Wetsvoorstel BIG II - Overgangsregeling verpleegkundige beroepen
Basisinformatie juli 2019, update 21 augustus 2019

In 2020 wordt naar verwachting het nieuwe beroep van regieverpleegkundige ingevoerd. Dit
beroep komt naast het beroep van verpleegkundige. Voor beide beroepen gelden andere
deskundigheidsgebieden met bijbehorende bevoegdheden en bekwaamheden. In de Wet BIG
II worden de twee verschillende verpleegkundige beroepen opgenomen, in twee
verschillende registers.
De Wet BIG gaat over de beroepen in de gezondheidszorg. In het BIG-register moeten alle
werkenden in de gezondheidszorg met een beschermde beroepstitel zich registreren. Er komt een
overgangsregeling voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen
registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. Deze
overgangsregeling moet uitgewerkt worden in een wetsvoorstel voor de Wet BIG-II.
Vier groepen verpleegkundigen
Binnen de overgangsregeling, zoals door het ministerie van VWS gepresenteerd op 5 juni 2019, wordt
een onderscheid gemaakt tussen vier groepen verpleegkundigen. Hieronder leest u voor elke groep
de voorwaarden voor inschrijving in het BIG-register.
1. Verpleegkundigen die hun hbo-v diploma hebben behaald in of na 2012
U kunt zich laten registreren als regieverpleegkundige, zonder aanvullende eisen of scholing. Uw
diploma garandeert dat u voldoende beschikt over competenties van het nieuwe opleidingsprofiel
Bachelor Nursing 2020.
2. Verpleegkundigen die hun diploma hbo-verpleegkunde hebben behaald vóór 2012
U kunt zich, zodra de wet van kracht is, laten registreren als regieverpleegkundige. Daarna hebt u
vijf jaar om een toets te doen, waarin een selectie van de competenties uit het opleidingsprofiel
Bachelor Nursing 2020 wordt getoetst. Doet u die toets niet, dan wordt u bij de herregistratie in 2026
geregistreerd als verpleegkundige. Bij de herregistratie moet u aantonen dat u de voorgaande vijf
jaar de benodigde werkervaring als regieverpleegkundige hebt opgedaan.
3. Verpleegkundigen met een mbo- of inservice-opleiding én een CZO-gecertificeerde
verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF6 *) (vanaf 2003)
U kunt zich bij direct laten registreren als regieverpleegkundige. Daarna hebt u vijf jaar de tijd om
een aanvullend scholingsprogramma van maximaal één jaar te volgen. In dat programma wordt u
geschoold in de verschillende onderdelen van het Bachelor Nursing 2020 opleidingsprofiel. Doet u
de scholing niet, dan wordt u bij de herregistratie in 2026 geregistreerd als verpleegkundige. Bij de
herregistratie moet u ook aantonen dat u in de voorgaande vijf jaar de benodigde werkervaring als
regieverpleegkundige hebt opgedaan.
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4. Verpleegkundigen met een mbo- of een inservice opleiding en zonder verpleegkundige
vervolgopleiding op NLQF6 *)
Als u zich wilt registreren als regieverpleegkundige, dient u eerst een verkorte hbo-v opleiding te
volgen. Pas daarna is registratie als regieverpleegkundige mogelijk.
Functiedifferentiatie: hoe zat het ook alweer?
Er komen twee verschillende verpleegkundige beroepen: verpleegkundige en regieverpleegkundige.
Voor beide beroepen gelden andere deskundigheidsgebieden met bijbehorende bevoegdheden en
bekwaamheden. In de Wet BIG worden de twee verschillende beroepen opgenomen. De nieuwe
beroepen zullen in zorginstellingen ook leiden tot nieuwe functieprofielen. Hoe die functieprofielen er
precies gaan uitzien, is nog niet bekend. In hoofdlijnen zullen de verschillen hierop neer komen:
Verpleegkundige
Verpleegkundigen houden dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als verpleegkundigen
nu hebben, waaronder het zelfstandig uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen.
Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse en directe contact met patiënten, ook
binnen complexe zorg.
Regieverpleegkundige
Regieverpleegkundigen werken vooral in zorgsituaties die complex en onvoorspelbaar zijn. Ze
moeten scherp kunnen analyseren en hun kennis of kunde aan het bed inzetten. Ze zijn gericht
op het hele zorgpad van de patiënt en zijn regisseur van het zorgproces. Dit functieprofiel is
verzwaard ten opzichte van het huidige functieprofiel van verpleegkundige.
Nieuwsupdates:
21 augustus 2019: verkenner onderzoekt vervolgstappen Wet BIG-2
Minister Bruins (Medische Zaken en Sport) heeft Alexander Rinnooy Kan aangesteld als verkenner
rond de discussie Wet BIG-2. Deze aankondiging volgt uit de onrust die deze zomer is ontstaan
over het wetsvoorstel onder een deel van de verpleegkundigen. De verkenner gaat met de
beroepsgroep van verpleegkundigen, werknemers en werkgevers in gesprek en komt op korte
termijn met zijn bevindingen.
25 juli 2019: meer tijd voor overgangsregeling
Over de overgangsregeling vindt na de zomer opnieuw overleg plaats tussen de V&VN, de
Brancheorganisaties Zorg en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties. De op 5 juni 2019
gepresenteerde overgangsregeling heeft geleid tot onrust onder een deel van de verpleegkundigen.
Minister Bruins biedt betrokken partijen nu tijd om opnieuw met elkaar in overleg te gaan.
Meer informatie
Lees het nieuwsbericht d.d. 21 augustus 2019 over de aanstelling van de verkenner Wet BIG-2
Lees de brief van de minister d.d. 26 juli 2019 over nader overleg over de overgangsregeling.
Lees de brief van de minister d.d. 5 juni 2019 over het beleidsvoorstel overgangsregeling BIG-II.
*) De NLQF (Nederlands kwalificatieraamwerk) is in Nederland de organisatie die opleidingen van
een niveauerkenning kan voorzien.
Klik hier voor NLQF-ingeschaalde verpleegkundige vervolgopleidingen.
------------------------------
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