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Overgang specialisme AGZ  
Beleidsregel 

 
Uitwerking van de bepalingen inzake de overgang naar het specialisme Algemene Gezondheidszorg 
(AGZ) zoals vastgelegd in het Algemeen Besluit van 10 februari 2020, in artikel 33, en het Specifiek 
Besluit verpleegkundig specialisme algemene gezondheidszorg van 10 februari 2020. 
 
Besloten door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) op 9 september 2020. 
 
 
 

 

Begripsomschrijving  

Overgang specialisme AGZ: 

− De omzetting van een bestaande registratie van een verpleegkundig specialist in een somatisch 
specialisme van het Verpleegkundig Specialisten Register naar een registratie in het specialisme 
Algemene Gezondheidszorg (AGZ), overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen Besluit, artikel 
33. 

  Artikel 33, Algemeen Besluit 
Inhoud 

Op 10 februari 2020 heeft het College Specialismen Verpleging besloten tot aanwijzing van een nieuw 
specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Het nieuwe specialisme gaat in op 1 januari 2021. Het 
specialisme AGZ zal op termijn de bestaande vier somatische specialismen (preventieve, acute, 
intensieve en chronische zorg) vervangen. 
 
Toelichting 

De overgang naar het specialisme AGZ is in formele zin een nieuwe registratie, die in de plaats komt 
van de bestaande registratie. Na registratie in het specialisme AGZ, komt de registratie in het oude, 
somatische specialisme te vervallen. 
Bij de overgang naar het specialisme AGZ blijft de registratieperiode van een verpleegkundig specialist 
ongewijzigd. Dat betekent dat de termijn waarbinnen herregistratie moet worden aangevraagd in het 
specialisme AGZ, dezelfde is als de termijn in het oorspronkelijke somatische specialisme. 
Na de overgang naar het specialisme AGZ, blijft de inhoud van het digitaal portfolio van de 
verpleegkundig specialist onveranderd. Wel wordt in het portfolio vermeld dat de registratie is omgezet 
naar het specialisme AGZ.  
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Procedure 

De overgang naar het nieuwe specialisme kent twee procedures. 
 
1. Procedure voor de specialismen acute en intensieve zorg bij somatische aandoeningen: 

− Op 1 januari 2021 worden alle registraties in de specialismen acute en intensieve zorg 
automatisch omgezet naar het specialisme AGZ. Voor de overgang naar het specialisme AGZ 
is voor verpleegkundig specialisten in de acute en intensieve zorg geen actie vereist. 

 
2. Procedure voor de specialismen preventieve en chronische zorg bij somatische aandoeningen: 

− Vanaf 1 januari 2021 kunnen verpleegkundig specialisten in de preventieve en chronische 
zorg een aanvraag indienen tot registratie in het specialisme AGZ. 

− Om in aanmerking te komen voor registratie in het specialisme AGZ moet een verpleegkundig 
specialist het door de RSV erkende ‘Aanvullend scholingsprogramma voorbehouden 
handelingen’ hebben gevolgd en afgerond. 

− Het ‘Aanvullend scholingsprogramma voorbehouden handelingen’ wordt aangeboden door 
een opleidingsinstelling die erkenning heeft van de RSV. 

− Bij een aanvraag tot registratie in het specialisme AGZ overlegt de verpleegkundig specialist 
een eindverklaring ‘Aanvullend scholingsprogramma voorbehouden handelingen’ die is 
afgegeven door de aanbieder van het erkende scholingsprogramma. 

− Het indienen van een aanvraag tot registratie in het specialisme AGZ is mogelijk tot en met 31 
december 2022. 

− Verdere instructie en informatie over het aanvragen van registratie in het specialisme AGZ 
publiceert de RSV op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. 

 
Eisen 

Om voor registratie in het specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) in aanmerking te komen, 

voldoet de aanvrager aan de volgende eisen: 

1. De verpleegkundig specialist acute of intensieve zorg bij somatische aandoeningen: 

• staat als zodanig geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register. 

2. De verpleegkundig specialist preventieve of chronische zorg bij somatische aandoeningen: 

• staat als zodanig geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register; 

• heeft het door de RSV erkende ‘Aanvullend scholingsprogramma voorbehouden handelingen’ 

gevolgd; 

• dient uiterlijk op 31 december 2022 een aanvraag in tot registratie als verpleegkundig 

specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en voegt bij deze aanvraag een eindverklaring 

‘Aanvullend scholingsprogramma voorbehouden handelingen’ toe die is afgegeven door de 

aanbieder van het erkende scholingsprogramma. 

 
 

________________________________________ 
 

 

 

In het geval de tekst van deze beleidsregel voor meerderlei uitleg vatbaar is, 
ofwel afwijkt van het Algemeen Besluit of de Regeling Specialismen Verpleegkunde, 

gelden de bepalingen van de twee laatstgenoemde documenten.  


