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Beste verpleegkundig specialist,  

 

Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe verpleegkundig specialisme Algemene 

Gezondheidszorg (AGZ) ingevoerd. Dit specialisme komt in de plaats van de 

vier bestaande somatische specialismen.  

In deze brochure tref je informatie aan over de invoering van het nieuwe 

specialisme. De belangrijkste vragen worden op een rij gezet en beantwoord, 

er wordt duidelijk aangegeven wat er van je wordt verwacht en waar je 

aanvullende informatie kan vinden.  

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben neem dan 

gerust contact op via (030) 291 90 50, afdeling Verpleegkundig Specialisten 

Register of via registers@venvn.nl onder vermelding van ‘specialisme AGZ’. 

 

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) 
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1. Wat houdt het nieuwe specialisme AGZ 

in? 

Het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) komt in de plaats 

van de vier somatische specialismen: preventieve, acute, intensieve en 

chronische zorg bij somatische aandoeningen. Dit betekent dat er op termijn 

nog slechts twee verpleegkundig specialismen zullen zijn: AGZ en GGZ. 

 

2. Per wanneer wordt het nieuwe specialisme 

ingevoerd? 

Het specialisme AGZ wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021. In de eerste week 

van 2021 zullen de specialismen acute en intensieve zorg bij somatische 

aandoeningen automatisch worden omgezet naar AGZ. Verpleegkundig 

specialisten in de preventieve en chronische zorg moeten eerst een 

‘aanvullend scholingsprogramma’ volgen, voordat zij registratie in het 

specialisme AGZ kunnen aanvragen.  

 

3. Wat zijn de gevolgen voor mij? 

Dit hangt af van het specialisme waarin je nu staat geregistreerd. 

− Voor verpleegkundig specialisten in de GGZ verandert er niets. De 

invoering heeft immers alleen betrekking op de specialismen in de 

somatische zorg. 

− Verpleegkundig specialisten in de acute en de intensieve zorg bij 

somatische aandoeningen worden in de eerste week van januari 2021 

‘automatisch omgezet’ naar het nieuwe specialisme AGZ. Zij hoeven hier 

niets voor te doen. Maar de omzetting heeft wél veel gevolgen. Die staan 

hieronder beschreven. 

− Verpleegkundig specialisten in de chronische en de preventieve zorg bij 

somatische aandoeningen krijgen twee jaar de tijd om een ‘aanvullend 

scholingsprogramma’ te volgen (zie hieronder). Na afronding van dit 

aanvullend scholingsprogramma kunnen zij registratie in het specialisme 

AGZ aanvragen. Ook voor deze verpleegkundig specialisten heeft de 

omzetting veel gevolgen die hieronder staan beschreven. 
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4. Verandert er iets aan mijn bevoegdheid? 

Ja. De bevoegdheden van de verpleegkundig specialist AGZ verschillen op 

bepaalde onderdelen van de bevoegdheden van de vier bestaande 

specialismen somatische zorg. 

Het begrip ‘bevoegdheid’ betekent in deze context dat iemand wettelijke 

toestemming heeft om bepaalde handelingen te mogen verrichten. 

Wie geregistreerd staat in het specialisme AGZ, is wettelijk bevoegd om 

binnen de gehele somatische zorg: 

a. de titel te voeren van verpleegkundig specialist Algemene 

Gezondheidszorg; 

b. de voorbehouden handelingen uit te voeren die de wetgever aan het 

beroep heeft verbonden; 

c. het beroep uit te oefenen van verpleegkundig specialist Algemene 

Gezondheidszorg. 

Omdat de bevoegdheid geldt voor de gehele somatische zorg, is dit voor alle 

verpleegkundig specialisten in de somatische zorg een aanzienlijke 

verbreding van hun deskundigheidsgebied. 

Ten aanzien van de voorbehouden handelingen verandert er ook iets. De 

verpleegkundig specialist AGZ is bevoegd om alle voorbehouden handelingen 

te verrichten die ook reeds waren toegekend aan de verpleegkundig 

specialisten acute en intensieve zorg bij somatische aandoeningen. Ze staan 

in het overzicht op de volgende pagina weergegeven onder het kopje ‘WEL’. 
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5. Wat betekent het voor mijn bekwaamheid? 

‘Bekwaamheid’ wil zeggen dat iemand beschikt over de vereiste competenties 

om een handeling uit te voeren (handelingsbekwaam) of een beroep uit te 

oefenen (beroepsbekwaam). Wie bekwaam is, heeft de kennis, vaardigheden 

en attitude die volgens de professionele standaard noodzakelijk worden 

geacht. 

De Wet BIG legt de verantwoordelijkheid voor de bekwaamheid bij de 

individuele BIG-beroepsbeoefenaar. Een verpleegkundig specialist moet zélf 

kunnen aantonen dat zij bekwaam is om een (voorbehouden) handeling te 

verrichten. Wie zichzelf niet bekwaam acht, mag de handeling niet uitvoeren. 

Onbekwaam maakt onbevoegd. 

De bekwaamheidseis geldt ook voor het expertisegebied (de specifieke 

patiënten-/ziektebeeldencategorie) waarbinnen de verpleegkundig specialist 

werkt. Om de bekwaamheid aan te tonen, is het van groot belang dat een 

verpleegkundig specialist in haar portfolio vastlegt hoe de bekwaamheid is 

onderhouden door middel van deskundigheidsbevordering en werkervaring. 

Bij verandering van expertisegebied is dit zo mogelijk nog belangrijker. Van de 

verpleegkundig specialist wordt verwacht dat zij kan aantonen dat de nieuwe 

expertise is verworven via een zorgvuldig en methodisch traject onder 

voldoende supervisie. 

 

 

 

BEVOEGD EN BEKWAAM 

Wat wordt er van jou verwacht? 

• Je verdiept je in de gevolgen van het nieuwe specialisme AGZ 

(zie ook de laatste rubriek in deze brochure over de 

‘aanvullende informatie’). 

• Je bent op de hoogte van je wettelijke bevoegdheden en de 

voorwaarden die de wetgever hieraan stelt. 

• Je neemt de verantwoordelijkheid voor je bekwaamheid en kunt 

aantonen dat je beschikt over de vereiste competenties. 
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6. Verandert mijn registratieperiode bij 

registratie als VS AGZ? 

Nee. Bij de overgang naar het nieuwe specialisme AGZ blijft de 

registratieperiode onveranderd. Een verpleegkundig specialist ontvangt dus 

géén nieuwe registratieperiode. Hierdoor zal de registratieperiode voor een 

deel bestaan uit registratie in het oude, somatische specialisme en voor een 

ander deel uit de registratie in het specialisme AGZ. Alle opgebouwde 

deskundigheidsbevordering uit de lopende registratieperiode blijft behouden 

en telt mee voor de herregistratie aan het einde van de registratieperiode. 

 

7. Welke gevolgen heeft het nieuwe register 

voor mijn portfolio? 

Registratie in het specialisme AGZ heeft geen gevolgen voor het digitale 

portfolio van een verpleegkundig specialist. Alle deskundigheidsbevordering 

(scholing, intercollegiale toetsing en ODA) uit de lopende registratieperiode 

blijft behouden. Wel is in het portfolio zichtbaar dat de verpleegkundig 

specialist geregistreerd staat in het specialisme Algemene Gezondheidszorg.  

 

8. Wat houdt het aanvullend 

scholingsprogramma in? 

Het aanvullend scholingsprogramma is ontwikkeld voor verpleegkundig 

specialisten in de preventieve en de chronische zorg bij somatische 

aandoeningen. Zij verwerven tijdens het scholingsprogramma de 

bekwaamheid rond de voorbehouden handelingen waarvoor zij nog niet 

bevoegd zijn. 

Na afronding van het scholingsprogramma ontvangt de deelnemer een 

eindverklaring van de hoofdopleider van de Hogeschool Utrecht. Met deze 

eindverklaring kan de verpleegkundig specialist bij de RSV registratie in het 

specialisme AGZ aanvragen. De deelnemer ontvangt geaccrediteerde punten 

voor dit scholingsprogramma.  
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Meer informatie over het aanvullend scholingsprogramma wordt verstrekt via 

de Hogeschool Utrecht via www.nascholingmanp.nl. 

 

9. Hoeveel tijd heb ik om het 

scholingsprogramma te volgen? 

Verpleegkundig specialisten in de preventieve en de chronische zorg bij 

somatische aandoeningen hebben twee jaar de tijd om het aanvullend 

scholingsprogramma te volgen en registratie aan te vragen in het specialisme 

AGZ. Na deze twee jaar worden alle somatische registraties die nog niet zijn 

omgezet naar AGZ doorgehaald. 

 

 

10. Kan ik straks zomaar gaan werken in een 

ander expertisegebied? 

Nee. Om het beroep van verpleegkundig specialist AGZ uit te oefenen in een 

ander expertisegebied moet je over de bekwaamheid beschikken die volgens 

de professionele standaard vereist is. Zorg er daarom voor dat je een 

gedegen traject volgt waarin je alle vereiste competenties van het nieuwe 

expertisegebied verwerft. Zorg ook dat je dit zorgvuldig documenteert, zodat 

je het desgewenst kunt aantonen. Zie ook paragraaf 5 in deze brochure ‘Wat 

betekent het voor mijn bekwaamheid?’. 

 

 

AANVULLEND SCHOLINGSPROGRAMMA 

Wat wordt er van jou verwacht? 

ALLEEN VOOR VS-en PREVENTIEVE EN CHRONISCHE ZORG 

• Je rondt vóór 1 januari 2023 het aanvullend scholings-

programma af en registreert je in het specialisme AGZ. 
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11. Wordt de vermelding in het BIG-register 

aangepast? 

Ja. Je wettelijke registratie in het specialisme AGZ vindt plaats in het 

Verpleegkundig Specialisten Register. Maar deze registratie wordt altijd 

gepubliceerd (publiekelijk vermeld) in het BIG-register. Dit gebeurt 

automatisch. Hier hoef je zelf geen actie voor te ondernemen. Je ontvangt een 

brief van het BIG-register op het moment dat het nieuwe specialisme is 

verwerkt. 

Voor de specialismen chronische en preventieve zorg geldt dat er na 

registratie in het specialisme AGZ nog een aantal weken twee specialismen 

zichtbaar zijn: het nieuwe specialisme AGZ en het ‘oude’ specialisme. Dit 

heeft echter geen gevolgen voor je registratie. 

 

12. Wat betekent dit voor mijn UZI-pas en 

AGB-code? 

Registratie in het specialisme AGZ heeft gevolgen voor je UZI-pas en AGB-

code, omdat die zijn gekoppeld aan je huidige specialisme. 

Verpleegkundig specialisten die over een UZI-pas beschikken, moeten 

schriftelijk (via een papieren formulier) een nieuwe UZI-pas aanvragen.  

Voor de verpleegkundig specialisten acute en intensieve zorg geldt dat zij al 

vanaf december 2020 via de website van het UZI-register middels het 

formulier een nieuwe pas kunnen aanvragen. De nieuwe pas ontvangen zij in 

januari 2021 (nadat het nieuwe specialisme is aangetekend). De oude pas 

blijft in januari nog geldig. 

Voor de verpleegkundig specialisten chronische en preventieve zorg geldt dat 

zij een nieuwe UZI-pas kunnen aanvragen (via een papieren formulier) zodra 

het nieuwe specialisme AGZ staat aangetekend in het BIG-register. Zolang 

het ‘oude’ specialisme nog niet is doorgehaald, blijft de oude UZI-pas geldig. 

De doorlooptijd van deze aanvraag bedraagt gemiddeld ongeveer twee 

weken. Wees dan ook op tijd met het aanvragen van een nieuwe UZI-pas. 

Meer informatie over de procedures en kosten van een nieuwe UZI-pas vind 

je op www.uziregister.nl. 

http://www.uziregister.nl/
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De procedure voor de AGB-code is nog niet bekend op het moment dat deze 

brochure werd gedrukt. Zodra er meer bekend is, ontvang je hierover 

informatie van de RSV per e-mail en via de website van het Verpleegkundig 

Specialisten Register: www.venvn.nl/vsr.  

 

13. Waar vind ik aanvullende informatie? 

Alle regelgeving en procedures die verband houden met het specialisme AGZ 

staan vermeld op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register: 

www.venvn.nl/vsr. 

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde publiceert ook een 

speciaal artikel over het specialisme AGZ in Dé Verpleegkundig Specialist, het 

vakblad van de afdeling V&VN VS, onder de titel ‘Vrijheid en 

verantwoordelijkheid’. 

Achtergrondinformatie over de totstandkoming van het specialisme AGZ en de 

keuzes die zijn gemaakt, kun je lezen op de website van de V&VN VS: 

www.venvnvs.nl.  

Algemene informatie over je registratie als verpleegkundig specialist vind je in 

de brochure ‘Werken als verpleegkundig specialist’, te vinden op de website 

van het Verpleegkundig Specialisten Register onder ‘Registratie’. 

 

14. Heb je nog vragen? 

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan 

gerust. 

Je kunt dit doen door een e-mail te sturen aan registers@venvn.nl onder 

vermelding van ‘specialisme AGZ’. Maar je kunt ook bellen naar 030 291 90 

50 en vragen naar een medewerker van het Verpleegkundig Specialisten 

Register. 

  

http://www.venvn.nl/vsr
http://www.venvn.nl/vsr
http://www.venvnvs.nl/
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COLOFON 

Deze brochure wordt uitgegeven door de Registratiecommissie 

Specialismen Verpleegkunde (RSV). 

De RSV geeft uitvoering aan de besluiten van het College 

Specialismen Verpleegkunde (College of CSV) over de opleiding, 

registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. 

 

 

 

 


