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Gáán voor kwaliteit van zorg  
 
Samen zorgen we voor de beste kwaliteit van zorg voor de cliënten. Jij, als verpleegkundige of 
verzorgende speelt hierin een cruciale rol. Het Kwaliteitsregister V&V en het lidmaatschap van de 
beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) helpen jou je beroep nóg 
beter uit te oefenen. 
Dignis biedt je de mogelijkheid je gratis in te schrijven in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & 
Verzorgenden (V&V), in combinatie met het lidmaatschap van de V&VN. 

Jij laat zien dat je deskundig bent 

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin je je activiteiten op het gebied van 
leren en ontwikkelen vastlegt in een persoonlijke portfolio. Zo maak je je professionaliteit 
aantoonbaar: voor jezelf, voor Dignis als werkgever, maar vooral voor de cliënt. 

Professional met plezier en trots 

V&VN is dé beroepsvereniging voor zorgprofessionals. Zij zet zich in voor een goede beroeps -
uitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. En voor een goede zorgverlening. Zodat jij met 
plezier kunt blijven werken en trots kunt zijn op je vak. 
Als lid van V&VN krijg je korting op symposia en scholingen, ontvang je vakinhoudelijke informatie en 
kun je deelnemen aan bijeenkomsten waar je collega’s kunt ontmoeten om ervaringen te delen.  
 

Meedoen is eenvoudig en gratis 

Als nieuwe medewerker van Dignis meld je je in slechts enkele stappen aan. Houd de volgende 
gegevens bij de hand:  

o je personeelsnummer bij Dignis  
o de organisatiecode: 233523  
o je BIG nummer (verpleegkundigen)  
o of je MBO-3-diploma (verzorgenden). 

 
Volg de stappen:  

1. Via de website van de V&VN (www.venvn.nl) kom je op de website van het Kwaliteitsregister 
V&V (via de tab ‘Registers’ in de hoofdbalk).  

2. Klik op de knop ‘Inschrijven’, je komt in het aanmeldscherm.  
3. Je kunt kiezen voor het lidmaatschap van de V&VN en/of registratie in het Kwaliteitsregister.  
4. Beantwoord de vragen over je beroep en vul je adresgegevens, personeelsnummer en de 

organisatiecode in. Vergeet niet het vakje in te vullen dat je akkoord gaat met het reglement 
van het Kwaliteitsregister.  

5. Je aanmelding wordt verwerkt. Dit kan één tot twee werkdagen duren, omdat V&VN je BIG 
nummer (voor verpleegkundigen) of je diploma (voor verzorgenden) controleert.  

6. Je ontvangt een bevestiging van je lidmaatschap per mail en een welkomstbericht per post. 
Dan kun je aan de slag met je portfolio.  

 
Ben je een nieuwe medewerker bij Dignis, maar al wel lid van V&VN en/of geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister, dan hoef je alleen maar te melden dat je een nieuwe werkgever hebt. Dat gaat via 
de volgende stappen:  

1. Log in op Mijn V&VN op de website van V&VN 
2. Kies de optie: ‘Lid via werkgever’ (links in het hoofdmenu)  
3. Vul de gegevens in.  

 

http://www.venvn.nl/
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Dignis vergoedt de kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V, het lidmaatschap van V&VN 
en de kosten voor herregistratie in het Kwaliteitsregister, eens in de vijf jaar.  
Meld je je voor de eerste keer aan als lid, dan gaat de factuur rechtstreeks naar Dignis.  
Ben je al lid, maar registreer je je bij je nieuwe werkgever, dan ontvang jij de factuur. Die kun je 
declareren via het programma Youforce (factuur scannen). Je krijgt dan het volledige bedrag 
teruggestort op je rekening.  
 

Ook belangrijk om te weten 

* Geaccrediteerde scholing en deskundigheidsbevorderende activiteiten 
In je portfolio heb je twee soorten activiteiten:  

a) Geaccrediteerde scholing: de bij- en nascholing voor je beroep als verzorgende of 
verpleegkundige. De scholingsaanbieder schrijft automatisch de punten bij in je portfolio 
voor de geaccrediteerde scholing die je hebt gevolgd  

b) Overige Deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA): alle activiteiten die niet 
geaccrediteerd zijn, zoals bijvoorbeeld werkoverleg, intervisie, lezen van een artikel, maar 
ook niet-geaccrediteerde trainingen. ODA kun je zelf bijschrijven in je portfolio, één punt per 
besteed uur. 
 

* Uit dienst   
Als je uit dienst treedt, meld je dit via het e-mailadres: kwaliteitsregistervenvdignis@lentis.nl. 
Vermeld de datum van uitdiensttreding erbij en of je je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V 
en/of je lidmaatschap van V&VN wilt beëindigen.  
 
Als je ervoor kiest je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V en/of je lidmaatschap van V&VN voort 
te zetten, verplicht je je om je inschrijving en/of je lidmaatschap jaarlijks zelf te bekostigen.  
Je inschrijving en/of je lidmaatschap worden stilzwijgend ieder jaar verlengd voor de duur van één 
kalenderjaar. Je kunt jaarlijks per 1 januari van het volgende jaar opzeggen, met inachtneming van 
één maand opzegtermijn.  
 

* Beëindiging overeenkomst Dignis|Lentis en V&VN  
Als Dignis|Lentis en V&VN hun overeenkomst beëindigen, ontvang je hierover bericht van V&VN.  
Wil je je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V en/of je lidmaatschap van V&VN op eigen kosten 
voortzetten, dan hoef je niets te doen.  
Wil je je inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V en/of je lidmaatschap van V&VN op dat moment 
beëindigen, dan moet je je registerinschrijving beëindigen en/of je lidmaatschap via de reguliere 
procedure opzeggen.  
 

Meer weten? 

Meer informatie over de V&VN vind je op de website: https://www.venvn.nl/  
Meer informatie over het Kwaliteitsregister V&V vind je op de website: 
https://www.venvn.nl/registers/kwaliteitsregister/ . Hier vind je ook een pagina met antwoorden op 
‘veelgestelde vragen’.   
Als je vragen hebt, kun je ook contact opnemen met Rien de Vries,  
E. kwaliteitsregistervenvdignis@lentis.nl  
T. 06 100 38 234. 
 
We wensen je veel succes en inspiratie! 
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