Aan: verpleegkundigen die werkzaam zijn bij een reizigersadvies- en vaccinatie bureau of
huisartsenpraktijk
Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister
Geachte heer, mevrouw,
Sinds oktober 2006 is het LCR Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen geopend. Inschrijving
in dit register toont aan dat u voldoet aan de in Nederland gestelde kwaliteitsnormen voor
verpleegkundigen die zich bezig houden met reizigersadvisering. Sinds december 2008 is in de
regeling Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgelegd dat professionals, waaronder
(reizigers)verpleegkundigen, die de indicatiestelling doen voor gele koortsvaccinaties, aan de
LCR kwaliteitsnormen voor opleiding- en registratie voor reizigersverpleegkundigen moeten
voldoen.
Verzekeraars vergoeden in toenemende mate alleen de consulten en vaccinaties mits deze
door een geregistreerde adviseur (reizigersverpleegkundige of reizigersgeneeskundig
(huis)arts) zijn gegeven.
Het LCR heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan vaccinerende instellingen en professionals
moeten voldoen. Deze documenten kunt u raadplegen via www.mijnlcr.nl
- Het document ‘Kwaliteitscriteria advisering en immunisatie van reizigers voor
vaccinatiebureaus en huisartsenpraktijken’ is vastgesteld door de Brede Werkgroep
Reizigersadvisering (BWR) en geeft vorm aan de gestelde normen voor de kwaliteit van
de reizigersadvisering in Nederland. Deze kwaliteitscriteria worden regelmatig herzien.
Zie https://www.mijnlcr.nl/Kwaliteit-van-de-bureaus
- Het document ‘Kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen’ geeft vorm aan de
gestelde normen voor het opleidings- en nascholingtraject van verpleegkundigen die
gezondheids- en vaccinatieadviezen geven aan reizigers. De normen zijn opgesteld
door het KwaliteitsConsilium voor verpleegkundigen van het LCR en zijn ook vastgesteld
door de BWR. Zie https://www.mijnlcr.nl/Reizigersverpleegkundigen
Verpleegkundigen die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich bij het LCR laten registreren
als reizigersverpleegkundige.
U kunt de registratie aanvragen door de bijgevoegde aanvraagformulieren in te gebruiken. De
complete aanvraag kunt u per e-mail sturen naar registratie@lcr.nl of per post naar
LCR
t.a.v KwaliteitsConsilium voor verpleegkundigen
Postbus 1008
1000 BA AMSTERDAM

Aan de aanvraag van registratie in het LCR Kwaliteitsregister zijn kosten verbonden. In 2019
bedraagt het tarief €165,53 exclusief BTW. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een
factuur. Bij een goedkeuring van de registratieaanvraag ontvangt u een certificaat
‘reizigersverpleegkundige’ en wordt u in het register ingeschreven. Op www.lcr.nl zal
(desgewenst) uw naam als geregistreerd reizigersverpleegkundige worden genoemd.
Bij een afwijzing van registratie als reizigersverpleegkundige worden deze kosten niet
gerestitueerd.
De inschrijving in het LCR kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Drie maanden voor het aflopen van
de registratietermijn ontvangt u een bericht met het verzoek u te herregistreren. Herregistratie
gebeurd op basis van de voorwaarden voor herregistratie zoals beschreven in de
kwaliteitsnormen voor reizigersverpleegkundigen.
Voor meer informatie en de voorwaarden voor registratie zie het document ‘Kwaliteitsnormen
opleiding en registratie verpleegkundigen’ op www.mijnlcr.nl. Tevens kunt u op deze website en
in het LCR magazine Update alle LCR gecertificeerde (na)scholingen vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau LCR via secretariaat@lcr.nl.

Hoogachtend,

Y. van Duijnhoven
i.o.
C. Verdam, Voorzitter bestuur LCR

Aanvraagformulier eerste registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen
Naam: ……………………………………………………………………………..Geslacht*…. M / V...
Voorletters:…………………………………………………………………………………..……………
Geboortedatum:…………..……………………………………………………………………………....
BIG nummer: …….………………………………………..…………………………..……….
Naam werkgever**: ……………………………………………………………………………………
Abonneenummer:………………………………………………………………………………………
**zonder werkgever met een LCR abonnement is registratie niet mogelijk

Adres:………………………………………………………………………………..………….…….…
Postcode/Woonplaats:….………………………………………………………..…………….…...…
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………...…..…
Email:……………………………………………………………………...……………………..………
Privé email***:……………………………………………………………………………………………..
Functie:……………………………………………………………………………..……………………

Ik wens WEL / NIET* als geregistreerd reizigersverpleegkundige op www.lcr.nl herkenbaar te
zijn

* Doorhalen wat niet van toepassing is
*** Dit emailadres wordt alleen gebruikt wanneer u niet meer werkzaam bent bij bovenstaande
werkgever.

VERKLARING WERKZAAMHEDEN ALS REIZIGERSVERPLEEGKUNDIGE
Bij meerdere werkgevers, meerdere verklaringen meesturen
Ondergetekende verklaart dat,
Naam en voorletters……………………………………………………………………………..…………..
Geboortedatum…………..………………………………………………………………………………..….
Woonadres……………………………………………………………………………………………..……..
Postcode/ Woonplaats…….……………………………………………………………………………..…..

Ervaring in de reizigersadvisering
□ Aantal gegeven reizigersadviezen onder supervisie* ……………...………………………..………….
□ Aantal uren per week werkzaam in de reizigersadvisering…………………………………….…..……
* Er dienen minimaal 220 reizigersadviezen onder supervisie gegeven te zijn om in aanmerking te
komen voor registratie.

sinds (datum) ………………………… , reizigersadvisering als structurele taak uitoefent bij
(naam vaccinatie bureau/ huisartsenpraktijk)…………………………………..……………………………….…
(adres)………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Verklaard door
Naam en voorletter(s)………………………………………………………………………………………….....
Namens de organisatie……………………………………………..………………………………………….…
(stempel)

Plaats ……………………………………………………………………

Handtekening

Datum …..…..-….…..-……..……

Verpleegkundige basisopleiding(en):
Van gevolgde opleidingen dient een diploma of bewijs van deelname te worden
bijgevoegd. Zonder diploma of certificaat wordt een aanvraag niet in behandeling
genomen.



Hbo – verpleegkunde (Bachelor of Nursing)



Andere gevolgde opleiding(en)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..

Gevolgde basisopleiding reizigersadvisering*
*Let op. De basisopleiding reizigersadvisering voor 2005 is niet LCR gecertificeerd

Startdatum

Datum van
afronding

Naam aanbieder

Duur
(in
uren)

De toegestane tijdsduur tussen het behalen van de basisopleiding en het verzoek tot de
inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister mag maximaal 3 jaar beslaan mits in deze jaren 8
uur nascholing per jaar zijn gevolgd. Deze nascholingseis gaat in vanaf het moment van
afronding van de basisopleiding. Let op: Het aantal uren loopt op naarmate de tijd verstrijkt.
U kunt hieronder aangeven welke nascholingen u heeft gevolgd. Alleen LCR gecertificeerde
nascholingen voldoen aan de gestelde normen van het opleidingstraject. Alle LCR
gecertificeerde nascholingen zijn te vinden op www.mijnlcr.nl onder Overzicht (na)scholing
> reizigersverpleegkundige.

Gevolgde nascholingen op het gebied van reizigersadvisering
Van alle opgevoerde nascholing dient een bewijs van deelname te worden
bijgevoegd. Zonder bewijs van deelname kan een nascholing niet worden
toegekend.

Datum

Naam nascholing

Duur (in uren)

Aanvullende informatie
* doorhalen wat niet van toepassing is


Inwerkprogramma bij werkgever aanwezig

ja/nee*



Ingewerkt volgens inwerkprogramma

ja/nee*

Persoonlijke bekwaamheidsverklaring opgesteld en getekend

ja/nee*



(deze graag meesturen met diploma’s en certificaten)


Lid van ISTM (International Society of Travel Medicine)
Zo nee, zou u willen aangeven waarom niet?

ja/nee

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


Lid van de officiële LCR Werkgroep Verpleegkundigen
Reizigersadvisering (WVR) of
het KwaliteitsConsilium verpleegkundigen (KCv)
Zo nee, zou u willen aangeven waarom niet?

ja/nee*
ja/nee*

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


Lid van de beroepsvereniging V&VN, afdeling Maatschappij en
Gezondheid en/of de Vakgroep reizigersadvisering
Zo nee, zou u willen aangeven waarom niet?

ja/nee*

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


Heeft u interesse in deelname aan de LCR werkgroepen of

ja/nee*

de Vakgroep reizigersadvisering?

ja/nee*

