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College Specialismen Verpleegkunde 
 
 
 
(Besluit van 24 juni 2013 houdende de wijziging van het Algemeen besluit Specialismen 
Verpleegkunde) 
 
 
 
 
 
 
Het College Specialismen Verpleegkunde, 
 
 
 
 
gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 van 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN); 
 
gezien het advies van het bestuur van V&VN van 12 juni 2013 en het verzoek van de 
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde van 26 november 2012;  
 
 
BESLUIT: 



Wijzigingsbesluit Algemeen besluit SV van 24 juni 2013 
 

 

 

 

2 

I Het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde als volgt te wijzigen: 

 

 

 A Aan artikel 1 wordt de volgende begripsomschrijving toegevoegd:  

 expertisegebied   terrein binnen een verpleegkundig specialisme waarbinnen 

specifieke competenties zijn vereist om het beroep uit te oefenen 

 

 

B Artikel 41 komt als volgt te luiden: 

1. Een verpleegkundig specialist, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, kan 
erkenning van haar beroepskwalificaties schriftelijk bij de registratiecommissie aanvragen. 
De aanvraag gaat vergezeld van:  
a. het originele diploma van zijn of haar opleiding tot verpleegkundig specialist dan wel 

de duplicaten van deze diploma’s gewaarmerkt door de bevoegde instantie die deze 
heeft afgegeven;  

b. een document waaruit blijkt dat de verpleegkundig specialist geen beperkingen zijn 
opgelegd in de uitoefening van zijn of haar specialisme;  

c. documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring de verpleegkundig specialist 
beschikt alsmede welke aanvullende opleiding en bij- en nascholing hij of zij gevolgd 
heeft.  

2. De verpleegkundig specialist verschaft de registratiecommissie de gegevens en 
bescheiden die de registratiecommissie voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht 
en waarover de verpleegkundig specialist redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.  

3. Tegelijkertijd met de aanvraag als bedoeld in het eerste lid kan de verpleegkundig 
specialist schriftelijk registratie in één van de Nederlandse registers van verpleegkundig 
specialisten voor hetzelfde specialisme respectievelijk voor een vergelijkbaar specialisme, 
 aanvragen.  

4. De registratiecommissie geeft een erkenning van de beroepskwalificaties af en registreert de 
verpleegkundig specialist na ontvangst van de stukken in het eerste lid en met inachtneming 
van het bepaalde in de richtlijn en de Regeling in het betreffende register van verpleegkundig 
specialisten. 

5. Alvorens tot erkenning van beroepskwalificaties over te gaan kan de registratiecommissie 
eisen dat de verpleegkundig specialist een aanpassingsstage doorloopt of een proeve van 
bekwaamheid aflegt.  

6. Ten aanzien van de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid worden door 
registratiecommissie nadere regels gesteld. 

 
 

C Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In de derde volzin van het eerste en tweede lid wordt 'Zij dienen binnen vier jaar na het in 

werking treden van dit besluit...' vervangen door 'Zij dienen binnen zes jaar na het in 
werking treden van dit besluit….'. 

2. Het derde lid komt als volgt te luiden: In afwijking van artikel 19, tweede lid, aanhef en 
onder a, kunnen van 7 februari 2013 tot uiterlijk 1 januari 2018 geneeskundig specialisten 
als praktijkopleider worden erkend, indien er binnen een expertisegebied waarbinnen een 
verpleegkundig specialist wordt opgeleid geen verpleegkundig specialist werkzaam is die 
kan voldoen aan de eisen in artikel 19, tweede lid.     

 
 
II       Publicatie 
           
1. Van dit besluit wordt gelijktijdig met de beslissing van de Minister, houdende instemming met dit 

besluit, mededeling gedaan in de Staatscourant.  
2. In het officiële orgaan van V&VN wordt mededeling gedaan van dit besluit.  
3. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.verpleegkundigspecialismen.nl. 
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III Inwerkingtreding 
 
 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de 

Staatcourant waarin mededeling wordt gedaan van de beslissing van de minister houdende 
instemming met dit besluit.  

 
 
 
Utrecht, 24 juni 2013  
  
  
TOELICHTING 

 

A 

Deze aanvulling op de definities in artikel 1 houdt verband met de wijziging in artikel 55, tweede lid. 

Voorbeelden van expertisegebieden zijn oncologie, urologie of cardiologie. In de praktijk komt een 

expertisegebied in veel gevallen overeen met een geneeskundig specialismen, danwel een ‘praktijk’ 

binnen een zorginstelling.  

 

B 

Deze wijzigingen houden verband met de invoering van het zgn. 1 loket voor de erkenning van 

beroepskwalificaties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in het kader van richtlijn 

2005/36/EG (richtlijn). Op verzoek van de Europese Commissie zal via dit 1 loket de 

aanvraagprocedure voor erkenning van kwalificaties van specialisten in de gezondheidszorg, wiens 

beroep gereglementeerd is in de zin van de richtlijn, in lijn worden gebracht met de richtlijn. Voor 

verpleegkundig specialisten die in Nederland hun beroep willen uitoefenen is met de invoering van dit 

1 loket nog maar één aanvraag nodig en geldt er één termijn van afhandeling (conform artikel 51 van 

de richtlijn) voor erkenning van hun kwalificaties en inschrijving in respectievelijk het BIG-register en in 

het specialistenregister. 

 

In het Algemeen besluit zijn de richtlijn en de Algemene wet erkenning beroepskwalificaties nader 

uitgewerkt voor de regulering van de toegang van EER diplomahouders tot de wettelijk erkende 

specialismen. De invoering van het loket is de aanleiding voor het verzoek van VWS om het besluit 

aan te passen. Parallel daaraan is  ook de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 aangepast.   

 

De aanpassingen in art. 41 luiden als volgt:  

1) Het ingeschreven zijn in het BIG-register als voorwaarde om een aanvraag voor erkenning van 

een EER-specialistendiploma in behandeling te kunnen nemen, komt te vervallen.  

2) De vervlechting tussen diploma-erkenning van een EER-specialistendiploma en inschrijving in 

het specialistenregister is ongedaan gemaakt.   

 

C 

Deze wijziging houdt verband met een verlenging van de overgangsregeling voor de erkenning van 

praktijkopleiders, zij het in aangepaste vorm. Het CSV heeft bij de inwerking treding van het Algemeen 

besluit in 2009 als uitgangspunt voor de erkenning van praktijkopleiders vastgesteld dat 'de 

beroepsgroep zijn eigen collega's opleidt'. Op grond van een overgangsregeling konden nog vier jaar, 

tot februari 2013, geneeskundig specialisten als praktijkopleider worden erkend in situaties waarin 

geen verpleegkundig specialist als praktijkopleider kon worden benoemd. 

 

Met deze wijziging kan een geneeskundig specialist nog uitsluitend als praktijkopleider worden erkend 

indien binnen het expertisegebied van de desbetreffende verpleegkundig specialist in opleiding geen 

verpleegkundig specialist werkzaam is die voldoet aan de erkenningseisen voor de praktijkopleider. 
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In een dergelijke situatie kan een praktijkinstelling ook kiezen voor erkenning van een ‘overkoepelend’ 

praktijkleider, onder wiens verantwoordelijkheid de praktijkopleiding binnen het expertisegebied o.a. 

door de medische leermeester wordt gegeven. Binnen een expertisegebied waar eerder 

verpleegkundig specialisten zijn opgeleid en in de regel ook verpleegkundig werkzaam zullen zijn, kan 

uitsluitend een verpleegkundig specialist, mits deze voldoet aan de gestelde eisen in dit besluit, als 

praktijkopleider worden benoemd. Dit laat onverlet dat geneeskundig specialisten altijd een belangrijke 

rol spelen bij de opleiding van verpleegkundig specialisten in de rol van medisch leermeester.  

Deze nieuwe overgangsregeling treedt in werking daags na afloop van de oude overgangsregeling en 

loopt tot 1 januari 2015. 

 

Voorts is met deze wijziging de algemene overgangstermijn voor de erkenning van opleidings- en 

praktijkinstellingen en hoofd- en praktijkopleiders nogmaals verlengd met twee jaar, zodat het voor de 

RSV gedurende deze periode mogelijk blijft om erkenningen ‘in de geest’ van het Algemeen besluit te 

kunnen blijven afgeven.  

 


