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Register HVL fysiotherapie 
 
Ontwikkeling registers HVL-fysiotherapeut na de ALV november 2020 
 
Inleiding 
Tijdens de ALV in november 2020 is een voorstel aan de leden voorgelegd over de inrichting van het 
HVL-register. In voorgaande ALV’s werden al besluiten genomen over de inrichting van dit register.  
De visie van de VHVL was en is, om uiteindelijk te komen tot een HVL-deelregister. Inmiddels zijn er 
afspraken gemaakt tussen KNGF en VHVL over de definitieve inrichting van het HVL-register. Dat 
brengt de VHVL naar de volgende, formele stap: de feitelijke inrichting, conform de oorspronkelijke 
uitgangspunten van de VHVL maar nu ingepast binnen de kaders van KRF NL. 
 
Inrichting registers 
In het kader van het inrichten van een Deelregister geldt ten aanzien van een vervolgopleiding 
conform artikel 12.1 sub b van het KNGF Reglement KRF NL en 5.2 van het Beleidsdocument het 
volgende: 
 “Een fysiotherapeut die in een ander register dan het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut wil 
worden opgenomen, dient te beschikken over een diploma van een, door de betreffende 
beroepsinhoudelijke vereniging en KNGF erkende, Masteropleiding.” 
 
Hiernaast staan in de aanvraag verbijzondering en het Beroepsprofiel (BP) onderstaande beschreven 
uitgangspunten centraal. Deze uitgangspunten zijn naast het reglement KRF NL en het 
beleidsdocument KRF NL leidend bij het inrichten van een register. 
In het BP van de hart-, vaat- en longfysiotherapeut (2017) zijn kennis, vaardigheden en competenties 
voor alle drie de domeinen opgenomen. Dit vanwege het feit dat het cardiorespiratoire en 
cardiovasculaire stelsel één systeem betreft en onderliggende HVL-pathologieën elkaar kunnen 
beïnvloeden. Hiernaast hebben veel HVL-patiënten dezelfde veel voorkomende comorbiditeiten op 
HVL- en metabool gebied. Tot slot is ‘HVL’ een erkend samenhangend domein binnen de wetenschap 
en een internationaal gangbare combinatie. Scholing op alle drie de domeinen is dan ook een logisch 
gevolg. 
 
De praktijk wijst echter uit dat de groep fysiotherapeuten die geschoold is op HVL-masterniveau 
beperkt is. Daarnaast is men lang niet altijd op alle drie de domeinen hart, vaat en long geschoold.  
Dit was ook in de aanloop naar de vorige ALV al een dilemma en er is toen voorgesteld om met een 
lage entree-eis voor het deelregister te starten en daarmee dispensatie te verlenen voor de 
mastereis. Dit voorstel is in de ALV van de VHVL in november 2020 geaccordeerd. 
 
Ten aanzien van bovenstaande spelen het beleidsdocument en het reglement KRF van het KNGF dus 
een rol.  Binnen het KNGF kennen we twee soorten registers: een deelregister (DR) en een 
aantekeningenregister (AR). Kenmerkend verschil is dat voor een DR een masterniveau aantoonbaar 
moet zijn. Voor een AR is dat niet nodig. Daarnaast besluit het KNGF-bestuur uiteindelijk over het 
inrichten van een DR of AR. Zij doet dit in nauw overleg en afstemming met de VHVL. KRF NL is 
daarbij de uitvoerende organisatie. 
 
Knelpunt 
Over de uitwerking van het model, vastgesteld op de ALV in november, hebben we veelvuldig overleg 
gehad met KRF NL en het KNGF. Daarbij bleek dat met name de dispensatieregeling om in te stromen 
in het deelregister gegeven het beleidsdocument en het reglement niet uitvoerbaar was zonder het 
aanpassen van de geldende documenten.  
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Inrichting registers 
Om die reden is er voor een andere oplossing gekozen en is er met het KNGF afgesproken om niet 
alleen een deelregister in te richten, conform het beleidsdocument en reglement en overeenkomstig 
de visie van de VHVL. Maar ook tegelijkertijd aantekeningenregisters voor zowel hart, vaat als long in 
te richten. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om via AR door te groeien en te ontwikkelen naar het 
masterniveau en in het DR geregistreerd te worden. 
 
Voor het deelregister is dan de opleiding op masterniveau van kracht en voor de 
aantekeningenregisters scholing op het desbetreffende sub domein. Daarnaast is het van belang om 
als HVL-fysiotherapeut van alle drie de sub domeinen kennis te hebben, zodat er een aanvullende eis 
is voor de geregistreerde in een aantekeningenregister om binnen bepaalde termijn ook op de 
andere deelterreinen scholing te hebben gevolgd. 
Hiernaast is afgesproken om in 2024 te evalueren of het naast elkaar bestaan van AR en DR een 
gewenste ontwikkeling is. Deze constructie past in de uitgangspunten voor een register, zoals die in 
november door de ALV van de VHVL zijn geaccordeerd.  
 
In de komende maanden zal de inrichting in KRF NL plaatsvinden op basis van onderstaande 
uitgangspunten. 
 

Registratienormen Deelregister 2021-2025 

Om in te kunnen stromen in het Deelregister dient men te beschikken over: 

• een door de NVAO goedgekeurde master HVL-opleiding in Nederland (verwachte start 2021-
2022), 

• masterdiploma’s van een ander deelregister, een diploma bewegingswetenschappen, 
gezondheidswetenschappen of fysiotherapiewetenschap aangevuld met de reeds 
vastgestelde verplichte scholing op het gebied van Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (eerder 
in ALV VHVL vastgesteld)) 

• de door de NVAO goedgekeurde masteropleiding: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie bij inwendige aandoeningen in België, de Master Hogeschool Leiden 
'Fysiotherapie/oefentherapie bij chronische aandoeningen' uitstroom HVL en de Master 
Saxion Hogeschool Enschede 'Revalidatie bij chronische aandoeningen' (laatste 2 
Nederlandse opleidingen niet meer bestaand). 

 

Alle deelnemers hebben de scholing voor de update richtlijn COPD gevolgd (zie bijlage 1). 

 

Herregistratie Deelregister 2025-2030 

Voor alle deelnemers gelden de voorwaarden voor herregistratie van KRF NL met betrekking tot te 

behalen aantal (vakinhoudelijke) punten en werkervaringseis voor het deelregister HVL-fysiotherapeut.  

 

Registratienormen 2021-2025 Aantekeningenregister 

Eén van onderstaande HVL-cursussen 1 t/m 3 is verplicht voor toetreding in een 

Aantekeningenregister. Binnen twee jaar dienen alle drie de deelgebieden (1-3) behaald te zijn en 

binnen vijf jaar de aanvullende cursussen (4-6). Tot slot dient binnen één jaar na aanmelding de 

scholing voor de laatste richtlijn COPD gevolgd te zijn (7). In bijlage 1 staat omschreven welke 

cursussen in de zeven gevallen van toepassing zijn en op welke wijze de cursussen zijn getoetst. 

  

https://vhvl.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/bi-vhvl/onbeveiligd/vakgebied/kwaliteit/bijlage-1-accreditatie-voor-deelregister-hvl-fysiotherapie.pdf
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Deelgebieden: 

1. Hart: Coronair lijden en hartfalen  

2. Vaat: PAV 

3. Long: COPD (& Astma) 

 

Aanvullende cursussen: 

4. Basis Beweegprogramma (ivm leefstijl) 

5. Motivational Interviewing (ivm leefstijl) 

6. Diabetes (ivm comorbiditeit) 

 

7. Richtlijn COPD* 

Hiernaast geven onderstaande opleidingen toegang tot een Aantekeningenregister: 

• de door de NVAO goedgekeurde master HVL-opleiding in Nederland (verwachte start 2021-

2022) 

 

• masterdiploma’s van een ander deelregister, een diploma bewegingswetenschappen, 

gezondheidswetenschappen of fysiotherapiewetenschap aangevuld met verplichte scholing 

op het gebied van Hart- Vaat en Longfysiotherapie (zie bijlage 1) 

 

• de door de NVAO goedgekeurde masteropleiding: Revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie bij inwendige aandoeningen in België, de Master Hogeschool Leiden 

'Fysiotherapie/oefentherapie bij chronische aandoeningen' uitstroom HVL en de Master 

Saxion Hogeschool Enschede 'Revalidatie bij chronische aandoeningen' (laatste 2 

Nederlandse opleidingen niet meer bestaand)* 

 

*Ook in bovenstaande gevallen dienen binnen één jaar na aanmelding de scholing voor de laatste 

richtlijn COPD gevolgd te zijn. 

 

Herregistratienormen Aantekeningenregister 2025 

 

• Voor alle deelnemers gelden de voorwaarden voor herregistratie van KRF NL m.b.t. te 

behalen aantal (vakinhoudelijke) punten en werkervaringseis voor aantekeningenregister HVL-

fysiotherapeut.  


