
Registreer jouw beroepsprofiel op VZI.nl en wordt 
aantoonbaar bevoegd en bekwaam in de medische techniek.

Ik ben

En jij?

Dennis Busscher
Medisch Technicus



Certificatie, hoe werkt dat?

Certificatie is mogelijk voor alle leden van VZI. Je werkgever kan je helpen 
als je nog geen lid bent. Voor het aanvragen van certificatie ga je naar de 
pagina kwaliteitsregister op vzi.nl. Daar staat alle info en een knop om je 
aan te melden voor certificatie. Voor een basisregistratie heb je alleen 
een scan van je MBO of HBO diploma nodig en eventuele behaalde 
certificaten MTA, MTB of MTC. De rest komt later.

Iedereen start met een basisregistratie. Daarmee kun je gevolgde 
cursussen uploaden in je eigen PE-online portfolio met de app of via 
de website. Als je voldoende bij- en nascholing hebt gevolgd, kun je de 
certificatie aanvragen die bij jou past. Met een MBO 3 diploma kun je 
MT3 certificatie aanvragen. Voor MT4 is een MBO 4 diploma nodig plus 
MTA en MTB. MT5 is bedoeld voor mensen die op HBO niveau werken en 
in het bezit zijn van MTC. In sommige gevallen kan werkervaring als 
alternatief gelden voor opleiding. 

Als je veel werkervaring hebt en gespecialiseerd bent in een bepaalde 
technologiegroep, dan kun je daarin erkend worden als expert. Dat kan 
op elke van de drie niveaus, dus ook als MT3 expert.

Medische techniek is ons vak.

Jij vervult als medisch technicus een cruciale rol in jouw ziekenhuis. 
Je beheert namelijk medische technologie die rechtstreeks aangesloten
is op de patiënt. Dit vraagt om specifieke vaardigheden, kennis en vakman-
schap. In het Convenant medische technologie wordt daarom gesteld dat 
jij als medisch technicus aantoonbaar bevoegd en bekwaam moet zijn.
Met certificatie via de VZI zet je hiermee een flinke stap!

Certified medisch technicus.

Het kwaliteitsregister VZI is vernieuwd om certificatie breder toegankelijk 
te maken. Er is goed geluisterd naar jullie input en we hebben dit 
meegenomen bij het ontwerp van het vernieuwde kwaliteitsregister. 
Voor iedere medisch technicus is het nu mogelijk om vanaf de eerste 
werkdag gecertificeerd te zijn. Dat kan al met een MBO 3 opleiding. 
Je kunt kiezen voor drie niveaus; MT3, MT4 en MT5/ medisch technoloog. 
Elk niveau heeft eigen normen voor opleiding en werkervaring. 

Voor het behouden van je certificatie word je uitgedaagd om je vakkennis 
op peil te houden. Je krijgt een eigen account waar je gevolgde bij- en 
nascholing kunt registreren. Dat wordt voor je bewaard in je eigen online 
portfolio. Alle activiteiten die je gedurende je loopbaan invoert, worden 
gerubriceerd naar technologiegroep. Zo maak je aantoonbaar waar jij 
een expert in bent, voor jezelf én je werkgever.

De meerwaarde van het VZI certificaat 
wordt erkend door  IGJ, NVZ, NFU en CZO.

Laat zien dat 
je aantoonbaar 
bevoegd en 
bekwaam bent. 

Meld je aan op VZI.nl



Hoe ziet jouw loopbaan eruit? 

Geef richting aan je eigen carrière en kies de loopbaan die bij jou past. 
Met een VZI certificatie krijg je van start tot finish de erkenning die je 
verdient. Ga nu naar VZI.nl en vraag direct jouw registratie aan!
Heb je vragen? Stel deze dan via register@vzi.nl.

Ben je al gecertificeerd? 

Laat dan zien wie je bent, download je 
eigen logo via vzi.nl/kwaliteitsregister. 
Of scan de QR code eenvoudig met 
de fotocamera van je smartphone.
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HEALTHTECHNICS
FOR LIFE

VZI.nl
#healthtechnicsforlife


