aan de kwaliteitscriteria te voldoen om zijn registratie te behouden. Om voor herregistratie in 
aanmerking in aanmerking te komen, moet de cardiovasculair verpleegkundige aan de 
volgende eisen te voldoen: 

• geregistreerd in het BIG-register als verpleegkundige (artikel 3) 

• beschikken over voldoende werkervaring: de aanvrager was gedurende de 
inschrijvingsperiode van de afgelopen vijf jaar minimaal 16 uur per week werkzaam 
in de cardiovasculaire zorg, zoals omschreven is in de competenties volgens de 
CanMEDS-methode in het betreffende aandachtsgebied (werkgeversverklaring) 
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• 100 accreditatiepunten (over de afgelopen 5 jaar) behaald met scholingsactiviteiten; 
gemiddeld genomen betekent dit dat men heeft deelgenomen aan ongeveer drie 
scholingsactiviteiten van één dag per jaar.  

 
Werkgever 
Niet alleen van verpleegkundigen wordt er het een en ander verwacht, ook van de 
werkgever. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat verpleegkundigen tijd kunnen vrijmaken 
voor het bijwonen van congressen en het volgen van na- en bijscholingen om aan de 
kwaliteitseisen te voldoen. Wij zullen daarom ook de werkgevers met een brief op de hoogte 
stellen van bovengenoemd register en de criteria voor registratie. De in te vullen 
werkgeversverklaring kan men downloaden via de website van de NVHVV, eveneens onder 
het kopje register. 
 
Uiteraard zullen ook opleiders, andere beroepsverenigingen, congresorganisaties, enzovoort 
op de hoogte gebracht worden van het feit dat accreditatie aangevraagd kan worden bij de 
NVHVV. Wij hopen dat we jullie op die manier een groot aanbod aan activiteiten kunnen 
aanbieden om te voldoen aan de scholingsactiviteiten voor jullie registratie. 
 
Wat kost het? 
Voor NVHVV-leden zijn aan de registratie géén kosten verbonden. Niet-leden betalen 30,- 
euro per jaar. Naast deze gratis registratie krijgen leden Cordiaal en korting op congressen, 
na- en bijscholingen. Voor niet-leden alle reden dus om lid te worden van de NVHVV. 
 
Wij hopen jullie spoedig te kunnen verwelkomen in het kwaliteitsregister. Mochten er naar 
aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. Je kunt ons 
secretariaat altijd mailen (secretariaat@nvhvv.nl) of een bezoek brengen aan onze website 
(www.nvhvv.nl).  
 
Ter info: het CarVasZ congres op 20 november 2009 is als eerste congres geaccrediteerd. 
Ben je hier naar toe geweest, dan krijg je deze punten (8) vanuit 2009 extra mee als start in 
2010. Vanzelfsprekend komen ook alle CNE’s voor accreditatie in aanmerking. Een overzicht 
van de data, onderwerpen en aanmeldingsprocedure vind je ook op de website van de 
NVHVV (knop NVHVV opleidingen). De CNE-dagen staan ook vermeld in de agenda die op 
onze website staat, onder de knop “Register”. 
 
Tot slot wensen wij iedereen sfeervolle dagen en een voorspoedig 2010. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de NVHVV, 
 
 
 
Mevouw S. Kuiken     Mevrouw J.M.H. Galema-Boers 
Voorzitter      Projectleider Kwaliteitsregister NVHVV 
 
 
 
 
 
 
  
 


