
Procedure voor het toekennen PE punten in de gezondheidszorg 

Accreditatie 

De tweedaagse training Crucial Conversations (16 uur in totaal) is geaccrediteerd voor 12 PE punten in totaal. 

Voor de training Beïnvloedne van gedrag is dit 14 punten in totaal.  Indien de training wordt ingekort, of 

iemand neemt niet volledig deel, is de accreditatie niet geldig. 

Voor wie? 

Deze accreditatie geldt voor artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen die lid zijn van één van de 

beroepsvereniging waarvoor de erkenning geldig is. Zie de bijlage beroepsverenigingen. De deelnemer moet bij 

de betreffende beroepsvereniging geregistreerd staan met een geldig en actueel BIG nummer. 

 

Procedure open programma 

Wanneer je een deelnemer via de website van vital-talent.nl aanmeldt voor een tweedaagse training, kun je in 

het veld “Actiecode” het volledige BIG nummer van de deelnemer vermelden. VitalTalent zorgt ervoor dat na 

de training de PE punten worden toegewezen. 

Procedure incompany 

Stap 1 

Ten minste 2 weken voor aanvang van de training geeft de zorginstelling de geplande training door aan 

VitalTalent. Deze training wordt dan ingevoerd in het systeem van PE Online. 

Stap 2 

Bij het interne inschrijfproces moet er gecheckt worden wie er in aanmerking komt voor de PE punten. Bij deze 

inschrijving moet het BIG nummer geregistreerd worden.  

Stap 3 

Er dient een presentielijst te worden gemaakt die de trainer tijdens alle trainingsdagen door de deelnemers 

laat aftekenen, zodat er bewijs van deelname is aan de volledige training. Ook dient het BIG nummer vermeld 

te zijn bij uitsluitend de deelnemers die voor de punten in aanmerking kunnen komen. 

Stap 4 

Na afloop van de training dient de presentielijst naar VitalTalent te worden gestuurd. VitalTalent voert de 

presentielijst in, zodat de punten aan de deelnemers worden toegekend.  

Stap 5 

Na het invoeren van de presentielijst zal VitalTalent aan de zorginstelling terugkoppelen aan welke deelnemers 

de PE punten zijn toegekend.  

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op via info@vitaltalent.nl.  

 

 

https://cdn2.vital-talent.com/wp-content/uploads/2022/11/Bijlage-beroepsverenigingen-voor-PE-punten-nov-2022.pdf
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