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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het Kwaliteitsregister Verloskundigen van 2012. De KNOV heeft dit 
kwaliteitsregister opengesteld in januari 2006. Een belangrijke doelstelling die het kwaliteitsregister 
nastreeft is verloskundigen te stimuleren om hun deskundigheid bij te houden en/of te verbeteren. 
Wanneer een verloskundige is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen, laat zij zien dat zij 
actief investeert in deskundigheidsbevordering en haar vaardigheden bijhoudt en reflecteert op haar 
verloskundig handelen. Het kwaliteitsregister is geen op zichzelf staand kwaliteitsinstrument, maar maakt 
deel uit van het totale kwaliteitsbeleid van de KNOV. Dit beleid richt zich op onderbouwing van de 
verloskundige zorg, een eenduidig verloskundig beleid en op transparantie en kwaliteit van zorg. 
 
Het Kwaliteitsregister Verloskundigen heeft sinds de invoering in 2006 ervan steeds meer bekendheid 
gekregen. Dit heeft er toe bijgedragen dat het aantal inschrijvingen behoorlijk is gegroeid, sinds 2008 is 
gemiddeld 80% van het aantal praktiserende verloskundigen geregistreerd. Hierdoor heeft het register een 
eigen plaats gevonden binnen de beroepsgroep. 
2012 stond in het teken van PE-online. PE-online is in twee fasen in gebruik genomen, de applicatie voor 
het aanvragen van accreditatie als eerste, gevolgd door het overzetten van de persoonlijke dossiers van 
verloskundigen in PE-online.  
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1. Inleiding 

 
Op 1 januari 2012 bestond het Kwaliteitsregister Verloskundigen 6 jaar. Het kwaliteitsregister vormt een 
aanvulling op de kwaliteitsborging die de wet BIG beoogt. Met het kwaliteitsregister voert de 
beroepsgroep zelf de regie over de eisen die aan verloskundigen worden gesteld om up to date te blijven. 
 
Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is toegankelijk voor alle praktiserende verloskundigen, zowel leden 
als niet-leden van de KNOV. Het kwaliteitsregister is een van de pijlers van het gehele kwaliteitsbeleid van 
de KNOV. Een ander belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid is de ontwikkeling en implementatie 
van standaarden en richtlijnen en de KNOV-praktijkaccreditering. Daarnaast is de stimulans voor 
Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) een belangrijk aandachtspunt. Deze instrumenten zijn stevig 
verankerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. 
 
De criteria voor deelname aan het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn: 
 registratie in het BIG-register als bedoeld in artikel 3 van de wet BIG; 
 deelname aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector; 
 werken (of gaan werken) volgens standaarden en richtlijnen die door de KNOV worden 

onderschreven; 
 gemiddeld minimaal 8 uur per week netto cliëntgebonden contacten. Dat komt overeen met een 

arbeidsomvang van gemiddeld 10 uur per week;  
 deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten (bij eerste inschrijving: intentie tot) en 

bekendheid met de daartoe gestelde eisen; 
 verantwoordelijkheid nemen voor behoud van de bekwaamheid die nodig is voor de zorgverlening 
 
In dit jaarverslag wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen van het kwaliteitsregister in 2012. De 
volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: 
o registratie en herregistratie 
o accreditatie van deskundigheidsbevordering; 
o organisatie van het kwaliteitsregister: coördinatie en commissies; 
o overstap naar PE-online in twee fasen; 
o communicatie; 
o financiën; 
o vooruitblik op 2013. 
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2. Registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen 

 

2.1 Registratie 

Aantal registraties 

Direct na de openstelling van het register in 2006 hebben zich veel verloskundigen aangemeld. Na 6 jaar is 
dit aantal opgelopen tot 2102 op 31 december 2012. Dit is 77% van de totale populatie praktiserende 
verloskundigen. Dit is een lichte daling ten opzichte van het aantal registraties eind 2011 (-3%). Van alle 
eerstelijns verloskundigen met een eigen praktijk of maatschap staat 90% geregistreerd in het 
kwaliteitsregister. Het aantal klinisch verloskundigen dat op 31 december 2012 staat ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen bedraagt 119, dit is 46% van het aantal klinisch verloskundigen die lid 
zijn van de KNOV. Volgens de registratiegegevens van het Nivel waren er op 1 januari 2012 in het totaal 
745 praktiserende klinisch verloskundigen, daarvan is maar 16% ingeschreven in het kwaliteitsregister.  
 
De verdeling in 2012 naar praktijkvorm in de eerste lijn staat in onderstaande tabel. 
 

Praktijkvorm aantal geregistreerd 
 in het 

kwaliteitsregister 

% van het aantal KNOV-
leden 

Verloskundigen in duo-praktijk 221 91% 
Verloskundigen in meermanspraktijk 919 93% 
Verloskundigen in solopraktijk 80 90% 
Verloskundigen in dienstverband 
gezondheidscentrum 

67 91% 

Verloskundige in dienstverband in eigen praktijk 148 86% 
Waarnemer 439 75% 
Totaal 1874 87% 

 
De verdeling naar praktijkvorm is vergelijkbaar met 2011. Wel is het aantal waarnemers dat staat 
geregistreerd met bijna 15% gestegen. 
 

2.2 Mutaties in het kwaliteitsregister 

Opzegging 

Het bureau Kwaliteitsregister heeft in 2012 in het totaal 144 opzeggingen ontvangen. Dit is licht gestegen 
(plus 21) in vergelijking met het aantal opzeggingen van 2011. De reden die verloskundigen veelal geven 
voor de beëindiging van hun registratie is dat zij niet meer werkzaam zijn als verloskundige of dat zij 
klinisch gaan werken, de exacte aantallen hiervan zijn niet beschikbaar.  
 

Bevriezen 

In 2012 hebben 180 verloskundigen hun registratie tijdelijk stopgezet (“bevriezen”). Redenen voor tijdelijk 
stopzetten zijn zwangerschap, ziekte of een tijdelijk verblijf in het buitenland. Het aantal “bevriezingen” is 
in ruim een kwart lager dan in 2011.  
 

Dispensatie 

In 2012 konden verloskundigen (evenals in 2011) gebruik maken van een dispensatieregeling. Deze houdt 
in dat verloskundigen, wanneer zij voorzien dat zij bij hun herregistratie onvoldoende uren aan 
deskundigheidsbevordering hebben, hun registratie met 1 jaar kunnen verlengen. Het aantal uren wordt 
dan naar rato verhoogd. In totaal hebben 94 verloskundigen gebruik gemaakt van deze regeling. 
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De samenstelling van verloskundige kringen is in de loop der jaren sterk gewijzigd. Hierdoor is het niet 
zinvol om gegevens per kring weer te geven. 
 
 

Mutaties 2012  
Opzeggingen  144 
Nieuwe leden  151 
Registratie beëindigd door KNOV 68 

 
 

2.3 Herregistratie 

Verloskundigen van wie de registratieperiode eindigt krijgen hiervan melding en een verzoek om 
herregistratie aan te vragen. Zij ontvangen dit verzoek 3 maanden voordat hun registratie eindigt, zodat zij 
voldoende tijd hebben om hun dossier compleet te maken. De verzoeken voor herregistratie worden in 
elk geval beoordeeld op volledigheid:  
 
Aanvraag volledig ingevuld     ja / nee 

Controle registratie BIG-register (zonder voorwaarde)  ja / nee 

Verklaring werken volgens richtlijnen etc.    ja / nee 

Deelname klachtenregeling     ja / nee 

Verklaring aantal uur praktiserend    minimaal 10 uur 

Deelname aan deskundigheidsbevordering volgens norm  ja / nee 
van de beroepsgroep volgens het persoonlijk dossier. 
 
Oproepen voor herregistratie 2012 

Van in het totaal 625 verloskundigen eindigde in 2012 de registratietermijn. Zij ontvingen 3 maanden voor 
het verstrijken van hun registratietermijn een oproep voor herregistratie. Tot 1 juni 2012 ontvingen 
verloskundigen de oproep tot herregistratie per post. Na deze datum ontvangen zij de oproep tot 
herregistratie digitaal via PE-online. 
 

Twee derde van de verzoeken zijn beoordeeld op basis van de meegezonden verklaring en de gegevens uit 
het persoonlijk dossier. Een derde van de respondenten heeft een verzoek ontvangen om de 
onderliggende bewijsstukken toe te sturen. 
 

Steekproef 

Gemiddeld is aan één op de drie verloskundigen die een verzoek tot herregistratie deden, gevraagd om de 
onderliggende bewijsstukken in te sturen. De dossiers met bewijsstukken die worden ingestuurd zijn over 
het algemeen overzichtelijk en geordend. Wanneer er bij beoordeling blijkt dat er nog stukken ontbreken 
of activiteiten zijn opgenomen waarvoor (nog) geen accreditatie is verleend, worden verloskundigen 
hiervan per email of via PE-online op de hoogte gesteld. Na soms meerdere herinneringen heeft een 
uiteindelijke beoordeling plaatsgevonden en konden de dossiers worden afgesloten.  
 

Resultaten herregistratie 

In 2012 hebben 625 verloskundigen een bericht ontvangen dat hun registratietermijn eindigt en dat zij 
herregistratie konden aanvragen. Hiervan hebben 94 verloskundigen (= 15%) gebruik gemaakt van de 
dispensatieregeling. Dit is een tijdelijke regeling die in 2011 en 2012 gold waarbij verloskundigen éénmalig 
een jaar dispensatie kunnen aanvragen. Hierbij wordt de registratieduur met 1 jaar verlengd tot 6 jaar, 
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waarbij het aantal uren dat verloskundigen moeten besteden aan deskundigheidsbevordering naar rato 
wordt verhoogd. Het totaal van verloskundigen van wie de registratietermijn in 2012 eindigde en die in 
aanmerking komen voor herregistratie komt hiermee op 531. Van 447 verloskundigen is het verzoek tot 
herregistratie toegekend en de registratietermijn met 5 jaar verlengd. 
Van 68 (10,9%)verloskundigen heeft de KNOV de registratie beëindigd. Beëindiging van de registratie 
gebeurde omdat zij niet aan de eisen voor herregistratie voldeden. Hierbij kan het zijn dat zij onvoldoende 
uren aan deskundigheidsbevordering hebben besteed of dat bij een steekproef bewijsstukken ontbreken. 
Ook bij verloskundigen die niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie of het verzoek voor de 
onderliggende bewijsstukken is de registratie, na herhaalde herinneringen, beëindigd. Het percentage 
registraties dat door de KNOV werd beëindigd is min of meer gelijk aan dat van 2011. 
 
Aantal verloskundigen dat een verzoek ontving om herregistratie aan te vragen 625 
Dispensatie aangevraagd  94 = 15% 
  
Aantal verloskundigen die in aanmerking komen voor herregistratie (625-94) 531 
Aantal herregistraties toegekend 447 = 84,2% 
Aantal registratie door KNOV beëindigd  68 = 12,8% 
Registratie beëindigd door verloskundige   16 = 3 % 
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3. Accreditatie van deskundigheidsbevordering 

 

3.1 Algemeen 

Voor de meeste vormen van deskundigheidsbevordering moet accreditatie worden aangevraagd. Dit geldt 
voor bij- en nascholing, vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen en methodisch intercollegiaal 
overleg. Alleen voor vrij keuzeactiviteiten hoeft geen accreditatie worden aangevraagd. 
Organisatoren van deskundigheidsbevordering kunnen accreditatie aanvragen bij de KNOV. De 
accreditatiecommissie van de KNOV beoordeelt de aanvragen voor accreditatie voor 
deskundigheidsbevordering. Deze commissie kijkt onder meer naar de relevantie van het onderwerp en 
naar het niveau en de kwaliteit van de activiteiten. Voor de beoordeling van aanvragen voor accreditatie 
van Methodisch Intercollegiaal Overleg hebben 2 bureaumedewerkers van de accreditatiecommissie een 
mandaat gekregen om de aanvragen voor accreditatie voor methodisch intercollegiaal overleg te 
beoordelen. In geval van twijfel leggen zij de aanvragen voor aan de accreditatiecommissie. 
Een enkele keer voert de commissie een visitatie uit en bezoekt één van de leden een 
scholingsbijeenkomst. Doel van de visitaties is om te zien of de bijeenkomst wordt uitgevoerd conform de 
aanvraag en of de organisator zich houdt aan de WHO-code inzake kunstmatige voeding. 
 

3.2 Automatisering van accreditatieaanvragen via PE-online 

Sinds begin 2012 is het proces van accreditatie verder geautomatiseerd met de applicatie PE-online. Dit 
houdt in dat alle communicatie over accreditatieaanvragen via PE-online verloopt. Ook de beoordeling 
van accreditatieaanvragen door de accreditatiecommissie gaat via PE-online. Elk commissielid heeft 
hiervoor een inlogcode ontvangen en een korte instructie en demonstratie gekregen.  
Via PE-online kunnen zij hun oordeel geven over de accreditatieaanvragen. Eventuele bespreekgevallen 
worden vervolgens in een vergadering besproken. 
 

3.3 Accreditatieaanvragen 

In totaal zijn er 462 aanvragen voor accreditatie voor scholingsactiviteiten ontvangen. Dit is bijna 50% 
meer dan in 2011. De groei van het aantal aanvragen wordt voor een deel verklaard doordat, reeds 
geaccrediteerde cursussen en trainingen die in 2012 gecontinueerd werden, moesten worden ingevoerd in 
de nieuwe applicatie, PE-online. Van het totaal van de accreditatieaanvragen zijn er 21 afgewezen. 
Accreditatie is meestal 3 jaar geldig. 
 

3.4 Accreditatie van bij- en nascholing 

Er zijn 288 aanvragen voor accreditatie voor bij- en nascholing ingediend. Van deze 288 aanvragen zijn er 
10 afgewezen. De afwijzingen zijn gedaan op grond van uiteenlopende redenen: 
- de inhoud van de nascholing is niet gebaseerd op evidence of sluit niet aan bij gangbare opvattingen 

binnen de verloskunde (spirituele verloskunde); 
- bij de aanvraag voor accreditatie ontbrak de doelstelling, het programma en onderbouwing van de 

relevantie voor verloskundigen; 
- de inhoud van de scholing wordt voor verloskundigen niet relevant geacht; 
- het programma bood geen inhoudelijke meerwaarde, niveau onvoldoende; 
- het inhoudelijke programma had veel weg van een reclame-uiting waarbij producten van de 

organisator werden geadviseerd. Ook werden er producten uitgedeeld; 
 

3.5 Accreditatie van vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen 

Er zijn 74 aanvragen voor accreditatie voor vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen ingediend. 
Aan alle aanvragen is accreditatie toegekend. 
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3.6 Accreditatie van methodisch intercollegiaal overleg 

Er zijn 100 aanvragen voor accreditatie voor methodisch intercollegiaal overleg ontvangen. Hiervan zijn er 
in het totaal 11 afgewezen omdat deze niet aan de criteria voor accreditatie voldoen. Redenen voor 
afwijzing zijn: 
- uit de aanvraag of het bijgeleverde verslag is onvoldoende op te maken dat er sprake is van reflectie 

op eigen handelen; 
- het overleg is weinig inhoudelijk van aard maar gaat meer over organisatorische en logistieke zaken; 
- het overleg leidt niet zichtbaar (blijkend uit verslaglegging) tot afspraken over beleid; 
- er is geen structurele evaluatie; 
- het aantal onderwerpen op de agenda is zo groot, dat er van een diepgaande inhoudelijke bespreking 

geen sprake kan zijn; 
- het overleg is een “gewone” kringvergadering of maatschapsoverleg. 
 
De meeste accreditaties zijn drie jaar geldig. Enkele accreditaties zijn toegekend voor de duur van een jaar. 
De reden daarvan is dat het overleg (nog) niet geheel aan de gestelde criteria voldoet. Accreditatie wordt 
dan verleend voor de periode van een jaar, met het advies om op bepaalde punten verbetering aan te 
brengen. Bij het verstrijken van de accreditatieperiode, kan opnieuw accreditatie aangevraagd worden.  
 
Het aantal accreditatieaanvragen voor MIO is gezakt van 123 naar 100, een daling van bijna 20%. Hierbij 
is het aantal aanvragen weer op het niveau van de voorgaande jaren. 
Het aantal afwijzingen is naar verhouding afgenomen. In 2011 werd 20% van de aanvragen voor 
accreditatie afgewezen, in 2012 is dit gedaald naar 11%. Hieruit concluderen we dat de criteria voor 
accreditatie van MIO steeds beter bekend zijn. 



 
 

9 

4. Organisatie van Kwaliteitsregister Verloskundigen 

 
Voor de uitvoering van het Kwaliteitsregister Verloskundigen heeft de KNOV drie onafhankelijke 
commissies ingesteld: het Beleidsorgaan, de Accreditatiecommissie en de Beroepscommissie. De 
organisatie en coördinatie van het kwaliteitsregister zijn in handen van een beleidsmedewerker en een 
beheerder. Zij vormen samen het bureau Kwaliteitsregister. Een overzicht van alle commissieleden is te 
vinden in bijlage 1. 
 

4.1 Beleidsorgaan Kwaliteitsregister Verloskundigen 

Het beleidsorgaan bestaat uit drie personen. De beleidsmedewerker van de KNOV is ambtelijk secretaris 
van het beleidsorgaan. 
Het beleidsorgaan houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende taken: 
• ontwikkelen en vaststellen van beleid; 
• vaststellen van het reglement en procedures; 
• toezien op het functioneren van de accreditatiecommissie en de beroepscommissie; 
• toezicht houden op het functioneren van het bureau kwaliteitsregister. 
 
Het beleidsorgaan heeft in 2012 door omstandigheden niet formeel vergaderd. Wel is het Beleidsorgaan 
een aantal keer geïnformeerd over de voortgang en de voorbereiding op de migratie naar PE-online. 
Daarnaast is het beleidsorgaan een aantal keer via telefoon of email geconsulteerd. 
Vanwege wisseling in het bestuur van de KNOV is mevrouw Betlem toegetreden tot het Beleidsorgaan, 
als afvaardiging uit het bestuur. Mevrouw Wigbers trad terug als bestuurslid van de KNOV en vormt 
sindsdien een afvaardiging uit de groep praktiserende eerstelijns verloskundigen. 
 

4.2 Accreditatiecommissie 

De accreditatiecommissie bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor het beoordelen en 
kwantificeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten. De beleidsmedewerker van de KNOV is 
ambtelijk secretaris van de accreditatiecommissie.  
De accreditatiecommissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende taken: 
• vaststellen van criteria voor accreditatie van deskundigheidsbevordering; 
• nader definiëren van de vrije-keuzeonderdelen; 
• bepalen van toe te kennen uren (o.a. criteria voor accreditatie van bij- en nascholing, methodisch 

intercollegiaal overleg); 
• beoordelen van aanvragen voor accreditatie en de terugkoppeling daarvan; 
• visitatie van nascholing. 
 
De accreditatiecommissie heeft 10 keer vergaderd, waarvan 8 maal telefonisch. Ook is de 
accreditatiecommissie diverse keren via telefoon of email geconsulteerd. 
De nadruk in de besprekingen lag op de afhandeling van de aanvragen voor accreditatie. Dit gaat dan over 
de bespreekgevallen. Daarnaast zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen in de commissie besproken. 
Besproken is onder andere welke rol het kwaliteitsregister zou kunnen spelen bij de implementatie van 
richtlijnen. De ervaringen met het werken met PE-online is een aantal keer aan de orde geweest. 
 
Visitaties zijn een vast agendapunt op de vergaderingen. Leden van de commissie hebben enkele visitaties 
uitgevoerd en hun bevindingen hierover teruggekoppeld naar de commissie.  
 

4.3 Beroepscommissie 

De beroepscommissie bestaat uit vijf leden. De beroepscommissie is verantwoordelijk voor de adequate 
afhandeling van beroepsprocedures met betrekking tot het kwaliteitsregister. 
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De beroepscommissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende taken: 
• optimaliseren van werken met PE-online; 
• behandelen van beroepszaken van verloskundigen en instellingen, evenals het terugkoppelen naar de 

aanvrager en de KNOV; 
• registratie van beroepszaken, inclusief afhandeling. 
 
De beroepscommissie is eenmaal bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de stand 
van zaken met betrekking tot het kwaliteitsregister en over toekomstig beleid. Er zijn in 2012 geen 
klachten of beroepszaken geweest.  
 

4.4 Bureau Kwaliteitsregister 

Het bureau Kwaliteitsregister is ingesteld door de directie van de KNOV en is onderdeel van de KNOV-
werkorganisatie. De werkzaamheden worden verricht door een beleidsmedewerker en een medewerker die 
de registers beheert. Het bureau is verantwoordelijk voor het functioneren van het kwaliteitsregister. 
Concreet gaat het om de volgende taken: 
• inschrijven nieuwe leden kwaliteitsregister; 
• verwerken verzoeken bevriezen; 
• verwerken dispensatieverzoeken; 
• verwerken opzeggingen;  
• ontvangen van aanvragen voor accreditatie van instellingen, laten beoordelen door accreditatie-

commissie en resultaten terugkoppelen naar de accreditatieaanvrager; 
• communiceren van accreditatie-eisen en geaccrediteerd aanbod; 
• ontvangen, toetsen en terugkoppelen van aanvragen voor (her)registratie; 
• vragen beantwoorden over het register; 
• afhandelen van beroeps- en bezwaarschriften; 
• voorbereiden van vergaderingen van de commissies en uitvoeren van besluiten; 
• financieel beheer van het kwaliteitsregister: verzorgen van de registratiebijdrage van de verloskundige, 

de accreditatiebijdrage van de instellingen en de vacatiegelden voor leden van het beleidsorgaan, de 
accreditatiecommissie en de beroepscommissie; 

• voorraadbeheer (drukwerk en kantoorartikelen); 
• PR en communicatie;  
• evalueren van het kwaliteitsregister; 
• opstellen jaarverslag. 
 
De beleidsmedewerker is daarnaast verantwoordelijk voor de monitoring van het kwaliteitsregister en 
houdt de ontwikkelingen bij andere beroepen in de gezondheidszorg bij. Ook draagt zij zorg voor 
afstemming zowel binnen als buiten de KNOV.  
In 2011 is de overstap naar PE-online voor wat betreft de accreditatie voorbereid. Deze overstap was per 
1 januari 2012 een feit. 
 
De werkzaamheden voor het kwaliteitsregister besloegen in 2012 een tijdsinvestering van circa 0,6 fte voor 
de beleidsmedewerker en 0,78 fte voor de beheerder van het register. Daarnaast is er een beperkte 
tijdsinvestering door andere afdelingen binnen de KNOV ten behoeve van het mee beoordelen van 
accreditatieaanvragen, de financiële afhandeling en administratieve werkzaamheden.  
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5. Nieuwe digitale applicatie: PE-online 

 

5.1 Overstap PE-online 

De uitvoering van het kwaliteitsregister kost veel tijd. Voor een deel heeft dit te maken met het succes van 
het register. In 2012 zijn ruim 2100 verloskundigen geregistreerd. Een andere oorzaak is dat het register 
op sommige punten niet efficiënt is ingericht. Eind 2011 is besloten om geheel te gaan werken met een 
nieuwe internetapplicatie, PE-online. Het proces van registratie en herregistratie en dat van accreditatie 
wordt met PE-online verder geautomatiseerd. Naar verwachting zal dit de efficiëntie van de uitvoering 
verhogen.  
Met de overgang naar deze applicatie sluit de KNOV zich aan bij een grote groep gebruikers. PE-online 
wordt onder andere gebruikt door notarissen, actuarissen, paramedici, psychologen, huisartsen en een 
groot aantal beroepsverenigingen verenigd in de KNMG. De uitvoerders van PE-online garanderen dat 
het systeem veilig en betrouwbaar draait. De applicatie voldoet aan alle veiligheidseisen die aan dataopslag 
gesteld worden. Een ander voordeel is dat PE-online geschikt is voor meerdere internet-browsers, 
waardoor ook de toenemende groep Apple-gebruikers toegang heeft tot de applicatie, wat in het oude 
systeem niet het geval was. 
In de voorbereiding is met de uitvoerders een overzicht gemaakt van de functionaliteiten die het systeem 
moet hebben om alle procedures, regels en eventuele uitzonderingen hierop, te kunnen ondersteunen. 
De overstap naar PE-online heeft gefaseerd plaatsgevonden. De eerste fase is het geheel automatiseren 
van het accreditatieproces. Fase 2 is het overzetten van de persoonlijke dossiers van verloskundigen naar 
PE-online. 
 

5.2 Fase 1: accreditatie via PE-online 

Per 1 januari 2012 verloopt de accreditatie van deskundigheidsbevordering geheel via PE-online. De 
overstap naar de nieuwe applicatie is in het najaar van 2011 zorgvuldig voorbereid. In december 2011 zijn 
de bij de KNOV bekende aanbieders van nascholing hierover per brief geïnformeerd. 
Er zijn twee instructiefilmpjes beschikbaar die laten zien hoe aanvragen van accreditatie voor bij- en 
nascholing en MIO verloopt. Voor de organisatoren van deskundigheidsbevordering is een korte 
instructie gemaakt voor het invoeren van presentiegegevens. 
De leden van de accreditatiecommissie hebben een korte instructie ontvangen over het werken met PE-
online. Werken met PE-online heeft als voordeel dat niet meer elke aanvraag voor accreditatie hoeft te 
worden besproken. Aanvragen waarover de commissieleden in hun beoordeling op één lijn zitten, kunnen 
door de bureaumedewerkers worden afgehandeld. Wanneer de beoordelingen verschillen of wanneer een 
commissielid een aanvraag als een “bespreekgeval” heeft aangemerkt, komen deze op de agenda van de 
vergadering van de accreditatiecommissie. 
 

5.3 Fase 2: persoonlijke dossiers in PE-online 

De persoonlijke dossiers van verloskundigen bevatten informatie over de registratieperiode(n) en de 
activiteiten die verloskundigen hebben uitgevoerd in het kader van hun kwaliteitsregistratie. De overstap 
naar PE-online betekent dat deze gegevens moeten worden overgezet in de nieuwe applicatie. In de 
voorbereiding hierop is aan verloskundigen gevraagd om hun dossier zoveel mogelijk aan te vullen. 
Verloskundigen hebben massaal aan dit verzoek gehoor gegeven, in korte tijd hebben zij gezamenlijk 
20.000 activiteiten toegevoegd aan hun dossiers. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe applicatie 
toegelicht. Deze zijn: 
• Aanmelden, wachtwoord genereren en registratie van gegevens wordt volledig geautomatiseerd. 
• Oproepen tot herregistratie (inclusief herinneringen hiervoor) en ontvangen van verzoeken voor 

herregistratie wordt volledig geautomatiseerd. 
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• De facturering vindt aan het begin van de registratieperiode plaats voor de gehele registratieperiode 
van 5 jaar, in plaats van per jaar. 

• Activiteiten in cluster A (bij- en nascholing) en B (vaardigheidsonderwijs spoedeisende handelingen) 
worden voortaan door de organisator van de activiteit ingevoerd. 

• Agendavermelding is gekoppeld aan PE-online. Wanneer het bureau de accreditatieaanvraag in 
behandeling neemt, wordt de activiteit - indien gewenst- automatisch op de scholingsagenda geplaatst. 
In de agenda is aangegeven of accreditatie (al) is toegekend, de aanvraag in behandeling is of dat 
accreditatie is afgewezen. 

 
Verloskundigen zijn via het Tijdschrift van Verloskundigen, digitale nieuwsbrieven (zie bijlagen), direct 
mail en de website van de KNOV doorlopend geïnformeerd over de stand van zaken. Elk lid van het 
kwaliteitsregister heeft een brief ontvangen met instructies over inloggen in het nieuwe dossier met daarbij 
een korte handleiding (Quickstart). 
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6. Communicatie 

 

6.1 Communicatie met de leden 

Algemeen 

Door vragen van leden en aanbieders van nascholing is gebleken dat zij niet altijd informatie kunnen 
vinden die zij nodig hebben. Om deze reden is in 2012 de indeling en inhoud van de website, voor wat 
betreft het kwaliteitsregister, geheel herzien. Of dit daadwerkelijk heeft geresulteerd in minder vragen 
kunnen we niet beoordelen omdat de overstap naar PE-online weer nieuwe vragen heeft gegenereerd. 
Op de Algemene Ledenvergadering van november is met de leden van gedachten gewisseld over het 
werken volgens standaarden en richtlijnen in relatie tot de registratie-eisen van het kwaliteitsregister. In 
een korte presentatie is de soms achterblijvende implementatie van (eerstelijns) KNOV-richtlijnen 
toegelicht. Hierbij is aan de leden voorgelegd hoe zich dit verhoudt tot het feit dat ruim 90% van alle 
praktiserende eerstelijns verloskundigen is geregistreerd in het kwaliteitsregister en zich daarmee 
conformeert aan de richtlijnen. Het is mogelijk om in de toekomst in de eisen van het kwaliteitsregister 
meer sturing aan te brengen, bijvoorbeeld meer verplichte nascholing gericht op implementatie van een 
actuele richtlijn. Een meerderheid van de leden staat hier positief tegenover. 
 

Over PE-online 

Halverwege 2012 zijn alle persoonlijke dossiers overgezet naar PE-online. Omdat dit voor verloskundigen 
een grote verandering betekende was de intentie om de communicatie hierover zo zorgvuldig mogelijk uit 
te voeren. Vanaf het besluit om over te stappen op PE-online is gewerkt met een overzicht van 
communicatieboodschappen. Deze boodschappen zijn gedoseerd en via diverse media verspreid. Voor 
een deel via de meer algemene media als het Tijdschrift voor Verloskundigen en de KNOV-nieuwsbrief, 
gericht op de leden van de KNOV. Een aantal meer specifieke boodschappen, bijvoorbeeld over het 
gebruik van de applicatie en de wijze van inloggen, zijn via direct mail gestuurd, in de vorm van een 
elektronische nieuwsbrief (bijlage 2 en 3) e-mailberichten of per post. 
Ook op de website van de KNOV zijn relevante berichten geplaatst. Daarnaast is de website aangepast. 
Door het gebruik van verschillende buttons voor het persoonlijke dossier, de nascholingsagenda en 
accreditatie aanvragen, is het gebruik overzichtelijker geworden. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van juni 2012 zijn, in een korte presentatie, de veranderingen in 
verband met het gebruik van PE-online toegelicht. 
 

6.2 Communicatie met derden 

Op de openbare website van de KNOV wordt maandelijks een geactualiseerde lijst opgenomen van 
verloskundigen die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Deze kan iedereen raadplegen. De indruk is 
dat deze lijst voornamelijk wordt gebruikt door zorgverzekeraars. Scholingsaanbod dat door de 
accreditatiecommissie is geaccrediteerd, wordt opgenomen in en op de website van de KNOV. 
Aanbieders van nascholingsactiviteiten zijn eind 2012 via een digitale nieuwsbrief (bijlage 4) geïnformeerd 
over een aantal veranderingen die samenhangen met PE-online. 
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7. Financiën 

 
In 2012 is geïnvesteerd in de nieuwe applicatie PE-online. Het inrichten van dit systeem en de 
voorbereiding op de migratie bracht extra kosten met zich mee. Dit verklaart het negatief resultaat van 
€ 3000. 
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8. Vooruitblik naar 2013 

 
De activiteiten in 2013 zullen zich vooral richten op: 
- de uitvoering van de reguliere herregistratie; 
- monitoren van het aantal inschrijvingen, aantal verzoeken voor dispensatie en bevriezen van registratie; 
- monitoren van ervaringen met accreditatie via PE-online; 
- monitoren van de ervaringen van verloskundigen met PE-online; 
- verder (laten) verspreiden van alternatieve MIO-methodieken als aanvulling op ITV; 
- het intensiveren van de communicatie met de leden o.a. door regelmatig een elektronische nieuwsbrief; 
- de opzet van een aparte themawebsite voor het kwaliteitsregister met een eigen URL; 
- verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van het kwaliteitsregister; 
- onverminderde aandacht voor de beschikbaarheid van methodisch intercollegiaal overleg en 

accreditatie hiervan; 
- gerichte communicatie naar klinisch verloskundigen met als doel de participatie in het kwaliteitsregister 

te vergroten; 
- het volgen van ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitsverbetering en –bewaking in de 

gezondheidszorg en de mogelijke consequenties voor het kwaliteitsregister van de KNOV; 
- het beschrijven van de procedures voor het beheer en gebruik van PE-online en andere procedures die 

betrekking hebben op het kwaliteitsregister; 
- voorbereiden van een onderzoek naar het draagvlak van het kwaliteitsregister onder verloskundigen; 
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Bijlage 1 Samenstelling commissies 
 
 
Beroepscommissie  
Mw. A.A. van den Berg (voorzitter) 
Mw. E. Cellissen (tot maart 2012) 
Mw. D. Ottens 
Mw. M. van der Kwast  
Mw. M.S. Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 
 
 
Accreditatiecommissie  
Mw. A. Bruinsma 
Mw. H.R. Iedema-Kuiper  
Mw. I. de Jongh  
Mw. E. te Pas  
Mw. M. Zwaal (voorzitter) 
Mw. M.S. Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 
 
 
Beleidsorgaan Kwaliteitsregister 
Mw. J.C. Droog (voorzitter)  
Mw. M. Wigbers (bestuur KNOV) (tot juni 2012, daarna als afvaardiging uit het veld)  
Mw. R. Verwey (tot april 2012) 
Mw. J. Betlem (bestuur KNOV, vanaf december 2012) 
Mw. C. Kijzer (KNOV) 
Mw. M.S. Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 
 
 
Bureau kwaliteitsregister 
Mw. M.S. Dettingmeijer (beleidsmedewerker KNOV) 
Mw. C. Kijzer (beheerder register)  
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PE-Online
PE-Online is een website voor permanente educatie (PE). 
Deze applicatie leidt tot snellere en eenvoudigere 
administratieve processen voor (her-) registratie in het 
kwaliteitsregister. Zie voor een demo: www.pe-online.org.
In PE-Online krijgt elke verloskundige een persoonlijk 
digitaal dossier, waarin de gegevens uit het ‘oude’ dossier 
rechtstreeks zijn overgenomen. In dit persoonlijke dossier 
houden zij deels zelf hun bijscholingsactiviteiten bij. 
De communicatie over dit persoonlijk dossier en over hun 
(her)registratie verloopt via de nieuwe applicatie. 
Via email krijgt de verloskundige een melding als er een 
nieuw bericht in haar persoonlijk dossier staat.

Minder werk
Met PE-Online wordt het persoonlijk dossier voor 
geaccrediteerde bij- en nascholing deels geautomatiseerd.
Wanneer een verloskundige (vanaf juni 2012) een 
geaccrediteerd(e) cursus of symposium (categorie A en B) 
bezoekt, zet de aanbieder van de scholing de behaalde 
punten rechtstreeks in haar persoonlijk dossier. Dat hoeft 
zij dus niet meer zelf te doen. Daarvoor is het overigens 
noodzakelijk dat de aanbieder op de hoogte is van het 
BIG-nummer van de deelnemers.

Heeft zij activiteiten gevolgd in de categorieën C 
(Methodisch Intercollegiaal Overleg) en D (vrije keuze-
activiteit), dan moet de verloskundige de bewijsstukken 
zelf uploaden naar haar persoonlijk dossier en ook zelf de 
accreditatiepunten invoeren. Maar ze hoeft in de toekomst 
niets meer per post naar het Kwaliteitsregister op te sturen. 
En dat scheelt weer veel tijd, kopieerwerk en portokosten.

Wanneer de verloskundige in haar persoonlijk dossier ziet 
dat ze onvoldoende bijscholingspunten heeft, dan kan zij 
rechtstreeks in PE-Online de nascholingsagenda met 
geaccrediteerde bij- en nascholing raadplegen en kijken 
waarmee zij haar tekort kan aanvullen. Makkelijker kan niet.

Ook op termijn betaalbaar
De uitvoering van het huidige Kwaliteitsregister 
Verloskundigen kost elk jaar meer tijd. Dat is de tol van het 
succes; inmiddels hebben zich ruim 2100 leden bij het 
Kwaliteitsregister ingeschreven. Al die leden ontvangen 
ieder jaar een factuur. Dat kost enorm veel tijd en energie.
Aan de andere kant kent het Kwaliteitsregister tal van 
uitzonderingsregels (bevriezen, vrijstellingen, vervroegd 
herregistreren). Voor de toepassing van deze uit-
zonderingsregels zijn veel verschillende administratieve 
handelingen nodig. 

In het nieuwe systeem vindt facturering vooraf plaats. 
In plaats van een jaarlijkse factuur betaalt de verloskundige 
dus voortaan vooraf voor de hele registratieperiode van vijf 
jaar. Dat is goedkoper, eenvoudiger en efficiënter. 
Daardoor blijft het register ook op termijn betaalbaar. 
En dat scheelt de leden per saldo weer in hun portemonnee. 

UTRECHT - De Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft 
besloten om per juni 2012 het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen onder te brengen bij de internet-
applicatie PE-Online. Het nieuwe register is 
gebruiksvriendelijker, robuuster en toe-
gankelijker dan het oude. Door een efficiëntere 
uitvoering blijft het kwaliteitsregister ook in de 
toekomst betaalbaar voor de leden

Nieuwe applicatie voor Kwaliteitsregister Verloskundigen

Kwaliteitsregister is volwassen geworden
Bijlage 2



 

Nieuwe applicatie PE-online

Officiële aftrap
De dossiers van alle 2100 leden van het Kwaliteitsregister 
worden op dit moment overgezet naar PE-Online. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNOV op 
15 juni 2012 wordt PE-Online officieel geopend. 
Vanaf dat moment kunnen de verloskundigen zelf voor de 
eerste keer inloggen in PE-Online. Zij krijgen van het 
Kwaliteitsregister een mailtje met informatie over de 
verdere procedure. 
Nieuwe leden voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen 
kunnen zich vanaf 15 juni 2012 weer aanmelden. 
Via een link op de website van de KNOV kunnen zij een 
account bij PE-Online aanvragen. Vervolgens kunnen zij 
zich registreren in het Kwaliteitsregister.

In goed gezelschap
Met de overgang naar PE-Online verkeert de KNOV in goed 
gezelschap. Een flink aantal wetenschappelijke vereni-
gingen verenigd in de KNMG (Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) gebruiken 
PE-Online, al heet het systeem daar GAIA. Ook psychologen 
(NIP), praktijkondersteuners, ehbo-instructeurs en para-
medici maken gebruik van PE-Online, net zoals notarissen 
(KNB), belastingadviseurs en grote onderdelen van de 
Rabobank. Het is een applicatie die zich al in meerdere 
sectoren bewezen heeft als een betrouwbaar en volwassen 
registratiesysteem.

Meer weten?
Maudy Dettingmeijer, 
beleidsmedewerker Kwaliteitsregister Verloskundigen.
Telefoon (030) 282 31 31, E-mail: kwaliteitsregister@knov.nl, 
website: www.knov.nl

20% korting
Alle leden van het Kwaliteitsregister krijgen ter gelegen-
heid van de overstap naar PE-Online bij herregistratie een 
eenmalige korting van 20%. Voor vijf jaar inschrijving 
hoeven de leden van het register slechts vier jaar te 
betalen. Deze korting geldt ook voor pas afgestudeerde 
verloskundigen, die al lid zijn van de KNOV en zich in willen 
schrijven voor het Kwaliteitsregister. 

Wat blijft gelijk?
• Compensatie in de behaalde scholingspunten. 
• Opzeggen per januari of juli van het lopende jaar. 
• Tijdig bericht voor herregistratie. 
• Mogelijkheid tot:  
 - vervroegde herregistratie. 
 - tijdelijke bevriezing van de inschrijving. 
 - tijdelijke vrijstelling. 
• Dossiers zijn 24/7 online bereikbaar.
• De verloskundige zet activiteiten voor cluster C en D  
 zelf in het persoonlijk dossier.

Wat verandert er?
• Betere en snellere toegankelijkheid.
• Meer gebruiksgemak.
• Eenvoudige toegang tot de nascholingsagenda.
• De aanbieder zet activiteiten voor cluster A en B in  
 het persoonlijk dossier.
• Facturering per vijf jaar.
• Dossiers digitaal indienen voor herregistratie.

Maximale betrouwbaarheid
PE-Online is geschikt voor meerdere internetbrowsers en is 
via Mozilla Firefox en Google Chrome ook toegankelijk voor 
de groeiende groep Apple-gebruikers. 
De uitvoerders van PE-Online garanderen dat het systeem 
stabiel, veilig en betrouwbaar draait. Van PE-Online en de 
daarin opgenomen persoonlijke dossiers wordt dagelijks 
een back-up gemaakt, waardoor een optimale veiligheid 
wordt gewaarborgd. PE-Online voldoet aan alle veilig-
heidseisen die aan data opslag gesteld worden. Dus ook de 
privacy van de gebruikers is volledig beschermd.
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Dispensatieregeling stopt per 1 januari 2013
Voor verloskundigen die zich in 2006 of 2007 hebben 
ingeschreven in het kwaliteitsregister is er de mogelijkheid 
om éénmalig een jaar uitstel aan te vragen. Deze regeling is 
tot stand gekomen omdat het voor verloskundigen in de  
beginfase van het kwaliteitsregister lastig was om deel te 
nemen aan MIO (methodisch intercollegiaal overleg) en, 
in mindere mate, vaardigheidstrainingen spoedeisende 
handelingen. Om te voorkomen dat zij om die reden, 
buiten hun schuld, niet in aanmerking komen voor 
herregistratie is de dispensatieregeling in de algemene 
ledenvergadering van november 2010 voor 2 jaar vast-
gesteld. Dit betekent dat de regeling stopt per 1 januari 
2013. 

Bevriezen / tijdelijk stopzetten van uw registratie
Wanneer verloskundigen arbeidsongeschikt zijn of om 
andere redenen langere periode niet werkzaam zijn, 
kunnen zij vaak niet aan de eisen voor herregistratie  
voldoen. Het is dan mogelijk om de registratie tijdelijk stop 
te zetten (te bevriezen). Hierbij wordt de registratietermijn 
niet verlengd, maar worden de eisen voor herregistratie 
naar rato verminderd. Voor het verzoek om te bevriezen 
kunt u het “aanvraagformulier tijdelijk stopzetten 
Kwaliteitsregister Verloskundigen” gebruiken (http://www.
knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verlos-
kundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-
omstandigheden-kwaliteitsregister/). Onderaan de pagina 
vindt u dan het betreffende document.

Invoeren activiteiten in PE-online, wat doet de aanbieder, 
wat moet je zelf doen?
Wanneer u deelneemt aan geaccrediteerde deskundig-
heidsbevordering moeten deze activiteiten in uw digitale 
dossier worden geplaatst. We maken hierbij een onder-
scheid tussen activiteiten die openbaar zijn, dat wil zeggen 
voor iedereen toegankelijk en activiteiten die plaatsvinden 
in besloten groepen, zoals ITV (intercollegiale toetsing 
verloskundigen) of casuïstiekbespreking.

	 Activiteiten voor iedereen toegankelijk
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor verloskundigen uit 
het hele land. Meestal zijn ze terug te vinden op de agenda 
(in PE-online of de KNOV-agenda). De organisator van deze 
activiteiten zet deze  in uw digitale dossier. 
Voorbeelden van deze openbare activiteiten zijn: landelijke 
symposia, nascholing georganiseerd door een opleidings-
instituut of geaccrediteerde vaardigheidstrainingen in een 
ziekenhuis. Maar ook activiteiten die de KNOV organiseert 
zoals de Algemene Ledenvergadering, een MIO-studiedag 
of regionale themabijeenkomst. 
Degene die de activiteit organiseert en dus uw aanwezig-
heid registreert heeft hiervoor uw BIG-nummer nodig. 
Zorg ervoor dat uw dit altijd bij de hand hebt. 

Tip: noteer uw BIG-nummer in uw mobiele telefoon! 

Houd er rekening mee dat de organisator tot twee 
maanden na de scholingsdatum de gelegenheid heeft om 
de activiteit in uw dossier te zetten.

 Activiteiten voor besloten groepen
Dit zijn activiteiten die niet open staan voor iedereen. 
Het gaat hierbij om geaccrediteerde bijeenkomsten als ITV 
of andere vormen van MIO (methodisch intercollegiaal 
overleg). Deze activiteiten worden lokaal georganiseerd en 
staan niet op de openbare agenda. Deze moet u zelf 
invoeren in uw persoonlijk dossier. 

Samenvattend: 
• Activiteiten uit cluster A en B die u volgt na 01-06-2012  
 worden ingevoerd door de organisator. 
• Activiteiten uit cluster A en B die u volgt voor 
 01-06-2012 voert u zelf in; hiervoor moet u zelf een  
 bewijs van deelname  bijvoegen.
• Activiteiten uit cluster C en D voert u zelf in (ook hierbij  
 een bewijs van deelname uploaden) met uitzondering  
 van de Perinatal audit van de Stichting PAN en 
 activiteiten die de KNOV organiseert zoals MIO-studie- 
 dagen, regionale themabijeenkomsten en de ALV.

Sinds 15 juni is het kwaliteitsregister geheel 
ondergebracht bij PE-online. Dit betekent dat de 
registratie en herregistratie via deze applicatie 
verloopt. Maar ook het aanvragen van 
accreditatie en beoordelen en toekennen van 
accreditatie gebeurt geheel digitaal, ook via 
PE-online. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op 
een aantal veranderingen als gevolg van deze 
overstap en enkele andere wetenswaardigheden.

November 2012

Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Verloskundigen
Bijlage 3

http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-omstandigheden-kwaliteitsregister/
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Handleiding PE-online
Wanneer u de handleiding voor PE-online wilt raadplegen, 
klik dan hier. http://www.knov.nl/docs/uploads/handleiding_pe-
online_2012DEF.pdf

Inloggen op het persoonlijk dossier
Inloggen op uw digitale dossier kan via de website van de 
KNOV, www.knov.nl. Op de homepage klikt u op LOGIN 
bovenaan de pagina. Vervolgens kiest u voor inloggen in 
uw persoonlijk dossier van het kwaliteitsregister. U komt op 
de website van PE-online. Hier kunt u uw gebruikersnaam 
en wachtwoord invoeren. Vervolgens komt u in het 
hoofdscherm van uw persoonlijke digitale dossier.

Let op: uw inloggegevens voor uw persoonlijk dossier zijn 
per 15 juni gewijzigd, uw oude gebruikersnaam en wacht-

woord zijn niet meer geldig!

Wachtwoord vergeten
Voor het opvragen van uw wachtwoord, volgt u boven-
staande stappen. 
Onder het inlogscherm van PE-online ziet u de tekst 
Wachtwoord vergeten? Daaronder klikt u op “Als u uw 
inloggegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op 
te vragen”. Vervolgens vult u uw e-mailadres in en ontvangt 
u de inloggegevens per email.

Uw overzicht met verrichte activiteiten 
gesorteerd per cluster
Wanneer u bent ingelogd in uw persoonlijk dossier, klikt u 
op mijn dossier. Voor uw overzicht met activiteiten of voor 
het toevoegen van activiteiten, klikt u op herregistratie 
Kwaliteitsregister Verloskundigen (midden op het scherm 
onderstreept).

Agenda met volledig aanbod geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering
Openbaar aanbod van deskundigheidsbevordering 
waarvoor accreditatie is aangevraagd, is opgenomen in de 
openbare agenda. Deze agenda vindt u op de website van 
de KNOV (http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/agenda-1/). 
U kunt de agenda ook raadplegen vanuit het hoofdscherm 
in uw digitale dossier. 
Wanneer u de agenda opent ziet u een overzicht van het 
aanbod aan deskundigheidsbevordering, gerangschikt op 
datum. Voor de titel ziet u:

 de aanvraag voor accreditatie is nog in 
 behandeling

 accreditatie is toegekend

 de aanvraag voor accreditatie is afgewezen

U kunt dit overzicht filteren op datum of via het menu links 
op soort activiteit, bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen 
spoedeisende handelingen. Wanneer u klikt op e-learning, 
komt u op het overzicht met alle e-learning waarvoor 
accreditatie is aangevraagd.
Wanneer u klikt op een cursus krijgt u de details over de 
nascholing zoals programma, kosten en locatie en het 
aantal toegekende accreditatiepunten.  

http://www.knov.nl/docs/uploads/handleiding_pe-online_2012DEF.pdf
http://www.knov.nl/docs/uploads/handleiding_pe-online_2012DEF.pdf
http://www.knov.nl/docs/uploads/handleiding_pe-online_2012DEF.pdf
http://www.knov.nl
http://www.knov.nl
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/agenda-1/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/agenda-1/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/agenda-1/
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Facturen herregistratie in het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen vanaf 01-01-2013
In het oude systeem ontving u elk jaar een factuur van 
€ 100 (niet-KNOV-leden € 200). Met PE-online worden de 
facturen per registratieperiode van 5 jaar digitaal verstuurd. 
Dit geldt voor verloskundigen voor wie de registratieperi-
ode vanaf 2013 afloopt en een verzoek tot herregistratie 
doen.  Vanwege de overstap naar PE-online  is er een 
overgangsregeling. Bij een eerste herregistratie vanaf 2013 
ontvangt u éénmalig 20% korting en krijgt u dus een 
factuur van € 400. 

Voor degenen voor wie in 2012 de registratietermijn 
afloopt en een verzoek tot herregistratie doen verandert er 
de komende 5 jaar niets. Zij blijven jaarlijks een factuur 
ontvangen. Bij een volgende herregistratie (2017) gaat de 
overgangsregeling in werking en bedraagt de factuur 
400 euro voor een registratieperiode van 5 jaar. 

Wanneer een verloskundige voor het verstrijken van de 
registratieperiode haar registratie wil beëindigen, kan zij 
restitutie vragen van de te veel betaalde bijdrage.

Jaarverslag Kwaliteitsregister Verloskundigen
Kort geleden is het jaarverslag Kwaliteitsregister 
Verloskundigen van 2011 afgerond. In het jaarverslag vindt 
u informatie over de uitvoering van het kwaliteitsregister, 
het aantal verloskundigen dat is geregistreerd en de 
herregistratie. U kunt het jaarverslag downloaden via
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-
in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/
criteria-en-organisatie/. 
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Herregistratie in het kwaliteitsregister
Drie maanden voor het eind van de registratietermijn krijgt 
u een oproep met een verzoek tot herregistratie. 
Voor herregistratie moet een verloskundige aantoonbaar 
hebben deelgenomen aan 200 uur deskundigheids-
bevordering. Deze deskundigheidsbevordering is onder-
verdeeld in 4 clusters:
• 80 uur  KNOV geaccrediteerde bij- en nascholing   
 (cluster A);
• 20 uur  KNOV geaccrediteerde vaardigheidstrainingen  
 spoedeisende handelingen (cluster B);
• 40 uur  KNOV geaccrediteerd methodisch intercollegiaal  
 overleg (bijv. ITV) (cluster C);
• 60 uur aan vrije keuze onderdelen (bijvoorbeeld bieden  
 van stagebegeleiding, deelname Algemene Leden-
 vergadering KNOV, deelname aan onderzoek) 
 (cluster D).

Hierbij geldt dat de verloskundige in één van de clusters 
van activiteiten een tekort van maximaal 25% van het 
vereiste aantal uren mag hebben of in twee clusters 
maximaal een tekort van 10% per cluster. 
Het tekort/de tekorten worden overgeboekt naar de 
nieuwe registratieperiode.

Tussen de clusters is compensatie mogelijk:
• een tekort in cluster A (bij- en nascholing) kan worden  
 gecompenseerd door extra uren uit cluster B of C.
• een tekort in cluster D (vrije keuze activiteiten)   
 kan worden aangevuld met extra uren in één van de  
 andere clusters.

http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/criteria-en-organisatie/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/criteria-en-organisatie/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/criteria-en-organisatie/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/criteria-en-organisatie/
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/criteria-en-organisatie/
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Sinds januari 2012 maakt de KNOV, voor het 

aanvragen en afhandelen van accreditatie, 

gebruik van PE-online. 

In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal veel 

gestelde vragen. Daarnaast bevat deze 

nieuwsbrief een aantal wetenswaardigheden 

over werken met PE-online.

Account en autorisatie aanvragen 
Wanneer u nog geen accreditatie heeft aangevraagd in 
PE-online, geldt dat u eerst een account moet aanvragen. 
Dit kan rechtstreeks via PE online of via de homepage van 
de KNOV (www.knov.nl). Rechts onderaan ziet u een knop 
met de tekst “Kwaliteitsregister Verloskundigen/PE online” 
(let op, deze knop verspringt). U klikt op “Kwaliteitsregister 
Verloskundigen/PE online. 
Op de volgende pagina klikt u op de onderste knop 
“Accreditatie aanvragen/PE online”. U komt op de 
webpagina van PE-online. Hier kiest u “Wachtwoord 
vergeten? Geen account?”. Wanneer u de gevraagde 
gegevens invult ontvangt u per email uw inloggegevens. 
Dan logt u in en vraagt eenmalig autorisatie aan bij de 
KNOV (via de knop autorisatie). Nadat autorisatie is 
verleend, kunt u een accreditatieaanvraag doen. 

Communicatie verloopt via PE-online
Alle berichtenverkeer over de accreditatieaanvraag 
verloopt via PE-online. U ontvangt in uw mailbox een 
melding dat er een bericht is. Berichten ontvangt u van 
afzender noreply@pe-online.org. Dit kan een ontvangst-
bevestiging zijn, een verzoek om meer informatie of het 
besluit over uw accreditatieaanvraag. U kunt zelf aangeven 
met welke frequentie u berichten wilt ontvangen: direct, 
éénmaal per 24 uur of éénmaal per week. 
U kunt uw voorkeur aangeven onder “organisatiegegevens”. 
Met de functie “vraag en antwoord” kunt u zelf ook 
communiceren over uw accreditatieaanvragen.

Accreditatie aanvragen
Wanneer u een account heeft bij PE-online kunt u met 
gebruik van de inloggegevens accreditatie aanvragen. 
Wanneer u een aanvraag voor accreditatie doet moet u de 
soort nascholing bepalen. De KNOV maakt onderscheid 
tussen verschillende vormen van nascholing: e-learning/
schriftelijke nascholing, Methodisch Intercollegiaal Overleg 
(MIO) in besloten groep en nascholing of MIO voor open 
inschrijving. 
Wanneer u kiest voor de laatste optie moet u vervolgens 
aangeven of de nascholing uit één of uit meerdere 
bijeenkomsten bestaat. En dan is er nog de mogelijkheid om 
te bepalen of een nascholing die uit meerdere 
bijeenkomsten bestaat, moet worden geaccrediteerd voor 
het geheel of per bijeenkomst.
Wanneer een cursus nogmaals wordt georganiseerd, dat 
wil zeggen herhaald, spreken we van een nieuwe uitvoering.

Bijeenkomst of uitvoering?
• Een cursus “communicatieve vaardigheden” 
 duurt 3 dagen (= 3 bijeenkomsten)
• De cursus wordt in 2012 tweemaal gegeven 
 (= 2 uitvoeringen):
 - Utrecht: 12-09-2012 t/m 14-09-2012
 - Groningen: 06-11-2012 t/m 08-11-2012

Klik hier voor een korte uitleg/demonstratie. 

Agendavermelding
Agendavermelding komt tot stand door het doen van een 
aanvraag. De gegevens waarbij een oogje      staat worden 
op de agenda vermeld. Wanneer de bijeenkomst niet voor 
“open inschrijving” is, kunt u aangeven dat u de activiteit 
niet op de agenda wilt vermelden.

Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Verloskundigen
December 2012

Voor aanbieders 

van deskundigheids-

bevordering
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https://www.pe-online.org/edu/?taalid=50&orgid=51 
http://www.knov.nl/ 
https://www.pe-online.org/melding.aspx?TextID=4472 
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Invoeren van presentie
Wanneer een activiteit is geaccrediteerd, wordt van u als 
aanbieder/organisator gevraagd om de aanwezigheid van 
verloskundigen in te voeren in PE-online. Dit geldt voor de 
volgende activiteiten:
• Bij- en nascholing, symposia, congressen,   
 (vaardigheids-) trainingen en workshops 
• Methodisch Intercollegiaal Overleg dat open staat   
 voor inschrijving van buitenaf

Activiteiten die vallen onder MIO in besloten groepen of 
onder vrije-keuzeactiviteiten moeten verloskundigen zelf 
invoeren in hun dossier in PE-online.

Voor het invoeren van de aanwezigheid heeft u de BIG-
nummers van de deelnemers nodig. U kunt hiervoor de 
BIG-nummers uit uw deelnemerslijst knippen en in een 
Excelbestand plakken. Vervolgens kunt u de BIG-nummers 
uploaden in PE-online. Soms krijgt u daarbij de melding dat 
een nummer niet wordt herkend. Dit betekent meestal dat 
de betreffende verloskundige niet is ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen. U kunt dit nagaan via de 
volgende link geregistreerde verloskundigen in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Toevoegen van uitvoeringen
Accreditatie is drie jaar geldig wanneer een cursus of 
andere vorm van deskundigheidsbevordering in 
ongewijzigde vorm wordt uitgevoerd. 
U kunt, wanneer u in de loop van deze termijn de cursus 
nogmaals organiseert, de nieuwe datum toevoegen in de 
aanvraag. Deze wordt dan ook automatisch opgenomen in 
de agenda. Hiervoor klikt u in de aanvraag op 
“Uitvoeringsgegevens” en vervolgens op 
“Uitvoeringsgegevens beheren”. Toevoegen van nieuwe 
uitvoeringen is noodzakelijk. Wanneer een uitvoering niet 
in PE-online is opgenomen, kunt u geen presentie van 
deelnemers toevoegen.

Gegevens accreditatie
In het hoofdscherm kunt u niet zien voor hoelang of onder 
welke categorie een activiteit is geaccrediteerd. Voor deze 
gegevens kunt u klikken op “Details aanvraag”  en 
vervolgens op “Accreditatie”. U kunt zelf instellen dat u een 
reminder krijgt wanneer de accreditatie verloopt. 
Hiervoor logt u in als aanbieder. In het hoofdscherm klikt u 
op “organisatiegegevens”. Vervolgens kunt u instellen 
hoeveel tijd voor het verlopen van een accreditatie u 
hiervan een melding wilt ontvangen.

Wist u dat?

Wanneer u een nieuwe aanvraag doet, kunt 
u gegevens overnemen uit een eerdere 
aanvraag. U kunt die gegevens op 
verschillende niveaus overnemen en 
aanpassen.
 
Berichten in PE-online kunt u niet 
verwijderen. Om het hoofdscherm 
overzichtelijk te houden kunt u oude 
berichten in het archief plaatsen. 

Een aanvraag voor accreditatie hoeft u niet 
in één keer te voltooien. U kunt de aanvraag 
tussentijds opslaan en op een later moment  
afronden. Makkelijk als bijvoorbeeld het 
programma nog niet gereed is!

Het is mogelijk om aan uw aanvraag een 
aanmeldformulier te koppelen (via 
organisatiegegevens). Wanneer een 
verloskundige via de agenda een nascholing 
raadpleegt, kan zij zich direct aanmelden.

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van 
accreditatie kunt u een email sturen naar 
kwaliteitsregister@knov.nl.

https://www.pe-online.org/register/?pid=222.
https://www.pe-online.org/register/?pid=222.



