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Basisprincipes algemeen
Het is belangrijk dat u vooraf kennis neemt van het Reglement Kwaliteitsregister NVHVV, dit
kunt u inzien en downloaden vanaf de website van de NVHVV: www.nvhvv.nl, ga naar
“register” en vervolgens naar “kwaliteitsregister”.
De datum van uw aanmelding van het kwaliteitsregister NVHVV is tevens de startdatum van
uw persoonlijk dossier. Vanaf die datum kunt u accreditatiepunten verzamelen en toe (laten)
voegen aan uw dossier. Het is niet mogelijk om in het verleden behaalde punten toe te
voegen aan uw dossier. Immers vanaf de aanmeldingsdatum/start persoonlijk dossier gaat
de termijn van herregistratie (5 jaar) in. Voor het jaar 2010 hebben wij echter een
uitzondering gemaakt.
Basisprincipes geldig gedurende het startjaar 2010
In eerste instantie was het de bedoeling om het kwaliteitsregister vanaf 1 januari 2010 van
start te laten gaan. Op basis hiervan hebben vele hart- en vaatverpleegkundigen zich
aangemeld voor het register. Door onvoorziene omstandigheden is het pas vanaf augustus
2010 mogelijk om de persoonlijke dossiers te benaderen. Vandaar dat iedereen die zich in
2010 aanmeldt voor het register en accreditatiepunten behaalt in 2010, de behaalde punten
in 2010 kan mee laten tellen voor de herregistratie.
Als welkom en uitzondering gelden hierbij ook de behaalde accreditatiepunten CarVasZ
2009.
Toegang tot uw persoonlijke dossier
• Om een persoonlijk dossier aan te laten maken dient u zich eerst aan te melden voor het
kwaliteitsregister via www.nvhvv.nl, ga naar “register” en vervolgens naar
“kwaliteitsregister” en vul het elektronische aanmeldingsformulier in. Uw dossier wordt
dan binnen 1 week aangemaakt, de startdatum van uw dossier is de datum van
aanmelding.
• Om uw persoonlijke dossier te kunnen inzien, heeft u een gebruikersnaam (username)
en wachtwoord (password) nodig. Deze kunt u opvragen bij het NVHVV bureau via een
mailbericht naar secretariaat@nvhvv.nl. Met dezelfde inloggegevens kunt u niet alleen
uw dossier in het kwaliteitsregister openen, maar ook Cordiaal digitaal inzien.
• Heeft u zich aangemeld en bent u in het bezit van uw inlogcodes, dan kunt u aan de slag.
Ga via de website van de NVHVV (www.nvhvv.nl) naar “register” en vervolgens naar
“kwaliteitsregister” en klik op het logo kwaliteitsregister NVHVV (hetzelfde logo als boven
aan deze instructies). Er verschijnt een inlogscherm waar u uw inlogcodes moet
invoeren. U komt vervolgens direct in uw persoonlijke dossier terecht.
• Op zich wijst alles zich vanzelf, wij raden u echter aan om eerst het instructiefilmpje te
bekijken. Dat geeft alvast een goed inzicht in de mogelijkheden.

Op basis van de presentielijsten die de aanbieders van scholingen en congressen
aanleveren, worden de behaalde accreditatiepunten automatisch in uw dossier verwerkt. Het
kan voorkomen dat de aanbieder van de betreffende activiteit niet voldoende gegevens heeft
geregistreerd om een match te maken met uw gegevens uit het kwaliteitsregister. U kunt dan
via uw dossier zelf de activiteit toevoegen. Uw verzoek tot bijtelling van de behaalde punten
wordt door de beheerder van het kwaliteitsregister gecontroleerd en geaccordeerd.
Vragen over het kwaliteitsregister kunt u uitsluitend via de mail stellen
(secretariaat@nvhvv.nl). Het NVHVV bureau is niet alle werkdagen geopend, wij zullen uw
mailbericht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Wij zullen de antwoorden van de
meeste gestelde vragen gaan bijhouden op de website.

