V&VN
Deskundig zijn en blijven, voor je cliënt, voor je vak en voor jezelf

V&VN: deskundig zijn en blijven
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden:
dan weet je waar je staat
Het Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen &
Verzorgenden is een online
registratiesysteem waar je als
verpleegkundige of verzorgende
vastlegt wat je doet aan
deskundigheids-bevordering.
Door de beroepsgroep is, in
samenspraak met betrokkenen,
een standaard opgesteld,
waaraan je je kunt spiegelen
en kunt zien of je voldoende
bekwaam bent.

Eigen verantwoordelijkheid

Investeren in
deskundigheidsbevordering
De kwaliteit van zorg en de
cliëntveiligheid wordt voor
een belangrijk deel bepaald
door de verpleegkundigen
en verzorgenden. Kennisontwikkeling van zorgprofessionals
is van essentieel belang om
kwaliteit van zorg te kunnen
leveren, nu, maar ook in de
toekomst. Als zorgprofessionals
ben jezelf verantwoordelijk
om te investeren in het bijhouden van eigen vakkennis
om je eigen professionele
ontwikkeling op peil te houden.
Als organisatie heeft Liberein
de verantwoordelijkheid om
het leren, ontwikkelen en

het bijhouden van vakkennis
van zorgprofessionals mogelijk
te maken, te stimuleren en te
faciliteren. Vanuit deze visie
biedt Liberein kosteloos het
lidmaatschap van V&VN en registratie in het Kwaliteitsregister
V&V aan voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.
Tevens wil Liberein daarmee
aan cliënten, zorgprofessionals en
zorgverzekeraars laten zien dat
zij als organisatie investeren in
deskundigheidsbevordering en in
goede en veilige zorg.

De voordelen van het
Kwaliteitsregister V&V
Wanneer je als verpleeg-kundige
of verzorgende staat ingeschreven

Een essentieel kenmerk van het Kwaliteitsregister V&V is dat de verpleegkundigen en verzorgenden zelf
hun portfolio opbouwen en bijhouden. Het gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid als zorgprofessional.
Een professional houdt zijn vak bij en maakt dat ook inzichtelijk en transparant!

Wat is de relatie tussen het
kwaliteitsregister V&V en BIG-register?
In de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
worden minimale eisen gesteld aan de
kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Je moet beschikken over de vereiste
opleiding om ingeschreven te worden
en vervolgens moet je in de toekomst
om de vijf jaar aantonen dat je een
minimum aantal uren hebt gewerkt.
Registratie en herregistratie vinden plaats
in het BIG-register en zijn verplicht. Het
Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan
deskundigheidsbevordering. Registratie is
op vrijwillige basis.

in het Kwaliteitsregister V&V
heeft dit een aantal voordelen:
• Je laat zien dat je
ontwikkelingen in je vak op
transparante en eenvoudige
wijze bijhoudt voor jezelf
als professional, je cliënten,
je leidinggevende, je collega’s, je organisatie, de
zorgverzekeraar, de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ)
en het tuchtcollege.
• Het is een online overzicht en
is dus niet kwijt te raken.
• Jij en je leidinggevende
krijgen inzicht in je bevoegden bekwaamheden, doordat
je direct kunt zien waarin je
voldoende geschoold bent/
kennis over hebt.
• Het Kwaliteitsregister V&V is
een eenvoudig en goedkoop
hulpmiddel om aan te tonen
dat je aan de eisen van de
beroepsgroep voldoet.

• Verpleegkundigen zijn
geregistreerd in het BIGregister. Voor verzorgenden
niveau 3IG is er, behalve het
Kwaliteitsregister V&V, geen
andere landelijke collectieve
mogelijkheid om de kwaliteit
aan te tonen.

Wat te doen als je nog niet
staat ingeschreven in het
Kwaliteitsregister V&V?
Liberein geeft haar zorgmedewerkers het lidmaatschap
van V&VN en registratie in
het Kwaliteitsregister V&V
cadeau. Ben je nog geen lid?
Neem dan contact op met HR
administratie. Je ontvangt dan
binnen enkele dagen een mail
met een link naar het online
formulier. Vul het formulier in
en meld jezelf aan voor het
Kwaliteitsregister V&V en/of
het lidmaatschap van V&VN.

V&VN: deskundig zijn en blijven
intercollegiale toetsing, klinische
lessen, casusbespreking, het
lezen van vakliteratuur, het volgen
(organiseren) van een congres: dit
alles telt mee.

Hoe kom je als zorgmedewerker
aan geaccrediteerde scholingen?
Alle verplichte cyclische scholingen
voorbehouden en risicovolle
handelingen zijn geaccrediteerd
voor alle zorgprofessionals. De
accreditatiepunten worden via
het leerplein Liberein (LMS)
automatisch opgenomen in het
eigen portfolio van de individuele
medewerker. Door middel van
de deelname aan de verplichte
theoretische scholing is er een
groot deel van de verplichte
deskundigheidsbevordering al
ingevuld. Daarnaast heb je als
zorgprofessionals de mogelijkheid
om op vrijwillige basis theoretische

heidsbevordering hebt gedaan.
Na een periode van vijf jaar
wordt door het Kwaliteitsregister
V&V gecontroleerd of je aan de
gestelde norm van 184 punten
hebt voldaan. Wanneer je aan
de gestelde norm hebt voldaan,
wordt je geherregistreerd.
Ongeveer 12 weken voordat je
registratieperiode eindigt, kun
je herregistratie aanvragen. Er
verschijnt automatisch een knop
‘Herregistratie aanvragen’ in
je portfolio en je ontvangt een
mail van noreply@pe-online.
org. Je kunt de aanvraag alleen
digitaal indienen via je portfolio.
Zorg dat je al je scholingen hebt
opgevoerd in je register voordat
je herregistratie aanvraagt. Heb je
Herregistratie in het Kwaliteitsniet voldoende scholingen of andere
register V&V
leeractiviteiten gevolgd, dan kun je
eenmalig ‘herregistratie beperkte
In jouw individueel portfolio houdt
duur’ aanvragen. Hierbij verschuift
je bij wat je allemaal aan deskundig- je huidige registratieperiode met
geaccrediteerde scholingen te
volgen via leerplein Liberein, deze
scholingen worden ook automatisch
opgenomen in het eigen portfolio
van de individuele medewerker.
Liberein vraagt zelf als zorginstelling accreditatie punten
aanvragen. Dat betekent dat de
interne ontwikkelde trainingen,
scholingen, klinische lessen e.d. bij
deelname ook als geaccrediteerde
scholingen in het individuele
portfolio van de zorgprofessionals
kunnen worden opgenomen.
Afdeling Opleiding dient dan
als scholingsaanbieder zelf de
accreditatie punten in te voeren,
zodat deze in het portfolio worden
bijgeschreven.

Scholingen via de V&VN Academie
V&VN Academie helpt verzorgenden
en verpleegkundigen hun kennis
up-to-date te houden. Je vindt hier
scholingen en bijeenkomsten die
aansluiten op de beroepspraktijk
in ieder vakgebied. Alle cursussen
zijn geaccrediteerd door het
Kwaliteitsregister V&V en ze zijn
voor leden extra voordelig.

Inloggegevens vergeten, hoe kan
ik deze achterhalen?
Ga naar Mijn V&VN via de knop
rechtsboven. Kies hier voor
wachtwoord vergeten. Tik nu je
e-mailadres in en je ontvangt een
link om een nieuw wachtwoord in te
stellen.

Bewaar je inloggegevens goed.
Hiermee kun je op
www.kwaliteitsregistervenv.nl
een persoonlijk dossier aanmaken. In dit portfolio houd
je bij wat je allemaal aan
deskundigheidsbevordering hebt
gedaan.

Aan welke eisen moet je
voldoen?
Als je in een periode van 5 jaar
minimaal 184 uur besteedt aan
deskundigheidsbevordering,
dan beschik je over voldoende
kwaliteit om je vak uit te
oefenen, volgens de door
de beroepsgroep opgestelde
standaard. Van die 184 uur
kun je als verpleegkundige 104
uur naar eigen keuze invullen
en als verzorgende 124 uur.
De overige uren (minimaal
80 als verpleegkundige en
minimaal 60 als verzorgende)

moet je besteden aan
geaccrediteerde cursussen,
opleidingen of congressen:
die zijn gekeurd en van
voldoende niveau bevonden
door een onafhankelijke
accreditatiecommissie. Volg
je geaccrediteerde scholing,
dan voert de aanbieder de
presentie op en zo worden
geaccrediteerde punten
automatisch in je dossier
bijgeschreven. In het
kwaliteitsregister staat 1
uur scholing voor 1 punt. De
overige desskundigheidsbevorderende activiteiten moet
je zelf opvoeren in je portfolio.
Is 184 uur veel? Dat valt mee:
omgerekend is het zo’n 3 uur
per maand. Bovendien doe je
waarschijnlijk al van alles aan
je professionele ontwikkeling
en ben je al een eind op
weg: bijscholing, intervisie,

Inzage geven aan derden
Je kunt zelf bepalen aan wie je inzage
wilt geven in dossier. Dit bepaal je via
een knop in je digitale portfolio. Na
toestemming kan jouw leidinggevende
het individueel dossier inzien. Hierdoor
wordt het makkelijker om tijdens
het jaargesprek te laten zien hoe je
deskundigheid is opgebouwd.

Meer informatie?

Mocht je inhoudelijke vragen, dan kun je altijd
contact opnemen met de afdeling opleiding.

1 of 2 ½ jaar. Let op, een
herregistratie beperkte duur
betekent dat je er 1 of 2 ½
jaar bij krijgt, maar betekent
ook dat de start van je
registratieperiode met 1 of 2 ½
jaar verschuift. Scholing die je
voor je nieuwe startdatum hebt
gevolgd vervalt.

Uit dienst bij Liberein
Liberein vergoedt het
lidmaatschap en de registratie
in het Kwaliteitsregister V&V,
wanneer je uit dienst gaat, gaat
dit natuurlijk niet meer op. Je
bent dan zelf verplicht om bij
het Kwaliteitsregister V&VN
aan te geven dat je uit dienst
gaat en dat je de registratie en

Contact met V&VN

het lidmaatschap al dan niet
zelf wilt bekostigen. Wil je je
lidmaatschap toch opzeggen?
Stuur dan een brief naar V&VN,
Postbus 8212, 3503 RE Utrecht,
of mail naar info@venvn.nl,
met als onderwerp: Opzeggen
lidmaatschap. Vermeld in de
brief of mail je relatienummer
en, als je wilt, de reden van
opzegging. Opzeggingen voor
het nieuwe contributiejaar
moeten vóór 1 december van
het lopende jaar ontvangen zijn
door V&VN. Je lidmaatschap
eindigt altijd per 1 januari.

V&VN is bereikbaar via info@venvn.nl en elke werkdag van
9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 - 291 90 50

