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1. Wie mag de titel VIG voeren?
Een zorgverlener mag de titel Verzorgende IG voeren mits hij of zij een opleiding heeft gevolgd krachtens
artikel 1 van het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg.

2. Diploma’s van oude opleidingen met recht op het voeren van de titel VIG
Er is een overgangsregeling1 opgesteld voor een aantal oude diploma’s, zie bijgaand overzicht. Bij sub c. en d.
dient naast het genoemde diploma nog een aanvulling overlegd te worden.
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Diploma

Aanvullende informatie

Aanvulling nodig?

a. diploma Ziekenverzorging

afgegeven krachtens de Wet op de
ziekenverzorgers en
ziekenverzorgsters

nee

Titel VIG
voeren?
ja

b. diploma middelbaar
beroepsonderwijs, sector
Dienstverlening en
Gezondheidszorg, Afdeling
Verpleging

afgegeven krachtens artikel 29 van
de Wet op het voortgezet
onderwijs (m.d.g.o.-vp)

nee

ja

c. diploma middelbaar
beroepsonderwijs, sector
Dienstverlening en
Gezondheidszorg, Afdeling
Gezondheidszorg, lange
opleiding Verzorging in
combinatie met een aanvullend
certificaat *

afgegeven krachtens artikel 29 van
de Wet op het voortgezet
onderwijs (m.d.g.o.-vz lang)

Ja, één van de
volgende opties:
- het certificaat voor
de deelkwalificatie
304 Verplegende
elementen;
- certificaat
‘Ondersteunen bij
verpleegtechnische

ja

Regeling aanwijzing diploma’s Ziekenverzorging e.a., VWS 21 december 1999; zie Bijlage 1
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d. diploma Gezinsverzorgende,
diploma Verzorgende bij
instellingen voor
gezinsverzorging,
diploma Bejaardenverzorgende,
diploma Verzorgende in
verzorgingshuizen,
diploma Kraamverzorgende,
in combinatie met een
aanvullend certificaat *

afgegeven door de Stichting OVDB
Landelijk Orgaan van het
Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn
krachtens de Wet op het
leerlingwezen respectievelijk de
Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs

handelingen’
(22190, 95530)’;
- deelkwalificatie
‘Verplegende en
verpleegtechnische
handelingen’
(K.0119/480)
Ja, één van de
volgende opties:
- het certificaat voor
de deelkwalificatie
304 Verplegende
elementen;
- certificaat
‘Ondersteunen bij
verpleegtechnische
handelingen’
(22190, 95530)’;
- deelkwalificatie
‘Verplegende en
verpleegtechnische
handelingen’
(K.0119/480)

ja

* de Regeling aanwijzing Ziekenverzorging geldt alleen als de bezitter van een diploma onder sub c. en d. ook
beschikt over een aanvullend certificaat. Het certificaat voor de deelkwalificatie 304 ’verplegende elementen’ 2
kon worden behaald tot 2014 en het certificaat ‘Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen’ (22190,
95530)3 tot 2018.4 Sinds 2018 kan de deelkwalificatie ‘Verplegende en verpleegtechnische handelingen’
(K0119/480) worden behaald als aanvulling.5 Zie ook de Regeling aanwijzing Ziekenverzorging e.a. geldend
vanaf 21-8-2019 t/m heden.
Wanneer verpleegtechnische handelingen worden toegevoegd aan een oud diploma, zodat men het recht
krijgt om de titel VIG te voeren, dan geeft dit géén recht op het diploma Verzorgende-IG, omdat een aantal
elementen uit de opleiding niet is gevolgd (Loopbaan en burgerschap, Nederlands en Rekenen).

3. Oud diploma Verzorgende aanvullen tot diploma Verzorgende IG
De mogelijkheid bestaat om met een ander diploma dan de hierboven genoemde opties een diploma tot
Verzorgende-IG te behalen. Een onderwijsinstelling kan dan het reeds behaalde diploma en/of de eerder
verworven kennis en vaardigheden toetsen (via een EVC-procedure) en op basis daarvan een aanvullend
programma vormgeven dat tot het diploma Verzorgende-IG leidt.
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Deelkwalificatie 304 Verplegende elementen (crebo 51579) is onderdeel van het eindtermendocument Verzorgende (crebo
10427)
3 Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen is opgenomen als werkproces in de kwalificatiedossiers tot 2015
4 Brief van Ministerie van VWS aan de MBO-raad, 11 maart 2014, betreft Certificaat verpleegtechnische handelingen; zie
Bijlage 2
5 Publicatie Staatscourant, Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 augustus 2019, kenmerk 1557121-193401MEVA, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.; zie Bijlage 3
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4. Titel VIG bij kwalificaties onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
Kwalificatie

crebo

Verzorgende 19972012

10427

Opmerkingen

Titel VIG voeren?
ja, als in de opleiding de
deelkwalificatie
Verplegende elementen
(deelkwalificatie 304,
crebo 51579) is behaald

Verzorgende 20062007

92610 t/m 92614

Verzorgende 20072008

93260

Verzorgende-IG
2008-2009 tot 20112012

ja

Verzorgende-IG
vanaf 2015 of vanaf
2016 **

2008-2009, 20092010, 2010-2011:
94830
2011-2012: 95530
vanaf 2012, 20122013, vanaf 2013,
vanaf 2014: dossier
22190 – kwalificatie
95530 (alle branches)
dossier 23187 –
kwalificatie 25491
(alle branches)

Verzorgende-IG
vanaf 2020

Dossier 23268 –
kwalificatie 25656

ja

Verzorgende-IG
vanaf 2012

In de verantwoordingsinformatie bij
kwalificatiedossier Verzorgende 20072008 (pagina 89) is opgenomen dat de
Minister van VWS in april/mei 2006
heeft aangegeven dat alle
gediplomeerde verzorgenden de titel
VIG mogen voeren.
Uit de tekst valt op te maken dat dit
ook geldt voor de gediplomeerden
o.b.v. kwalificatiedossier Verzorgende
2006-2007.
Op het kwalificatiedossier
Verzorgende 2007-2008 staat
‘Verzorgende’: dit dient gelezen te
worden als ‘Verzorgende-IG’. De
inhoud met betrekking tot
verpleegtechnische handelingen is
vergelijkbaar met de inhoud van de
daarop volgende kwalificatiedossiers
Verzorgende-IG.

nee, als in de opleiding de
deelkwalificatie
Verplegende elementen
(deelkwalificatie 304,
crebo 51579) niet is
behaald
ja

ja

ja

ja

** Let op:
Het werkproces Voert verpleegtechnische handelingen uit, dat is opgenomen in de kwalificatiedossiers vanaf
2015, valt niet onder de brief in Bijlage 2 of onder de wijziging in de regeling (Bijlage 3) en levert in aanvulling
op een oud diploma géén titel VIG op.
Dit document is met zorg opgesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is.
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Bijlage 1 – Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. (1999)
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