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Voorwoord
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela2es hee^ het Ins2tute for Transna2onal
and Euregional cross border coopera2on and Mobility / ITEM verzocht de grensoverschrijdende
mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen IC die vanuit België in Nederland wensen te werken
te onderzoeken. Het voorliggende rapport dient ter afronding van dit verkennend onderzoek.
De auteur dankt de stakeholders die in het kader van dit verkennend onderzoek geïnterviewd zijn
alsook Prof. dr. Hildegard Schneider, dr. Sarah Schoenmaekers en dr. Alexander Hoogenboom voor
hun waardevolle commentaar op eerdere versies van dit rapport.

1. Inleiding & uiteenzetting problematiek
De grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen Intensive Care (IC) kan
worden beschouwd als bijzonder wat betre^ de erkenning van hun beroepskwaliﬁca2es. Hoewel er
geen sprake is van een wecelijk beschermde beroeps2tel, bestaat er in Nederland een
Kwaliteitsstandaard waarin een speciﬁeke eis aan het diploma van intensivecareverpleegkundigen
wordt gesteld.
Kwaliteitsstandaarden in de zorg ‘leggen vast wat noodzakelijk is om vanuit het perspec2ef van de
cliënt goede zorg te verlenen voor een bepaald zorgonderwerp’.1 Niet alleen dat, de standaarden zijn
ook het uitgangspunt voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van zorg alsook een
belangrijke grondslag voor bekos2ging.2 In 2016 is een nieuwe Kwaliteitsstandaard aangenomen op
het gebied van de intensive care waarin aangegeven wordt dat intensivecareverpleegkundigen
‘speciﬁek en aantoonbaar’ opgeleid zijn.3 Het document gee^ tevens aan dat, in geval van het
speciﬁek opgeleide personeel, sprake is van een expliciete norm.4 Dit in tegenstelling tot andere
thema’s waar enkel aanbevelingen worden gedaan, waarbij het aan het veld is om deze thema’s
verder in te vullen.
De norm omtrent speciﬁek en aantoonbaar opgeleide intensivecareverpleegkundigen wordt verder
ingevuld in de bijlagen bij de standaard. Daarin is een kwaliﬁca2e-eis opgenomen voor
gespecialiseerde verpleegkundigen IC. Paragraaf 2.9 van de Bijlagen bij de Kwaliteitsstandaard
Organisa2e van Intensive Care stelt het volgende:5
‘IC-verpleegkundigen hebben een College Zorg Opleidingen (CZO) erkend diploma, ze zijn
geregistreerd en ze behalen herregistra?e in het kwaliteitsregister V&VN deskundigheidsgebied
IC. Ze zijn in het bezit van een BIG-registra?e, onderhouden aantoonbaar voorbehouden en
risicovolle handelingen en de competen?es beschreven in het beroepsproﬁel V&VN-IC.’
Hoewel deze eis tot doel hee^ een hoge kwaliteit zorg te garanderen, kan zij mogelijke nega2eve
gevolgen hebben op grensoverschrijdende mobiliteit. Het voorliggende vraagstuk vindt zijn
oorsprong in de prak2jk. Een Nederlandse zorginstelling uit de Nederlands-Belgische grensregio is op
zoek naar nieuwe werknemers in de func2e van intensivecareverpleegkundige, een func2e waarvoor
sollicitanten met Belgische beroepskwaliﬁca2es zich gemeld hebben. De kwaliteitsstandaard levert
echter een complica2e op. Beroepsbeoefenaren die in België opgeleid zijn hebben geen CZO-erkend
diploma omdat dit diploma enkel kan worden uitgereikt na het doorlopen van de opleiding tot
gespecialiseerde verpleegkundige IC. Deze opleiding wordt tot nog toe enkel in Nederland verzorgd.
Een strikte lezing van de bovenstaande bepaling leidt daarmee tot de conclusie dat

1

Zie Brief van IGZ, NZa en het Zorginstituut naar aanleiding van vragen Stuurgroep IC, te raadplegen via:
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/brief/2017/03/20/brief-nav-vragen-stuurgroep-ic.
2
Ibid.
3
Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care: Opgesteld door de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut,
07 juli 2016, p. 10.
4
Ibid., p. 5.
5
Bijlagen bij Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care – Onderbouwingsdocument: opgesteld door de
Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut, 7 juli 2016, p. 15.
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intensivecareverpleegkundigen met een Belgisch diploma eerst de Nederlandse CZO-erkende
opleiding moeten doorlopen voordat zij in hun beroep in Nederland kunnen werken.
Het doorlopen van een opleiding alvorens men kan beginnen met werken kan een nega2ef eﬀect
hebben op de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen IC met een
Belgisch diploma. Zowel recentelijk afgestudeerden als professionals die al langer ac2ef zijn in het
veld kunnen daarbij ontmoedigd raken om kansen over de grens na te streven. Daarnaast is het
beroep van verpleegkundige een van de meest mobiele beroepen in Europa waarbij wordt verwacht
dat deze hoge mobiliteitsgraad in ieder geval de komende jaren gelijk zal blijven – als niet zal s2jgen
– als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt, salarisverschillen, verschillen in arbeidsvoorwaarden of
het imago van de verpleegkunde.6
De voorliggende verkennende analyse hee^ tot doel te achterhalen wat de status en invloed van de
Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care is alsmede mogelijke oplossingsrich2ngen te
iden2ﬁceren. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op twee Nederlandse zorginstellingen gelegen
in de Zeelandse en Limburgse grensregio’s.
Het bovenstaande gee^ aanleiding tot enkele onderzoeksvragen die centraal staan in dit verkennend
onderzoek. In de eerste plaats leidt het bovenstaande tot de vraag wat de prak2sche uitwerking van
paragraaf 2.9 van de bijlagen bij de voornoemde kwaliteitsstandaard is. Ter beantwoording van deze
vraag hebben enkele interviews met betrokken stakeholders plaatsgevonden. De tweede vraag is of
een beperking op de toegang tot het beroep als voortvloeit uit paragraaf 2.9 verenigbaar is met het
geldende Europese recht op het gebied van het vrij personenverkeer en de erkenning van
beroepskwaliﬁca2es. Een laatste vraag is gericht op welke mogelijke oplossingsrich2ngen er zijn om
te voorkomen dat de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen IC met
een Belgisch diploma verder ingeperkt wordt door de Kwaliteitsstandaard zonder alreuk te doen
aan een hoge kwaliteit gezondheidszorg.

2.

Verkenning van de praktijk

In de huidige paragraaf zullen beknopt de resultaten van de interviews met stakeholders
weergegeven worden. Doel van deze interviews was om eerste inzichten te krijgen in wat de eﬀecten
van paragraaf 2.9 van de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care in de prak2jk zijn. Hoe
wordt de eis van het hebben van een CZO-erkend diploma geïnterpreteerd? Wat voor gevolgen hee^
dit voor de manier waarop ziekenhuizen in de Nederlands/Belgische grensregio’s IC-personeel
tewerkstellen?
Gezien het verkennende karakter van het huidige onderzoek is een rela2ef beperkt aantal
stakeholders geïnterviewd. Gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het
Ziekenhuis Terneuzen, de Euregio Scheldemond en de Provincie Zeeland, het Maastricht UMC+ en
het College Zorgopleidingen (CZO).
6

Commission Staff Working Document Accompanying the document Commission’s Implementing Regulation (EU) No
2015/983 on the procedure for issuance of the European Professional Card and the alert mechanism pursuant to Directive
2005/36/EC of the European Parliament and of the Council, SWD(2015) 123 final, p. 6.
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Uit de inleiding is gebleken dat het hebben van een CZO-erkend diploma beschouwd wordt als de
standaard om een cliënt van goede zorg te voorzien. In het kort, leidt de eis ertoe dat wanneer een
intensivecareverpleegkundige met een Belgisch diploma in Nederland wil komen werken en de
desbetreﬀende zorginstelling de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care naar de lecer wil
volgen, deze Belgisch gediplomeerde intensivecareverpleegkundige een CZO-erkend diploma dient te
hebben.
Een eerste vraag die men bij de bovenstaande aanname kan stellen is of
intensivecareverpleegkundigen met een Belgisch diploma in het kader van een CZO-opleiding
vrijstellingen kunnen verkrijgen. Dit is tot een bepaalde hoogte mogelijk. Echter, zal een
intensivecareverpleegkundige niet ontkomen aan het volgen van een deel van de CZO-opleiding.
Hoewel het theore2sche deel tot 100% vrijgesteld kan worden, kan het prak2sche deel tot slechts
80% vrijgesteld worden.7 In de prak2jk kan een persoon met een buitenlands diploma de resterende
20% van het prak2jkdeel van de opleiding in circa drie maanden voltooien. Het prak2sche deel van
de CZO-opleiding wordt niet geheel vrijgesteld omdat men zich ervan wil verzekeren dat een
gespecialiseerde verpleegkundige IC met een buitenlands diploma volledig mee kan draaien op een
IC-afdeling. De 20% van het prak2sche deel van de opleiding wordt door het CZO beschouwd als
minimale periode om een dergelijke evalua2e te kunnen maken. Indien een
intensivecareverpleegkundige met een Belgisch diploma een maximale vrijstelling verkrijgt (d.w.z.
100% van de theorie en 80% van de prak2jk) én succesvol het resterende prak2jkdeel doorloopt,
verkrijgt hij of zij het CZO-erkende diploma gespecialiseerde verpleegkundige IC.
Een andere vraag is of het mogelijk is om personeel aan te stellen zonder een CZO-erkend diploma.
Enkele van de geïnterviewden geven aan dat dit in principe mogelijk is. Desalniecemin lijkt men in de
prak2jk terughoudend om dit te doen. De belangrijkste redenen hiervoor liggen in verschillen tussen
opleidingen Nederland/België en in de mogelijke gevolgen waarmee men geconfronteerd kan
worden bij niet-naleving van de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care.
De grootste verschillen tussen de Nederlandse en Belgische opleidingen tot gespecialiseerde
verpleegkundige IC liggen volgens enkele van de geïnterviewden in de hoeveelheid prak2jkuren die
verpleegkundigen gedurende de opleiding maken. In Nederland bestaat de CZO-erkende opleiding
tot gespecialiseerde verpleegkundige IC uit een theore2sch deel dat 217 uur telt en een prak2sch
deel dat bestaat uit 2000 uur.8 Voor het prak2sche deel dient de student minimaal 24 uur per week
werkzaam te zijn op een IC-afdeling. Om in België beschouwd te worden als verpleegkundige
gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg geldt dat men een vervolgopleiding of
specialisa2e moet hebben voltooid die ten minste 450 uur theorie en ten minste 450 uur prak2jk
omvat.9 Enkele van de geïnterviewden geven aan te hebben ervaren dat de theore2sche kennis van
intensivecareverpleegkundige met een Belgisch diploma van een bijzonder hoog niveau is, maar dat
het kleinere aandeel prak2jkuren ertoe hee^ geleid dat sommige verpleegkundigen uitvallen op
toepasbaarheid.

7

CZO, ‘Regels studentenregistratie - Aanmelding’, https://www.czo.nl/regels-studentenregistratie.
CZO, ‘Intensivecareverpleegkundige’, https://www.czo.nl/content/intensivecareverpleegkundige.
9
Artikel 2 jo. 3 Ministerieel besluit 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van
de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg
en spoedgevallenzorg te dragen, BS 8 juni 2007.
8
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De beslissing van een Nederlands ziekenhuis om een intensivecareverpleegkundige met een
buitenlands diploma te werk te stellen wordt vooralsnog gemaakt op basis van de
beroepskwaliﬁca2es (o.a. diploma’s, cer2ﬁcaten en gedocumenteerde bewijzen van
beroepservaring). Er bestaan enkele op2es voor ziekenhuizen om de kundigheid van gespecialiseerde
verpleegkundigen IC te toetsen. Gedurende enkele interviews werd gesproken over Erkenning van
Verworven Competen2es (EVC) procedures alsook over het gebruik van skills labs. Vooralsnog
worden dergelijke procedures volgens de geïnterviewden nog niet structureel ingezet om op
voorhand te toetsen of een intensivecareverpleegkundige met een buitenlands diploma volledig mee
kan draaien op een IC-afdeling. Dergelijke procedures kunnen een zorginstelling helpen een
beslissing te nemen over de kundigheid van een persoon met een buitenlands diploma. Echter, zijn
dergelijke procedures niet voor ieder ziekenhuis beschikbaar. Daarnaast gee^ een van de
geïnterviewden aan dat er in Nederland geen centraal orgaan is dat de resultaten van een EVCprocedure of skills lab goedkeurt. Daarmee blijven dergelijke procedures enkel een middel voor
ziekenhuizen om zichzelf te verzekeren van de kundigheid van een toekoms2ge werknemer met een
buitenlands diploma. Bij naleving van de eis in de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care,
zal de toekoms2ge werknemer toch de CZO-opleiding tot intensivecareverpleegkundige (deels)
moeten doorlopen.
De tweede reden voor de terughoudendheid om niet-CZO gediplomeerd personeel aan te nemen
houdt verband met mogelijke gevolgen verbonden aan de niet-naleving van de kwaliteitsstandaard.
Mogelijke gevolgen die benoemd werden houden verband met inspec2es, zorgverzekeringen en
aansprakelijkheid. Een van de geïnterviewden beredeneerde dat de standaard vooral strikt
geïnterpreteerd wordt vanuit een defensief perspec2ef. Daarbij zou het vooral de angst zijn voor de
mogelijke consequen2es volgend op het ontstaan van erns2ge schade als gevolg van het handelen
van een niet-CZO gediplomeerd personeelslid drijvend zijn. Echter, werd ook opgemerkt dat, naar
eigen weten, een dergelijke situa2e tot dusver niet plaatsgevonden hee^.
In een notendop kan daarmee worden gesteld dat de eis rondom CZO-gediplomeerde
intensivecareverpleegkundigen op het eerste gezicht in de prak2jk gehanteerd wordt. De mo2va2e
hiervoor is tweeledig: enerzijds dienen intensivecareverpleegkundigen met een Belgisch diploma
veelal een aanvullende opleiding te volgen als gevolg van de verschillen tussen de Nederlandse en
Belgische opleidingen wat betre^ de prak2jkervaring die verpleegkundigen gedurende de opleiding
opdoen. Anderzijds, lijken de mogelijke gevolgen verbonden aan een dergelijke niet-naleving een
reden te zijn om intensivecareverpleegkundigen met een buitenlands diploma een volledige of
gedeeltelijke CZO-erkende opleiding te laten volgen.

3. De Kwaliteitsstandaard bezien vanuit het Europese recht
De tweede vraag die centraal staat in dit verkennend onderzoek hee^ betrekking op de
Europeesrechtelijke achtergrond van de problema2ek. In het bijzonder rijst de vraag of de situa2e
rondom de gespecialiseerde verpleegkundige IC in lijn is met het geldende Europese recht op het
gebied van het vrij personenverkeer en de erkenning van beroepskwaliﬁca2es.
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Wanneer men grensoverschrijdend wil werken in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn de
Europese fundamentele vrijheden van toepassing.10 Bijzonder relevant is het vrij verkeer van
werknemers. Volgens de Europese verdragen moeten EU-burgers vrijelijk in andere lidstaten kunnen
werken. Hierbij geldt echter wel dat lidstaten zelf bepalen hoe beroepsbeoefenaren toegang kunnen
krijgen tot een beroep, d.w.z. zij mogen zelf aangeven wat voor diploma’s en ervaring een persoon
dient te bezicen alvorens aan de slag te kunnen.11
Lidstaten kunnen daarmee kwaliﬁca2e-eisen vastleggen in wet- of regelgeving, zij kunnen een
dergelijke taak overlaten aan beroepsorganisa2es of kunnen zelfs bepalen geen kwaliﬁca2e-eisen te
stellen. De voornoemde situa2es zijn enkele voorbeelden van de (al dan niet) reglementering van
een beroep. De keuze om een beroep te reglementeren houdt vaak verband met de bescherming
van de afnemers van diensten. Lidstaten kunnen besluiten om tot reglementering van een beroep
over te gaan wanneer consumenten en pa2ënten bijzonder asankelijk zijn van de professionaliteit
van de beroepsbeoefenaar en zich in een kwetsbare posi2e bevinden ten opzichte van de
professional.12
Reglementering door middel van wetgeving kan worden beschouwd als de meest vergaande manier
om bescherming te bieden aan consumenten en pa2ënten. Ondanks het posi2eve doel van
consumenten- en pa2ëntbescherming, kan een dergelijke reglementering belemmeringen met zich
meebrengen voor migrerende professionals. Het huidige systeem voor de wederzijdse erkenning van
beroepskwaliﬁca2es onder Richtlijn 2005/36/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU (hierna:
richtlijn beroepskwaliﬁca2es)13 is aangenomen om poten2ële barrières voortkomend uit
reglementeringen op na2onaal niveau weg te nemen.14
De richtlijn beroepskwaliﬁca2es draait dan om de term ‘gereglementeerd beroep’.15 Onder de
richtlijn wordt een gereglementeerd beroep gedeﬁnieerd als:16
‘een beroepswerkzaamheid of een geheel van beroepswerkzaamheden waartoe de toegang of
waarvan de uitoefening of één van de wijzen van uitoefening krachtens weLelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen direct of indirect aMankelijk wordt gesteld van het bezit van
bepaalde beroepskwaliﬁca?es; met name het voeren van een beroeps?tel die door weLelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen beperkt is tot personen die een speciﬁeke beroepskwaliﬁca?e
beziLen, geldt als een wijze van uitoefening.’

10

De Europese vier fundamentele vrijheden zijn het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.
Ar2kel 45 lid 3 sub c Verdrag betreﬀende de Werking van de Europese Unie; Zaak 222/86 Heylens, EU:C:1987:442, para. 10;
Zaak C-340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193, para. 9.
12
R.V.A. Bishoen en I.M. Welbergen, ‘Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties’, 1 NtEr (2014), p. 8.
13
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 September 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties, [2005] PB L 255/22. Deze richtlijn is in 2013 gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU van 20 November
2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr.
1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”),
[2013] PB L 354/132. De geconsolideerde versie van Richtlijn 2005/36/EG is te raadplegen via: http://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0036-20160524&from=EN.
14
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité,
COM(2013) 676 final, p. 14.
15
Artikel 1 Richtlijn beroepskwalificaties.
16
Artikel 3 lid 1 sub a Richtlijn beroepskwalificaties.
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Alterna2ef kunnen sommige beroepen ook als gereglementeerd worden beschouwd onder de
richtlijn beroepskwaliﬁca2es wanneer er bepaalde verenigingen of organisa2es zijn die tot doel
hebben een ‘hoog niveau’ in het betrokken beroepsgebied te bevorderen.17 Om als een dergelijke
organisa2e te worden beschouwd dient men te voldoen aan verschillende criteria en dient de
organisa2e bij de Europese Commissie gemeld te worden. Als voldaan wordt aan de geldende criteria
wordt de vereniging of organisa2e opgenomen op de lijst in de bijlagen bij de richtlijn
beroepskwaliﬁca2es. Vooralsnog hee^ deze lijst enkel betrekking op organisa2es in Ierland en het
Verenigd Koninkrijk waardoor men bij de intensivecareverpleegkundige niet kan spreken van een
dergelijke vorm van reglementering.18
Of een beroep al dan niet gereglementeerd is hangt daarmee hoofdzakelijk af van het bestaan van
wecelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarin kwaliﬁca2e-eisen worden gesteld. Men kan zich
daarmee afvragen of er bij de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care wellicht sprake is
van een bestuursrechtelijke bepaling die de toegang tot het beroep van IC-verpleegkundige regelt
aangezien de standaard vastgesteld is door het Zorgins2tuut dat als bestuursorgaan gebruik hee^
gemaakt van zijn doorzeXngsmacht om de kwaliteitsstandaard 2jdig door te voeren.19
In de huidige situa2e wordt het beroep van gespecialiseerde verpleegkundige IC in Nederland echter
niet beschouwd als gereglementeerd. Aangezien er toch eisen worden gesteld wat betre^ de
beroepskwaliﬁca2e die een professional dient te bezicen, rijst de vraag wat de reden voor de nietgereglementeerde status van de gespecialiseerde verpleegkundige IC is. Om een antwoord op deze
vraag te vinden dient de aandacht te worden gericht op de opbouw van de opleiding tot
gespecialiseerde verpleegkundige IC.
De opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige IC bestaat in Nederland en België20 uit twee fasen.
In eerste instan2e wordt in beide landen een diploma verpleegkunde behaald waarmee men toegang
krijgt tot het beroep van algemeen verpleegkundige. Deze beroepsbeoefenaren komen onder de
richtlijn beroepskwaliﬁca2es in aanmerking voor automa2sche erkenning.21 Dit houdt in dat het
diploma van verpleegkundigen direct erkend wordt als zij (1) een opleiding hebben gevolgd die
voldoet aan de zogenoemde minimumopleidingseisen die EU-breed vastgelegd zijn voor het beroep
van algemeen verpleegkundige en (2) een diploma bezicen dat voorkomt op de lijst in Bijlage V.2
(punt 5.2.2) van de richtlijn beroepskwaliﬁca2es. De personen die in het kader van dit verkennend
onderzoek geïnterviewd zijn hebben te kennen gegeven dat er geen problemen bestaan bij de
erkenning van de beroepskwaliﬁca2es van algemeen verpleegkundigen met een Belgisch diploma als
gevolg van de geldende Europese regels. In het bijzonder gaven zij aan dat algemeen
verpleegkundigen vrij probleemloos een BIG-registra2e kunnen verkrijgen. Deze is verplicht voor alle

17

Artikel 3 lid 1 sub a jo. Artikel 3 lid 2 Richtlijn beroepskwalificaties.
Bijlage I Richtlijn beroepskwalificaties.
19
Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care: Opgesteld door de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut,
07 juli 2016, p. 4; Artikel 66c lid 3 Zorgverzekeringswet.
20
In België volgt men in eerste instantie een Bachelor verpleegkunde. Daarna volgt men een Bachelor-na-Bachelor (ook wel
Banaba) intensieve zorg en spoedgevallenzorg. In België is voor dit beroep sprake van een bijzondere beroepstitel, te weten
‘verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg’; zie Mistiaen et al., Verpleegkundigen en
verzorgenden in internationaal perspectief: Een literatuurstudie naar rollen en posities van beroepsbeoefenaren in de
verpleging en verzorging, NIVEL Utrecht, 2011, p. 22.
21
Zie artikel 21 Richtlijn beroepskwalificaties.
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algemeen verpleegkundigen en wordt, in geval de verpleegkundige in het buitenland opgeleid is,
verleend nadat de beroepskwaliﬁca2es erkend zijn.22
Het moge duidelijk zijn dat de procedures voor de erkenning van de beroepskwaliﬁca2es in deze
eerste fase geheel volgens de Europese richtlijn beroepskwaliﬁca2es verlopen. Wanneer men echter
kijkt naar de tweede fase van de opleiding, namelijk de specialisa2e tot
intensivecareverpleegkundige wordt het beeld vanuit Europeesrechtelijk perspec2ef minder duidelijk
en ontstaan er, zo blijkt uit de voorgelegde problema2ek, complica2es.
De tweede fase in de opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige IC betre^ aldus de specialisa2e.
De opleiding die algemeen verpleegkundigen de mogelijkheid gee^ om zich in Nederland op het
gebied van de IC-zorg te specialiseren wordt door het CZO geaccrediteerd. Wanneer een algemeen
verpleegkundige deze opleiding voltooid hee^, kan hij of zij aan de slag als gespecialiseerde
verpleegkundige IC. Het is echter van belang om op te merken dat deze term enkel in de prak2jk
gebruikt wordt, maar dat het geen wecelijk beschermde 2tel is.23
Wanneer sprake is van verplichte inschrijving in een register (cons2tu2eve registra2e) in combina2e
met een beschermde 2tel spreekt men in de Nederlandse gezondheidszorg van een gereglementeerd
beroep.24 In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn acht van
dergelijke beroepen vastgelegd, waaronder de algemeen verpleegkundige. Het is echter ook mogelijk
dat specialisten2tels wecelijk erkend worden. Ar2kel 14 lid 1 van de Wet BIG gee^ aan dat een
bepaalde beroeps2tel als wecelijk erkende specialisten2tel kan worden aangemerkt als er een
beroepsorganisa2e is die een specialistenregister bijhoudt van beroepsbeoefenaren met een
bijzondere deskundigheid. Een dergelijke wecelijke erkenning wordt enkel gegeven als dat in het
belang van een goede individuele gezondheidszorguitoefening is en is voldaan aan de overige criteria
van Ar2kel 14 lid 2 Wet BIG.
Een voorbeeld van een specialisten2tel die in Nederland als gereglementeerd wordt beschouwd is
het beroep van verpleegkundig specialist.25 Dit beroep bestaat uit vijf verschillende specialismen.
Men kan zich kwaliﬁceren als verpleegkundig specialist na voltooiing van een Master
verpleegkunde.26 Het beroep hee^ op grond van Ar2kel 14 lid 1 van de Wet BIG een goedkeuring van
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkregen waarmee erkend is dat de Vereniging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) een specialistenregister bijhoudt.27 Daarmee is
sinds de goedkeuring het recht om de 2tel van verpleegkundig specialist te voeren voorbehouden
aan de beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het V&VN-register.28

22

Artikelen 3, 4 en 41 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
V&VN, ‘Gespecialiseerd verpleegkundige’, http://www.venvn.nl/Themas/Beroepsgroep/Gespecialiseerdverpleegkundige.
24
H.J.J. Leenen et al., Handboek gezondheidsrecht – Deel II: Gezondheidszorg en recht (Houten: Bohn Stafleu van Loghum
2008), p. 86.
25
Bijlage regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.
26
V&VN, Over de Verpleegkundig Specialist’, http://venvnvs.nl/venvnvs/over-de-verpleegkundig-specialist/.
27
Regeling inzake instelling van specialismen, volgend op het basisberoep Verpleegkundige; Goedkeuringsbesluit Regeling
inzake specialismen (AVVV).
28
Artikel 17 lid 1 Wet BIG.
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Ondanks het feit dat er bij de intensivecareverpleegkundige sprake is van een bijzondere
deskundigheid en zelfs van een kwaliteitsregister van de V&VN op het gebied van de IC waarin
beroepsbeoefenaren zich volgens de Kwaliteitsstandaard moeten registreren en herregistreren,29
wordt het beroep in Nederland als niet-gereglementeerd beschouwd. Het beroep is namelijk niet als
zodanig erkend in het kader van Ar2kel 14 van de Wet BIG.
Als gevolg van de niet-gereglementeerde status van het beroep in Nederland kunnen
gespecialiseerde verpleegkundigen IC met een Belgisch diploma niet terugvallen op de procedures en
waarborgen van de richtlijn beroepskwaliﬁca2es. Vanuit Europeesrechtelijk perspec2ef dient de
toegang tot niet-gereglementeerde beroepen soepel te verlopen als gevolg van het recht op vrij
personenverkeer van EU-burgers.30 Ondanks dat de richtlijn beroepskwaliﬁca2es niet toegepast
wordt op intensivecareverpleegkundigen met een buitenlands diploma, bestaat er dan toch een
Europeesrechtelijke component bij de grensoverschrijdende mobiliteit van deze verpleegkundigen.
Het Hof van Jus22e van de EU (HvJEU) oordeelde namelijk in de zaak Arani?s dat wanneer er geen
sprake was van een gereglementeerd beroep in de zin van de Europese richtlijn, men kon terugvallen
op de bepalingen uit de Europese verdragen.31 Ar2kel 45 van het Verdrag betreﬀende de Werking
van de Europese Unie (VWEU) verzekert daarbij het vrij verkeer van werknemers, met inachtneming
van het principe van non-discrimina2e op basis van na2onaliteit.
Het HvJEU oordeelde in de zaak Angonese dat het eisen van één speciﬁek diploma kon resulteren in
indirecte discrimina2e op basis van na2onaliteit aangezien een dergelijke eis het moeilijker maakt
voor burgers uit andere EU-lidstaten om toegang te krijgen tot het beroep in de betrokken lidstaat.32
Een dergelijke vorm van discrimina2e kan gerechtvaardigd worden indien er sprake is van objec2eve
overwegingen die niets te maken hebben met na2onaliteit en indien de maatregel evenredig is aan
het nagestreefde doel.33 Het doel van de Kwaliteitsstandaard is om een hoge kwaliteit
gezondheidszorg te realiseren. Hoewel de bescherming van de volksgezondheid een veelal
geaccepteerde rechtvaardigingsgrond is, kan men betwijfelen of het eisen van slechts één speciﬁek
diploma als evenredig kan worden beschouwd.
Het Hof oordeelde namelijk in Vlassopoulou dat er sprake kon zijn van een belemmering van het vrije
verkeer die de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar kon brengen indien er
‘in de na2onale voorschri^en geen rekening wordt gehouden met de door de betrokkene reeds in
een andere lidstaat verworven kennis en bekwaamheden’.34 Wanneer personen gebruik maken van
hun recht op vrij verkeer dienen zij aldus met hun buitenlandse beroepskwaliﬁca2es in een andere
lidstaat te kunnen werken. De toekoms2ge werkgever hee^ daarbij de plicht rekening te houden met
alle relevante beroepskwaliﬁca2es van de poten2ële werknemer.35

29

Zie paragraaf 2.9 Bijlagen bij Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care – Onderbouwingsdocument: opgesteld
door de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut, 7 juli 2016.
30
Artikel 45 VWEU.
31
Zaak C-164/94 Aranitis, EU:C:1996:23, para. 30.
32
Zaak C-281/98 Angonese, EU:C:296, para. 40-41.
33
Ibid., para. 42.
34
Zaak C-340/89 Vlassopoulou, EU:C:1991:193 , para. 15.
35
Zaak C-164/94 Aranitis, EU:C:1996:23, para. 31-32.
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Gedurende de interviews is gebleken dat er in de prak2jk wel degelijk gekeken wordt naar de
buitenlandse beroepskwaliﬁca2es van sollicitanten. Alhoewel de prak2jk daarmee in lijn is met het
geldende Europese recht en rechtspraak op dit gebied, is dit niet het geval voor de eis in de
Kwaliteitsstandaard aangezien dit voorschri^ in de huidige bewoording enkel één diploma toestaat
en geen blijk gee^ van een mogelijkheid om rekening te houden met kennis en bekwaamheden die in
andere lidstaten zijn verworven.
Daarmee zorgt de eis in de standaard in de huidige situa2e voor onduidelijkheid. In het licht van het
rechtszekerheidsbeginsel dienen lidstaten onder andere te verzekeren dat hun administra2eve
prak2jken voldoende speciﬁek, nauwkeurig en duidelijk zijn.36 De intensivecareverpleegkundige hee^
op het moment op voorhand geen inzicht wat betre^ de evalua2e van de buitenlandse
beroepskwaliﬁca2es en is daarvoor asankelijk van de werkgever. De werkgever kan op zijn beurt,
zelfs met inachtneming van de beroepskwaliﬁca2es van de sollicitant, besluiten over te gaan tot
opleiden om aan de eis in de Kwaliteitsstandaard te voldoen. Alterna2ef is dat de werkgever de
intensivecareverpleegkundige met een buitenlands diploma direct aanneemt, met dien verstande
dat niet aan de eis van het CZO-erkende diploma wordt voldaan. Gedurende een van de interviews
gaf een van de stakeholders aan op het moment met dergelijke afwegingen te kampen.
In conclusie van deze paragraaf kan gesteld worden dat de Kwaliteitsstandaard in zijn huidige
formulering geen rekening houdt met grensoverschrijdende mobiliteit. De Kwaliteitsstandaard is in
eerste instan2e gericht op het verzekeren van een hoge kwaliteit gezondheidszorg, niet op
grensoverschrijdende mobiliteit. In zekere zin kan gesproken worden van een botsing tussen deze
twee werelden. De huidige formulering van de eis in de Kwaliteitsstandaard is problema2sch
aangezien deze geen ruimte lijkt te laten voor de inachtneming van buitenlandse
beroepskwaliﬁca2es. Dit resulteert in een gebrek aan duidelijkheid dat nadelige gevolgen kan
hebben in de prak2jk. Een verheldering van de huidige formulering zal zowel
intensivecareverpleegkundigen met buitenlandse beroepskwaliﬁca2es als Nederlandse
zorginstellingen kunnen baten.

4. Afronding & mogelijke oplossingsrichtingen
Het bovenstaande hee^ aangetoond dat er een Kwaliteitsstandaard bestaat die eist dat
gespecialiseerde verpleegkundigen IC een CZO erkend diploma bezicen. In de prak2jk ziet men
daarbij dat veelal overgegaan wordt tot het (aanvullend) opleiden van dergelijke verpleegkundigen
met een Belgisch diploma. De reden hiervoor is te herleiden naar verschillen tussen de
prak2jkonderdelen van de opleidingen alsook naar mogelijke gevolgen van de niet-naleving van de
geldende kwaliteitstandaard.
Ondanks dat er eisen gesteld worden aan de kwaliﬁca2es van in het buitenland opgeleide
intensivecareverpleegkundigen is er in Nederland geen sprake van een gereglementeerd beroep
omdat er geen speciﬁeke beroeps2tel in het kader van de Wet BIG bestaat. Ondanks de nietgereglementeerde status van het beroep, blijven de Europeesrechtelijke bepalingen op het gebied
36

Zaak C-313/99 Mulligan, EU:C:2002:386 , para. 47.
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van het vrij personenverkeer en non-discrimina2e op basis van na2onaliteit van toepassing. In dat
kader kan men betwijfelen of de huidige formulering van de Kwaliteitsstandaard in lijn is met de
relevante Europeesrechtelijke bepalingen en rechtspraak. In de huidige formulering wordt geen
ruimte gegeven om rekening te houden met buitenlandse beroepskwaliﬁca2es. Hierdoor ontstaat
een gebrek aan duidelijkheid dat nadelig is voor zowel de intensivecareverpleegkundige uit België als
de Nederlandse poten2ële werkgever. Een verheldering van de huidige bewoording van de
Kwaliteitsstandaard kan dit obstakel verhelpen.
Een aanvullende oplossingsrich2ng voortkomend uit de interviews met betrokkenen is gerelateerd
aan het opstellen van een vergelijkingsdossier tussen de Nederlandse en Belgische opleidingen tot
gespecialiseerde verpleegkundige IC. Een van de geïnterviewden gaf aan in het algemeen bekend te
zijn met de verschillen in de prak2jkonderdelen tussen de opleidingen Nederland-België, maar geen
helder beeld te hebben van de speciﬁeke verschillen tussen de twee opleidingen. Voor zover deze
verschillen nog onvoldoende in beeld gebracht zijn, zou een centraal vergelijkingsdossier kunnen
leiden tot uniformiteit in de benadering van de beroepskwaliﬁca2es van gespecialiseerde
verpleegkundigen IC met een Belgisch diploma.
Echter, hee^ men dan nog niet het onderwerp van beroepservaring afgedekt. Een
vergelijkingsdossier is beperkt tot een vergelijking van de opleidingen Nederland-België. Wanneer
het aankomt op de beroepservaring van individuele gespecialiseerde verpleegkundigen IC, zal de
mate van ervaring per persoon verschillend zijn. Gedurende de interviews is dan ook ter sprake
gekomen dat het wel degelijk mogelijk is dat een gespecialiseerde verpleegkundige IC
beroepservaring hee^ die overeenstemt met het ervaringsniveau van CZO-erkende opleidingen. Het
uitvoeren van EVC-procedures voorafgaand aan de tewerkstelling zou er mogelijkerwijs voor kunnen
zorgen dat ook op voorhand duidelijk wordt of een intensivecareverpleegkundige met een Belgisch
diploma op een Nederlandse IC kan meedraaien. Toch zorgen dergelijke procedures er niet voor dat
aan de eis in de Kwaliteitsstandaard wordt voldaan. Zorginstellingen kunnen dergelijke procedures
daarmee enkel gebruiken om zichzelf te verzekeren van de kundigheid van een poten2ële
werknemer. Wanneer zij aan de CZO-erkende opleidingseis willen voldoen, dienen zij toch over te
gaan tot opleiden. Een verheldering ten opzichte van de huidige eis in de Kwaliteitsstandaard kan ook
deze complica2e wegnemen.
Aanvullend zou grensoverschrijdende samenwerking wat betre^ opleidingen in de IC-zorg kunnen
leiden tot een betere uitwisselbaarheid tussen Nederland en België. Vooralsnog lijkt er weinig sprake
te zijn van grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied. Verschillende geïnterviewden
beves2gden dat grensoverschrijdende samenwerking weinig tot niet voorkomt wanneer het aankomt
op de opleidingen tot gespecialiseerde verpleegkundige IC. Wel lijkt er bij de verschillende
stakeholders animo te bestaan tot grensoverschrijdende samenwerking. Benoemde vormen van
samenwerking lopen uiteen van een wens tot uniform beleid over de kwaliteitshandhaving van het
onderwijs tot concrete ac2es om buitenlandse zorginstellingen te erkennen als CZOopleidingsinstelling.
Gedurende enkele van de interviews werd aangegeven dat enige mate van afstemming of zelfs
uniformiteit tussen de opleidingen en/of de toezichtmechanismen die bij de opleidingen horen
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wenselijk zou zijn. Enkele van de geïnterviewden gaven te kennen dat in een dergelijk geval
uitwisselbaarheid tussen Nederland en België pas echt bereikt zou worden.
In geval een buitenlandse zorginstelling ook beschouwd wordt als een CZO-erkende zorginstelling
kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen IC na afronding van hun opleiding in het buitenland een
CZO-erkend diploma verkrijgen om op die manier aan de eis in de Kwaliteitsstandaard Organisa2e
van Intensive Care te voldoen. Uit enkele van de interviews bleek dat dit een oplossingsrich2ng is
waarvoor in de prak2jk belangrijke stappen ondernomen worden.37
Ter afslui2ng van dit rapport dient benadrukt te worden dat het huidige onderzoek enkel een
verkennend karakter kent waardoor er een aantal limiteringen aan verbonden zijn. In de eerste
plaats, is voor dit onderzoek een beperkt aantal stakeholders geraadpleegd door middel van
interviews. Aldus zijn niet alle kernactoren geraadpleegd die een rol hebben in het vaststellen, dan
wel hanteren van de Kwaliteitsstandaard Organisa2e van Intensive Care.
Ten tweede hee^ de focus in dit verkennend onderzoek enkel gelegen op het Nederlandse
perspec2ef. Gedurende de interviews is duidelijk geworden dat er aan de Belgische zijde interessante
ontwikkelingen plaatsvinden in het Belgische verpleegkundige vervolgonderwijs alsook het toezicht
daarop. In vervolgonderzoek dient de aandacht ook te worden gericht op het Belgische perspec2ef.
Ten derde is de aandacht in dit verkennend onderzoek gericht geweest op de rela2e NederlandBelgië. Het bestaan van de problema2ek roept de vraag op of een soortgelijke kwes2e zich ook
voordoet in de Nederland-Duitse grensregio’s. Over dit vraagstuk was geen eenduidig antwoord af te
leiden uit de interviews met de geraadpleegde stakeholders.
Tot slot werd gedurende de interviews ook aangeduid dat diabetesverpleegkundigen,
spoedeisendehulpverpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen andere categorieën van
gespecialiseerde verpleegkundigen zijn waar het veld mogelijk ook geconfronteerd wordt met
soortgelijke complica2es wat betre^ kwaliteitsstandaarden. Toekoms2g onderzoek zou zich ook
kunnen richten op dergelijke categorieën van gespecialiseerde verpleegkundigen.

37

Ten 2jde van het onderzoek werd de erkenning van het UZ Gent als leerplaats gekoppeld aan de opleidingen
obstetrieverpleegkundige en kinderverpleegkundige in het Ziekenhuis Terneuzen voorbereid: op 7 maart 2018 is deze
erkenning uitgereikt aan het UZ Gent. Deze eerste erkenning van een buitenlandse zorginstelling kan een voorbeeldfunc2e
hebben ook voor de opleiding tot intensivecareverpleegkundige.
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