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1. Inleiding
Het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat
Verpleegkundigen (NVHVV) is een register waarin cardiovasculair verpleegkundigen en
gelieerde medewerkers (zoals hartfunctielaboranten, interventiemedewerkers etc.) die
voldoen aan de opleidingseisen van de wet BIG (Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg) op basis van vrijwilligheid kunnen worden opgenomen.
Titelregistratie wordt beschouwd als een transparant instrument om de deskundigheid en
de kwaliteit van het professioneel handelen te bewaken. Dit biedt derden een
basisgarantie voor wat betreft de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschreven
cardiovasculair verpleegkundigen/gelieerde medewerkers. Daarnaast is registratie een
instrument om de deskundigheid te verhogen en daarmee de kwaliteit van zorg te
bevorderen. De NVHVV voelt zich hier als beroepsorganisatie verantwoordelijk voor en
heeft daarom het NVHVV-kwaliteitsregister ontwikkeld. Dit register zal de verdere
professionalisering van cardiovasculair verpleegkundigen en gelieerde medewerkers
bevorderen door hun werkervaring en scholing te waarderen en vast te leggen via de
registratie. De geregistreerde cardiovasculaire verpleegkundigen/gelieerde medewerkers
moeten er zelf voor zorgen dat ze over voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten
beschikken om te voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het register.
Het titelregistratiesysteem van de NVHVV bestaat uit de volgende delen:
 Algemene regels voor inschrijving
 De bijbehorende procedure
 Algemene regels voor behoud van registratie
 Behoud van inschrijving
Dossier online
Het registratiesysteem is overzichtelijk en toegankelijk. Dit digitaal register is te bereiken
via de website van de NVHVV (http://www.nvhvv.nl/) onder “scholing” en
“kwaliteitsregister info”. Geregistreerden hebben op deze wijze altijd een actueel
overzicht van hun educatieve status. Zij kunnen een cursus of scholing invoeren en het
systeem zal dit, na beoordeling door de accreditatiecommissie, automatisch verwerken
en toevoegen aan het overzicht. Zo houden zij hun behaalde accreditatiepunten bij in een
persoongebonden digitaal dossier. Het dossier is afgeschermd zodat de vertrouwelijkheid
gewaarborgd is. Daarnaast heeft de geregistreerde altijd een overzicht van de
geaccrediteerde cursussen en congressen en de mogelijkheid om hiernaar te zoeken.
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2. Registratie
Elke cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker die voldoet aan de gestelde
criteria voor titelregistratie, kan zich via de website registreren in het kwaliteitsregister
van de NVHVV. Aan de registratie ontleent hij/zij het recht zich ‘cardiovasculair
verpleegkundige’ of ‘gelieerde medewerker’ te noemen.
De registratie verloopt volledig digitaal. U gaat daarvoor naar de website van de NVHVV.
Onder het kopje scholing / kwaliteitsregister info vindt u de mogelijkheid tot inschrijving.
Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register, dient de aanvrager aan
criteria te voldoen. Hieronder worden de vastgestelde criteria beschreven die nodig zijn
voor de inschrijving.

2.1

Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister NVHVV
2.1.1

Registratiecriteria
Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister van de NVHVV
dienen aanvragers te voldoen aan de volgende criteria:
 Verpleegkundigen dienen BIG-geregistreerd te zijn (artikel 3).
 Gelieerde medewerkers dienen een voltooide opleiding te hebben
tot hartfunctielaborant, radiologisch laborant met angiografieervaring, cardiofysiologisch laborant, interventielaborant of
vergelijkbare opleiding. Dit dient aangetoond te worden met een
kopie van een diploma.
 Verpleegkundigen dienen minimaal 680 uur per jaar werkzaam te
zijn binnen de cardiovasculaire zorg. Het aantal werkuren wordt via
de werkgeversverklaring aangetoond.
 Gelieerde medewerkers dienen minimaal 680 uur per jaar
werkzaam te zijn op een hartfunctieafdeling en/of
hartcatheterisatiekamer of vergelijkbare afdeling. Het aantal
werkuren wordt via de werkgeversverklaring aangetoond.
 Het NVHVV lidmaatschap is niet vereist.
 Registratie is voor leden van de NVHVV gratis, niet-leden dienen
vóór inschrijving de hieraan verbonden kosten te voldoen.

2.1.2

De meting in de praktijk
De registratie wordt beoordeeld door een accreditatiecommissie. Op
de eerste plaats is de cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker zelf verantwoordelijk voor de registratie, daarnaast zullen
de gegevens steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
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2.2

Bewijslast
De verantwoordelijkheid voor de bewijslast t.a.v. de criteria voor de titelregistratie
ligt bij de beroepsbeoefenaar zelf. Dit betekent dat het zijn/haar
verantwoordelijkheid is om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen, in te
scannen en toe te voegen aan het persoonlijke digitale dossier. De originele
documenten dient men te bewaren en op verzoek te kunnen overleggen.

2.2.1

Bewijsstukken voor inschrijving
Registratiecriteria:
 Een bewijs van de BIG-registratie als verpleegkundige (artikel 3), of
een kopie van een diploma van de opleiding tot hartfunctielaborant,
radiologisch laborant met angiografie-vervaring, cardiofysiologisch
laborant, interventielaborant of vergelijkbare opleiding voor een
gelieerde medewerker.
 Met een bewijs van lidmaatschap van de NVHVV via het
lidmaatschapsnummer zijn er geen kosten aan inschrijving in het
register verbonden.
 Niet NVHVV-leden kunnen zich ook registreren in het NVHVV
register, de kosten daarvoor bedragen 30,- euro per jaar. Het
bedrag moet op de rekening van de NVHVV zijn bijgeschreven
alvorens ingeschreven te kunnen worden.
 Een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de opgegeven
werkervaringsuren zijn gemaakt.

2.2.2

Verklaring werkervaring
De NVHVV heeft een formulier ontwikkeld waarmee de individuele
beroepsbeoefenaar een aanvraag kan indienen voor (her)registratie in
het kwaliteitsregister. Dit formulier kunt u downloaden van de website
van de NVHVV. Met behulp van dit formulier dient de beroepsbeoefenaar een verklaring af te kunnen leggen t.a.v. zijn/haar werkervaring
(zie bijlage). De werkervaring is relevant voor zover het gaat om
werkzaamheden verricht in het betreffende deskundigheidsgebied.
Alle werkervaringsuren worden bij elkaar opgeteld. Bij het bepalen van
aantallen gewerkte uren wordt uitgegaan van de wekelijks gewerkte
uren. Verder zijn de duur van een arbeidscontract en het daarin
opgenomen aantal uren per week relevant.
In de verklaring werkervaring zijn de volgende onderwerpen
opgenomen:
 De naam van de werkgever
 De naam van de aanvrager
 De periode waarin de aanvrager in dienst was
 Het aantal uren dat de aanvrager werkzaam was in de directe
patiëntenzorg
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De verklaring dient door de aanvrager zelf en door de werkgever te
worden ondertekend. De NVHVV kan de aanvrager verzoeken om de
verklaring werkervaring nader toe te lichten.

2.2.3

NVHVV geaccrediteerde bij- en nascholingen
Cardiovasculair verpleegkundigen/gelieerde medewerkers worden
opgeleid tot gespecialiseerd verpleegkundigen/medewerkers in de
acute en chronische zorg voor patiënten met een cardiovasculaire
aandoening. 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 studiebelastingsuren. De registratie van deze uren is ook ondergebracht bij
Permanente Educatie online (PE-online) in het persoonlijk dossier.
Geregistreerden hebben zo altijd een actueel overzicht van hun
educatieve status. Zij kunnen een cursus of scholing boeken en het
systeem zal dit automatisch verwerken en toevoegen aan het
overzicht. Zo houden zij hun behaalde accreditatiepunten bij in een
eigen digitaal dossier.
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3. De procedure tot registratie
3.1

Algemene zaken
De cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker zal in beginsel worden
geregistreerd als hij (zij) voldoet aan de gestelde criteria.
Zolang een inschrijving in het register is geschorst, wordt de betrokkene
gelijkgesteld met een niet-ingeschrevene.

3.2

Werkwijze van de aanvraag






3.3

Als NVHVV-lid kunt u zich laten registreren via de website van de NVHVV
door een persoonlijk dossier aan te maken (scholing / kwaliteitsregister info).
Om een persoonlijk dossier aan te kunnen maken hebben cardiovasculair
verpleegkundigen een BIG-registratienummer en hun NVHVVlidmaatschapnummer nodig. Gelieerde medewerkers hebben een kopie van
een diploma van een onder 2.1.1. genoemde opleiding en hun NVHVVlidmaatschapsnummer nodig.
Niet NVHVV-leden kunnen een persoonlijk dossier via de website aanvragen
nadat zij hiertoe een verzoek bij het NVHVV-bureau hebben gedaan en
verklaren het bedrag van € 30,- over te zullen maken naar het
rekeningnummer van de NVHVV. Na ontvangst van dit bedrag wordt bij PEOnline een dossier aangevraagd en na activatie ontvangen zij een
toegangscode om het persoonlijke dossier in te zien en te bewerken.
Indien u voldoet aan de gestelde criteria voor registratie en de
werkgeversverklaring aan uw dossier hebt toegevoegd, wordt u opgenomen in
het register. Vanaf het moment dat u een persoonlijk dossier hebt
aangemaakt, krijgt u 2 maanden de tijd de werkgeversverklaring toe te voegen
aan uw dossier. Ontbreekt deze werkgeversverklaring na 2 maanden, dan
wordt uw dossier beëindigd.

Weigering inschrijving
De inschrijving wordt geweigerd:
 Indien de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker niet voldoet de gestelde criteria.
 Indien de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker ingevolge rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht het
betrokken beroep uit te oefenen.
 Indien de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker ingevolge rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens
geestelijke stoornis.
 Indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze statuten jegens de
aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker
genomen maatregel.
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3.4

Indien de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker het voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde bedrag
niet heeft voldaan of de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn
voor de beoordeling van de aanvraag, kan het bestuur van de NVHVV
besluiten de aanvraag niet eerder in behandeling te nemen dan nadat de
aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker NVHVV
de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuur van de NVHVV
gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet
te behandelen wordt aan de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/
gelieerde medewerker bekend gemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag
is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Het eventueel betaalde bedrag voor de behandeling van de eerste aanvraag
en registratiebijdrage worden dan teruggestort.

Registratie gelden
Niet NVHVV leden betalen een registratiebijdrage van € 30,00. Voor NVHVVleden is inschrijving in het register gratis.

3.5

Bezwaar
Als men het niet eens is met een beslissing van de accreditatiecommissie kan
men bezwaar aantekenen bij het bestuur van de NVHVV. Uw bezwaarschrift moet
binnen zes weken na dagtekening van de beslissing ingediend worden. Het
bezwaarschrift moet vergezeld zijn van een kopie van de beslissing waartegen
bezwaar wordt gemaakt. Het bestuur van de NVHVV zal binnen twaalf weken na
ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak doen.

3.6

Doorhaling uit het register
De doorhaling van de inschrijving geschiedt door de accreditatiecommissie:
 Als de accreditatiecommissie daartoe een aangetekende brief ontvangt van
de betrokken cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker.
 In geval van overlijden van de betrokken cardiovasculair
verpleegkundige/gelieerde medewerker.
 Indien de aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde
medewerker ingevolge rechterlijke uitspraak ontzet is van het recht het
betrokken beroep uit te oefenen.
 Indien zulks voortvloeit uit een op grond van dit reglement jegens de
aanvragende cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker
genomen maatregel.
 Indien de jaarlijkse contributienota van het NVHVV lidmaatschap of de
jaarlijkse nota voor niet-leden niet is betaald.
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4. Behoud van inschrijving
Een kwaliteitsgarantie kan maar een beperkte geldigheidsduur hebben. Voor deze titel is
de garantie gesteld op vijf jaar. Eenmaal opgenomen in het kwaliteitsregister dient de
geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan de kwaliteitscriteria te voldoen om zijn
registratie te behouden. De nadruk ligt daarbij op werkervaring en bij- en
nascholingsactiviteiten.

4.1

Bewijsstukken voor het behoud van inschrijving
Voor behoud van inschrijving in het titelregistratie van de NVHVV dient de
aanvrager te voldoen aan de volgende criteria.

4.1.1

Herregistratie criteria









Men dient BIG-geregistreerd te zijn als verpleegkundige of, indien
niet BIG-geregistreerd, geregistreerd in het NVHVV-register.
Men dient ingeschreven te zijn in het NVHVV-kwaliteitsregister.
Een bewijs van de NVHVV-titelregistratie.
Voor NVHVV-leden worden geen extra kosten in rekening gebracht
bij herregistratie. Hiervoor kunt u uw lidmaatschapsnummer
gebruiken.
Niet NVHVV-leden dienen vooraf de kosten voor de herregistratie
€ 30,00 betaald te hebben.
Men moet beschikken over voldoende werkervaring. Uit de
verklaring werkervaring moet blijken dat de aanvrager gedurende
de inschrijvingsperiode van 5 jaar in het register minimaal 680 uur
per jaar werkzaamheden te hebben verricht die deel uitmaken van
het betreffende deskundigheidsgebied. Het aantal werkuren geeft
de aantoonbare praktijkervaring weer. Daarvan moet minimaal 350
uur per jaar werkzaamheden zijn verricht in de directe patiëntenzorg. Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de praktijkvoering
gedurende maximaal 1,5 jaar is toegestaan, zolang de gestelde
norm van gemiddeld 680 uur per jaar gehaald wordt.
Men dient gedurende de inschrijvingsperiode van 5 jaar 100 punten
te hebben behaald uit scholingsactiviteiten;.

Na 5 jaar vindt automatisch de beoordeling tot herregistratie plaats. De
termijnen van vijf jaar beginnen te tellen vanaf de datum van
inschrijving. Vindt de eerste inschrijving plaats in 2010, dan vindt de
herregistratie voor het eerst plaats in 2015.
Wanneer de geregistreerde vervolgens niet voldoet aan de criteria,
krijgt hij de mogelijkheid om binnen een half jaar alsnog aan de eisen
te voldoen. Wanneer na deze periode de criteria niet zijn behaald,
wordt hij uit het register geschreven. Hij kan opnieuw in het register
worden opgenomen vanaf het moment dat hij aan alle criteria voldoet
over de dan geldende afgelopen vijf jaar.
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4.2

Procedure van herregistratie
4.2.1

Algemene zaken
Iedere cardiovasculair verpleegkundige/gelieerde medewerker die
staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister komt in beginsel in
aanmerking komen voor herregistratie als hij voldoet aan de gestelde
criteria.

4.2.2

Werkwijze van de aanvraag








Na 4 jaar krijgt u automatisch bericht (per e-mail) van het feit dat na
1 jaar uw beoordeling tot herregistratie zal plaatsvinden. U heeft
dan nog 1 jaar de tijd uw dossier compleet te maken.
Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient u het dossier
aan te melden via PE-online, inclusief het uploaden van de
werkgeversverklaring(en) waaruit het aantal uren blijkt dat u binnen
de cardiovasculaire zorg werkzaam bent.
De herregistratie wordt, binnen 3 maanden, beoordeeld aan de
hand van de in hoofdstuk 4.1.1 genoemde criteria.
Indien u voldoet aan de gestelde criteria wordt u opgenomen in het
register. U kunt dan uw persoonlijk dossier voortzetten.
Indien u niet voldoet aan de gestelde eisen krijgt u nog een half
jaar de gelegenheid om het dossier bij te werken conform de
gestelde criteria. Wanneer na deze termijn de criteria niet zijn
behaald, wordt u uit het register geschreven.
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Bijlage
NVHVV Werkgeversverklaring
Eerste registratie Kwaliteitsregister Hart- en Vaatverpleegkundigen
AANVRAGER:
Naam aanvrager
BIG-registratienummer
Voor NVHVV leden: lidnummer

WERKGEVER
Hierbij verklaart de werkgever dat de hierboven genoemde aanvrager in de genoemde
periode gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam is geweest als cardiovasculair
verpleegkundige op de afdeling ……………………………………………………

Naam en plaats organisatie
Naam (van persoon die dit formulier
namens de werkgever invult)

Functie
Periode
WERKGEVER – 2 [Indien van toepassing.]
Hierbij verklaart de werkgever dat de hierboven genoemde aanvrager in de genoemde
periode gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam is geweest als cardiovasculair
verpleegkundige op de afdeling ……………………………………………………

Naam en plaats organisatie
Naam (van persoon die dit formulier
namens de werkgever invult)

Functie
Periode

Kwaliteitsregister, versie september 2015

11

De aanvrager en werkgever(s) verklaren deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld.
De NVHVV kan de aanvrager verzoeken deze werkgeversverklaring nader toe te lichten.

Handtekening werkgever:

Datum:

Handtekening werkgever 2
[Indien van toepassing]:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Datum:

De aanvrager dient deze verklaring uiterlijk 3 maanden na aanmelding bij het Kwaliteitsregister toe te
voegen aan haar/zijn persoonlijke online dossier (scannen en uploaden). Is het document niet op tijd
toegevoegd dan wordt het dossier beëindigd. Men wordt geadviseerd het origineel vijf jaar, tot de
herregistratie, te bewaren.
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