Reglement Aantekening Seksuologie NVVS
Vastgesteld door de NVVS BLV van 22 november 2013 en in gewijzigde vorm aangenomen door de Raad van
Toezicht van de Stichting NRVS op 12 februari 2018 en daarna door de NVVS ALV op 29 maart 2019.
Waar in dit reglement geschreven wordt over resp. ‘hij, hem en zijn’ geldt het bepaalde ongeacht het geslacht.

Hoofdstuk I - Doel en registratie
Artikel 1
Het doel van de regeling Aantekening Seksuologie is het ten behoeve van de consument vastleggen welke
hulpverleners, voorlichters en preventiewerkers voldoende theoretisch en praktisch zijn onderlegd om
vanuit hun basisdiscipline seksuologische deskundigheid in deze werkzaamheden te kunnen
implementeren.
Artikel 2
De Aantekening Seksuologie geeft aan dat de betrokken persoon in staat is tot:
a) het bespreekbaar maken van seksuologische thema’s en problemen binnen de context van de eigen
werkzaamheden;
b) het adequaat overdragen van up to date kennis over de bio-psychosociale aspecten van seksueel
functioneren, over de belangrijkste oorzaken van seksuele problemen en over determinanten van
seksuele gezondheid;
c) het adequaat signaleren van mogelijke seksuele problemen bij patiënten/cliënten die zich primair
presenteren met niet-seksuologische problematiek;
d) oog hebben voor de seksuologische aspecten van lichamelijke, psychische, relationele en sociale
problematiek van personen, paren en groepen waarmee binnen de eigen context wordt gewerkt;
e) het afnemen van een seksuologische anamnese, c.q. het verrichten van een intake waarin zowel de
biologische, als de psychologische, als de sociaal culturele aspecten aandacht krijgen;
f) op grond daarvan tot een probleemanalyse c.q. diagnose te kunnen komen;
g) een adequate inschatting te kunnen geven over de vraag of bij een onderhavig probleem volstaan kan
worden met informatie, advies, counseling en/of binnen de eigen competentie passende eenvoudige
medicamenteuze en/of gedragstherapeutische en/of systeemtherapeutische interventie;
h) voor seksuologische therapie adequaat kunnen doorverwijzen naar een seksuoloog NVVS.
Artikel 3
Om de NVVS Aantekening Seksuologie te verkrijgen dient de kandidaat het verzoek daartoe in te dienen
bij de registratiecommissie van de Stichting NRVS op de daarvoor bestemde wijze, zoals op de website
van de Stichting NRVS is vermeld.
Artikel 4
Voor het verkrijgen van de Aantekening Seksuologie is registratiegeld verschuldigd.
De registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling, nadat door de penningmeester aan de
secretaresse van de registratiecommissie is bevestigd, dat aan deze verplichting is voldaan.
Artikel 5
De registratiecommissie stelt vast of de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde criteria.
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Artikel 6
Op een verzoek tot het verkrijgen van de Aantekening Seksuologie wordt binnen 6 maanden door de
registratiecommissie beschikt. Van het besluit van de registratiecommissie wordt schriftelijk mededeling
gedaan. Indien een kandidaat niet aan de gestelde criteria voldoet vermeldt de registratiecommissie aan
welke eisen niet wordt voldaan.
Artikel 7
Tegen een afwijzing kan de kandidaat binnen 3 maanden na de schriftelijke mededeling in beroep gaan bij
de Commissie van Beroep.
Artikel 8
De registratiecommissie houdt een register bij, waarin de naam van de kandidaat wordt ingeschreven,
nadat is vastgesteld dat deze voldoet aan de gestelde eisen.
Artikel 9
De Aantekening Seksuologie geldt voor een periode van vijf jaar, waarna herregistratie kan worden
aangevraagd. De registratiecommissie beoordeelt of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen voor
herregistratie.
Artikel 10
Van het toekennen van de Aantekening Seksuologie wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief van de
Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).
Artikel 11
De Stichting NRVS verbindt zich aan het openbaar maken van de gegevens van diegenen die een
Aantekening Seksuologie toegekend hebben gekregen.
Hoofdstuk II – Kwaliteitseisen
Artikel 12
Het verzoek tot het verlenen van de Aantekening Seksuologie NVVS dient uiterlijk binnen 18 maanden na
het succcesvol afsluiten van een voor de registratie geaccrediteerde cursus, zoals beschreven in art. 14, te
geschieden.
Artikel 13
Voor het toekennen van de Aantekening Seksuologie dient de kandidaat gekwalificeerd te zijn als
hulpverlener, of voorlichter, of preventiewerker. Deze kwalificatie is minimaal op Bachelorsniveau.
Kopieën van diploma’s of certificaten dienen te worden overlegd. Bij het niet beschikken over een
Bachelorsdiploma kan het vereiste niveau alleen worden aangetoond met een officieel certificaat
Erkenning van Verworven Competenties (EVC). 1
Artikel 14
De kandidaat dient aantoonbaar voldoende specifieke seksuologische kennis en vaardigheden te hebben
opgedaan door voor dit doel door de Kamer Onderwijs van de NVVS geaccrediteerde opleiding en/of door
werk - leer ervaringstrajecten, bij door de Kamer Onderwijs van de NVVS goedgekeurde instellingen. Deze
kennis betreft zowel de biologische, psychologische als contextuele aspecten, waaronder relationele,
sociaal-culturele en religieuze aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren en van
determinanten van seksuele gezondheid. Certificaten, diploma’s of getuigschriften van relevante gevolgde
bijscholing dienen te worden overlegd. Door beroepsorganisaties georganiseerde cursussen ten behoeve
van de Aantekening Seksuologie NVVS dienen ter accreditering te worden voorgelegd aan de Kamer
Onderwijs van de NVVS. Een kandidaat uit een dergelijke beroepsgroep dient bij voorkeur een door de
eigen beroepsorganisatie georganiseerde en door de NVVS geaccrediteerde cursus te hebben gevolgd.
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Hierbij valt te denken aan: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, haptotherapeuten, verloskundigen, fertiliteitsartsen,
abortusartsen, maatschappelijk werkenden, medisch specialisten, voorlichters enpreventiewerkers t.a.v. SOA,
HIV/AIDS en ongewenste zwangerschap, onderwijzend personeel, HBO- verpleegkundigen, etc
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Artikel 15
De kandidaat dient praktische ervaring te hebben opgedaan, in een multidisciplinaire
werkkader, waarbinnen tenminste één geregistreerde seksuoloog NVVS aanwezig is, die aan de
voorwaarden voldoet en bereid is om de deskundige begeleiding te bieden aan kandidaat, zoals bedoeld
onder artikel 16.
Artikel 16
16.1. Het aantal uren seksuologische werkervaring is tenminste 30 uur binnen een jaar en houdt
tenminste in:
▪ 10 zelfstandig, onder deskundige begeleiding gevoerde inventariserende gesprekken;
▪ 5 rapportages over gevoerde advies/ counselinggesprekken, of voorlichtingssessies;
▪ actieve deelname aan 3 multidisciplinaire besprekingen2.
16.2. Deskundige begeleiding houdt in dat kandidaat 3 individuele begeleidende gesprekken voert,
verdeeld over deze 10 gesprekken, met een ervaren Seksuoloog-NVVS /SH. De begeleidend seksuoloog
NVVS beoordeelt de rapportages en de inbreng tijdens de 3 Multi-Disciplinaire-Overleggen (MDO-s)3 en
verklaart dat aanvrager aan de reglementaire voorwaarden voor registratie heeft voldaan.
Artikel 17
Geregistreerden op basis van het reglement registratie Aantekening Seksuologie NVVS zijn gerechtigd om
achter hun basisdiscipline de toevoeging Aantekening Seksuologie NVVS te voeren.
Hoofdstuk III - Herregistratie van Aantekening Seksuologie
Artikel 18
18.1. Om de Aantekening Seksuologie te behouden toetst de registratiecommissie, na vijf jaar:
▪ Doorgaande praktische werkervaring en multidisciplinair overleg (Formulier Werkervaring en MDO,
ter ondertekening van begeleidend seksuoloog NVVS)
▪ Geldige werkgeversverklaring (Formulier Werkgeververklaring)
▪ NVVS-geaccrediteerde nascholing
18.2. De doorgaande praktische ervaring dient, om voldoende vaardigheid te behouden, tenminste te
bestaan uit 30 seksuologisch gerelateerde gesprekken, of voorlichtingssessies per jaar. De kandidaat dient
bij de aanvraag voor voortzetting van de Aantekening Seksuologie een geanonimiseerde en door
werkgever of referent geaccordeerde rapportage over aantallen en inhoud te overleggen. Als referent
kunnen alleen optreden Seksuologen NVVS waarmee tenminste geregeld werkoverleg plaatsvindt.
18.3. Voor het behoud van de Aantekening dient er gemiddeld 4 uur per jaar (minimaal 20 uur per vijf
jaar) specifiek door de NVVS geaccrediteerde seksuologische nascholing te worden gevolgd. Certificaten
van bijgewoonde studiedagen dienen te worden overlegd.
18.4. Er dient minimaal eenmaal per kwartaal multidisciplinair overleg plaats te vinden onder begeleiding
van een seksuoloog NVVS/SH. Dit kan plaatsvinden binnen de werksetting, of in hiervoor te formeren
overleggroepen. Bij de aanvraag dient beschreven te worden, wat de frequentie en de inhoud van de
besprekingen is geweest.
18.5 Indien de aanvrager op het moment van herregistratie niet voldoet aan de vereisten, dient de
aanvraag vergezeld te gaan met een verzoek tot een reparatieperiode. Hierin geeft de aanvrager aan hoe
de ontbrekende vereisten zullen worden aangevuld. De hiervoor benodigde tijd wordt in mindering
gebracht op de volgende herregistratieperiode. Wanneer de registratiecommissie tot de conclusie komt
dat het ingediende verzoek tot herregistratie niet voldoet aan de vereisten, dan krijgt de aanvrager
hiervan bericht binnen PE online.
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Digitale intervisie, onder leiding van een seksuoloog NVVS, en vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de
registratiecommissie, kan meegeteld worden als maximaal 1 MDO.
3 De 5 rapportages en een beschrijving van de 3 bijgewoonde MDO’s hoeven NIET meegestuurd te worden als
bijlagen maar dienen tot het moment van herregistratie bewaard te worden door de aanvrager en kunnen door de
registratiecommissie ter controle (steekproefsgewijs) worden opgevraagd.
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Artikel 19
Indien een lid van de NVVS met de Aantekening Seksuologie de gestelde grenzen van de seksuologische
competentie en/of aan de Aantekening ontleende bevoegdheden, overschrijdt, volgt na toetsing door de
Tuchtrechtcommissie, onherroepelijke intrekking van de Aantekening Seksuologie NVVS en van de aan
het register te ontlenen rechten.
Artikel 20
Tegen beslissingen van de registratiecommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van
Beroep.
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