
 

  

 
Inservice onderwijs 
Een bekende vorm van inservice onderwijs was die in de verpleging. Tot 1997 kon men via een inservice-

opleiding verpleegkundige of ziekenverzorgende worden. De leerling was dan meteen in dienst van een 

ziekenhuis of verpleeghuis. Zo bestonden de inservice-opleidingen tot A-verpleegkundige, B-verpleegkundige 

en Z-verpleegkundige. Na het behalen van een van de genoemde inservice-opleidingen werd de gediplomeerde 

opgenomen in het BIG-register.  

Inschrijving in het register 
Op het moment van inschrijving in het RBCZ register dient de beroepsvereniging een bewijs van een geldige 

BIG-registratie Verpleegkunde A, B en/of Z bij de koepelorganisatie RBCZ te overleggen. 

De therapeut is in het bezit van een bewijs van een geldige BIG-registratie 
1. De therapeut is in het bezit van een diploma B en/of Z en beschikt over een geldige BIG-registratie 

 De therapeut voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van psychosociale basiskennis  
2. De therapeut is in het bezit van een diploma Verpleegkunde A en beschikt over een geldige BIG-

registratie 

 De therapeut voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van medische basiskennis 
3. De therapeut is in het bezit van een diploma Verpleegkunde in de Maatschappelijke 

Gezondheidszorg met specialisatie GGZ en beschikt over een geldige BIG-registratie 

 De therapeut voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van psychosociale basiskennis. 
 
De therapeut is niet meer in het bezit van een bewijs van een geldige BIG-registratie 

1. Op het tijdstip van inschrijving kon de beroepsvereniging een bewijs van een geldige BIG-registratie 

Verpleegkunde A, B en/of Z overleggen, echter in de afgelopen jaren heeft de therapeut de BIG-

registratie laten verlopen 

 De therapeut valt tot 1 januari 2017 onder de overgangsregeling (zie verder onderstaande 

toelichting). 

Overgangsregeling 
Als een therapeut voor 1 januari 2011 al door VGZ werd vergoed, valt hij in de overgangsregeling. Deze 

therapeut heeft tot 1 oktober 2016 de tijd om te voldoen aan de opleidingseisen. 

Na 1 januari 2017 dient de therapeut ofwel een geldige BIG-registratie te hebben ofwel  

 een diploma van een CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische en/of psychosociale 

basiskennis,  

 een diploma van een NVAO geaccrediteerde HBO Bachelor opleiding (zie lijst in document ‘Beleid 

Alternatieve Zorg Coöperatie VGZ 2015’ hoofdstuk 3),  

 een diploma van het Centraal Examen (afgekort CECZ) of  

 een EVC certificaat HBO opleiding (eveneens zie lijst HBO opleiding) met behalen van alle benoemde 

competenties en/of kernprocessen. 

Geldigheid BIG-registratie op 1 januari 2017 
De status van geldigheid van een BIG-registratie is per 1 januari 2017 bepalend of de therapeut voldoet aan de 
eisen medische en/of psychosociale basiskennis.  
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http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/beleid
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Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie over de ‘BIG-registratie’ is terug te vinden in het informatieblad ‘BIG-registratie en de 

zorggids’.   


