
Bijlage 1 Accreditatie voor deelregister HVL-fysiotherapie (post-HBO)  
  

Uitgangspunten   
• Scholing is onderdeel van minimale eisen post-HBO scholing (bijlage A)  

• KNGF-geaccrediteerd  

• Specifiek voor hart, vaat en long geldt extra:  

o Basis1 HVL kennis uit de kennisdomeinen van het BOK van het BCP HVL-fysiotherapeut is 

voldoende2 aan de orde gekomen.   

o Basis1 HVL vaardigheden van de competentiegebieden van het BOS (m.u.v.  

competentiegebied 4: ‘Kennis delen en wetenschap beoefenen’) zijn voldoende2 aan de 

orde gekomen.   
1Basis specifiek voor hart: het betreft scholing zowel voor coronair lijden als voor hartfalen. Basis specifiek voor vaat: 

n.v.t. Basis specifiek voor long: het betreft niet enkel scholing voor een Beweegprogramma COPD.  

2voldoende: uit de leerdoelen en lesprogramma’s van de cursussen specifiek voor hart, vaat en long is gebleken dat de 

stof (in min of meerdere mate) is behandeld, plenair of via leesopdrachten.  

• Toegevoegd per 2020: 1) Artsen dienen een rol als docent te hebben voor de medische 

onderdelen (pathologie) en 2) multidisciplinaire aanpak/ketenzorg dient een verplicht onderdeel 

te zijn, (zo mogelijk) toegevoegd met inhoudelijke invulling door paramedici (bijv. 

ergo/diëtist/psych/vp).   

• Zie bijlage B voor de erkende scholingen en aanbieders.   

• De cursussen zijn beoordeeld door 2 personen uit de werkgroep ‘accreditatie deelregister HVL-

fysiotherapie’ en bestuurslid VHVL, portefeuille Kwaliteit en Scholing.  

• In de toekomst gaat de beoordeling over in accreditatie door KRF NL 

 

   



BIJLAGE A Minimale eisen post-HBO scholing  
 

   

Verplichte onderdelen post-HBO scholing (totaal 6)  

    

  SPECIFIEK HART  

1  Coronaire aandoeningen en hartfalen (voor eerstelijn)  

1  Hartrevalidatie en hartfalen (voor tweedelijn)  

    

  SPECIFIEK VAAT  

2  PAV  

    

  SPECIFIEK LONG  

3  COPD & Astma   

     

  ALGEMEEN  

4  Beweegprogramma basis (i.v.m. leefstijl)  

5  Beweegprogramma DM II (i.v.m. comorbiditeit)  

6  MI (i.v.m. leefstijl)  

  

Uitgangspunten minimale eisen:   

• Er is rekening gehouden met de eisen die gelden volgens de richtlijnen op HVL gebied  

• Minimale set scholing dekt basis (verdiepende en overtreffende) vakinhoudelijke HVL kennis 

en vaardigheden uit het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut 

(2017)  

• Minimale set scholing dekt basis (verdiepende en overtreffende) kennis en vaardigheden  

m.b.t. gezondheidskunde en communicatie (gedrag en leefstijl) uit het BCP  

• Basiskennis op alle 3 domeinen hart, vaat en long is verplicht, ook indien de FT met name of 

slechts op één domein werkzaam is, omdat:    

o in het BCP Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut (2017) kennis, vaardigheden en 

competenties voor alle drie domeinen zijn opgenomen   

o het cardiorespiratoire en cardiovasculaire stelsel één systeem betreft en 

onderliggende HVL-pathologien elkaar kunnen beïnvloeden  

o veel HVL patiënten dezelfde veel voorkomende comorbiditeiten op HVL- en 

metabool gebied hebben  

o het een erkend samenhangend domein binnen het WCF is en het een internationaal  

gangbare combinatie is  

  

  



BIJLAGE B Erkende scholingen en aanbieders post-HBO (update 2018-januari 2021)  
  

1. SCHOLING SPECIFIEK HART   Aanbieders  Punten 

KRF NL   

Coronaire aandoeningen en hartfalen        

Beweegprogramma hartrevalidatie inclusief 

hartfalen  

Breederode Hogeschool*  24  

Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen en 

hartfalen  

Hogeschool Leiden  45  

Beweegprogramma moduul coronaire 

hartaandoeningen én cursus hartfalen (voor 

eerstelijn)  

NPi  22+16  

Chronisch ZorgNet basiscursus hartrevalidatie  

NB alléén i.c.m. extra cursus Hartfalen elders 

gevolgd.  

Via CZN  33+pt 
extra  

cursus  

HF  

Coronaire aandoeningen en Hartfalen,  

Fysiotherapie en Revalidatie  

CIVA  33  

Hartrevalidatie én cursus hartfalen  (verplicht 

voor tweedelijners)  

Npi  100+16  

  

2. SCHOLING SPECIFIEK VAAT  Aanbieder  Punten 

KRF NL   

PAV        

Fysiotherapie bij PAV  Hogeschool Leiden  18  

Perifeer arterieel vaatlijden  Npi  16  

Perifeer arterieel vaatlijden  via ClaudicatioNet  10  

  

3. SCHOLING SPECIFIEK LONG   Aanbieder  Punten 

KRF NL   

COPD & Astma        

Beweegprogramma COPD deel I en II  Breederode Hogeschool*  34  

Fysiotherapie bij COPD & Astma  Hogeschool Leiden  29  

Tot 2020: COPD & Astma  Npi  52  

Per 2020: ‘COPD & Astma’): alle onderstaande 

schuingedrukte cursussen  

Npi (per 2020)  51  

Basiscursus fysiotherapie bij mensen met 

longaandoeningen;  

   22  

Basiscursus exercise training bij mensen met 

een longaandoening  

   11  

Airway clearance technieken bij mensen met 

sputumretentie  

   6  



Masterclass ademspiertraining     6  

Masterclass casuïstiek     6  

COPD & Astma (betreft de 3-daagse cursus, 

niet de 2-daagse cursus met id28634 die per 

2020 gegeven wordt )  

Proeducation  24  

COPD en revalidatie bij COPD  CIRO  58  

COPD. Fysiotherapie en revalidatie   CIVA  31   

   

SCHOLING ALGEMEEN   Aanbieder  Punten 

KRF NL   

4. Beweegprogramma basis        

Basis Beweegprogramma  Breederode Hogeschool  21  

Beweegprogramma basis (deel I)  NPi  19  

Beweegprogramma's basis  Proeducation  25  

         

5. Beweegprogramma DM II        

Beweegprogramma DM II  Breederode Hogeschool  15  

Beweegprogramma DM II  NPi  16  

BP diabetes  Physiophysics  19  

         

6. MI        

Motiverende gespreksvoering  Hogeschool Leiden  30  

Motiverende gespreksvoering bij mensen met 

een chronische aandoening (  incl. vervolg)  

Npi  12+12  

Motivational interviewing   Proeducation  24  

MI  Academie voor Motivatie en 

gedragsverandering  

30  

Basistraining Motiverende Gespreksvoering  Radboudumc revalidatie  32  

Motiverende gespreksvoering   Viaperspectief  30  

Motiverende gespreksvoering   Zorgplan BV  33  

Motiverende gespreksvoering   VDO-HAN  28  

  

Opmerkingen  
- punten kunnen afwijken t.o.v. eerdere jaren  

- Breederode Hogeschool: voorheen Hogeschool Rotterdam Transfergroep  

- alle cursussen betreffen actuele cursussen (2018-januari 2021). Bij een eerder gevolgde of in de 

toekomst te volgen vergelijkbare cursus die niet in deze lijst staat, maar die wel voldoet aan de 

VHVL uitgangspunten, kan een aanvraag gedaan worden voor vrijstelling van deze cursus.   

  


