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1. Inleiding 
 
Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is in 2006 van start gegaan, als onafhankelijk orgaan 

van V&VN, ingesteld op basis van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007. Het college heeft tot 

taak deelgebieden van de verpleegkunde aan te wijzen als specialisme en eisen voor de opleiding tot 

verpleegkundig specialist, voor de erkenning van opleidings- en praktijkinstellingen en voor de 

registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten vast te stellen.  

De werkzaamheden van het CSV hebben tot doel, in het verlengde van de Wet BIG, de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening van verpleegkundig specialisten te bevorderen en te bewaken.  

 

In dit jaarverslag geeft het college een overzicht van zijn werkzaamheden in 2016. Dit jaarverslag wordt 

vóór 1 mei bij het bestuur van V&VN ingediend, dat zorg draagt voor toezending aan de minister en aan 

de Inspectie voor Gezondheidszorg. 

 

Het college is in 2016 viermaal plenair bijeen gekomen: op 2 februari, 30 mei, 12 september en 12 

december.  

Het presidium van het college wordt gevormd door de (onafhankelijk) voorzitter, mw. drs. B.J.M. Gallé, 

de vicevoorzitter, mw. K.C. Timm-van Ruitenburg, MA-ANP, verpleegkundig specialist intensieve zorg 

bij somatische aandoeningen en de secretaris, dhr. drs. A.J. Uitewaal. Een ledenlijst van het college 

van eind 2016 is als bijlage toegevoegd.   

 
 

2. Werkzaamheden College Specialismen Verpleegkunde in 2016 

 
Afronding herziening Algemeen Besluit  

In 2016 is de herziening van het Algemeen Besluit welke in 2015 is gestart afgerond. Het college heeft 

het Algemeen Besluit (AB) in de volle breedte en stapsgewijs herzien. Inclusief aanpassingen op grond 

van nieuwe Europese regelgeving. Het ontwerp van 2015 is in 2016 nog eenmalig, met behulp van een 

inspraakronde onder stakeholders en via de registerwebsite voor andere belanghebbende, 

aangescherpt. Uiteindelijk heeft het college het Besluit op 30 mei 2016 vastgesteld. Vervolgens is het 

Besluit verstuurd aan de minister van VWS en na instemming is het Besluit op 20 juli 2016 gepubliceerd 

in de Staatscourant.  

 

Herziening verpleegkundig specialismen 

Het college is samen met V&VN een project gestart om het CSV te adviseren over een 
toekomstgerichte indeling van de verpleegkundig specialismen (en het bestuur van V&VN over een 
toekomstgerichte aanscherping van het competentieprofiel). Het project is na overleg over de 
financiering uiteindelijk in oktober 2016 gestart in plaats van begin 2016. 
 
De indeling van de verpleegkundig specialismen sluit onvoldoende aan bij de praktijk en er bestaat 
teveel overlap tussen de specialismen. Gelet op het ontbreken van een duidelijke voorkeur voor een 
alternatieve indeling, besloot het college een zorgvuldig traject op te zetten. Het CSV heeft behoefte 
aan een breed gedragen advies voor een toekomstbestendige indeling. Aangezien het aanpassen van 
de specialismen binnen de taakomschrijving van het CSV valt is na overleg met MEVA besloten dit 
project binnen de instellingssubsidie uit te voeren. Hier was in de subsidieaanvraag voor 2016 echter 
nog geen rekening mee gehouden. 
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Naar aanleiding van het overleg tussen MEVA en het CSV is een verzoek tot aanpassing van de 
instellingssubsidie voor 2016 ingediend en verleend.  
 
Doel van het project is om tot een toekomstgerichte nieuwe indeling te komen, die aansluit bij het 
werkveld van de verpleegkundig specialist en de te verwachten ontwikkelingen binnen de zorg. 
Samenwerking met het werkveld is hierbij essentieel. Het project loopt tot 1 december 2017.  
 

Samenstelling en werkwijze CSV 

Naar aanleiding van de beleidsdag van 2015 is de samenstelling en de werkwijze van het college in 

2016 structureel geëvalueerd. Tijdens de vergaderingen van het college zijn de verschillende artikelen 

van de Regeling Specialismen Verpleegkunde aan bod gekomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal 

aanpassingen, zoals het vervangen van een gemandateerd lid namens de opleidingsinstelling voor een 

praktijkopleider. De verhouding van het aantal verpleegkundig specialisten in het college is door deze 

verschuiving in het voordeel van verpleegkundig specialist. Daarnaast zijn het aantal plaatsvervangers 

gereduceerd en is de betrokkenheid van de leden verduidelijkt. De Regeling Specialismen 

Verpleegkunde is na de collegevergadering van december 2016 aan het bestuur van V&VN ter advies 

voorgelegd. Begin 2017 wordt de regeling door V&VN besproken en aangeboden aan de minister van 

VWS. 

 

Communicatie 

In 2016 zijn de werkzaamheden van het college consequent en aan de hand het deskundige advies 

van een communicatieadviseur beoordeeld op nieuwswaarde en gekoppeld aan berichtgeving op 

diverse media, zoals de website, twitter, directe mailing en nieuwsbrieven.  

    

 

 

 

 

 

 

 


