
  

 
 
 

 
 

 

 

 

Jaarbericht 2015 

 

Kwaliteitsregister Verloskundigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 
 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 1 

2 Registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen  1 

2.1 Registratie eisen 1 

2.2 Reguliere herregistratie 1 

2.3 Vervroegde herregistratie 2 

2.4 Herintreden met norm 2 

2.5 Kosten 2 

3 Accreditatie van deskundigsheidsbevordering 2 

3.1 Criteria voor accreditatie 2 

4 Communicatie  3 

4.1 Website kwaliteitsregister 3 

4.2 Overige communicatie 3 

5 Organisatie van het kwaliteitsregister  3 

5.1 Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen 4 

5.2 Beleidsorgaan 4 

5.3 Accreditatiecommissie 4 

5.4 Beroepscommissie Kwaliteitsregister Verloskundigen 4 

6 Financien 5 

7 Feiten en toelichting 2015 5 

7.1 Cijfers: registratie, herregistratie en accreditatie 5 

7.2 Bijzonderheden en toelichting 2015 8 

8 Het Kwalititeitsregister in 2016 en verder 8 

8.1 Doorontwikkeling kwaliteitsregister 8 

8.2 Activiteiten 2016 9 
 

 

 

Bijlage 1   Samenstelling commissies



  

1 
 
 

1 Inleiding 

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen is ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van 

Verloskundigen (KNOV). Het doel van het kwaliteitsregister is het waarborgen van de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening door het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak. Registratie geeft aan dat 

een verloskundige actief is volgens de norm van de beroepsgroep en investeert in het verwerven en 

bijhouden van kennis en vaardigheden. Het kwaliteitsregister draagt bij aan de kwaliteit van 

deskundigheidsbevordering.  

 

2 Registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen  

2.1 Registratie eisen 
Wanneer een verloskundige is geregistreerd, moet zij werken volgens de standaarden en richtlijnen 

van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk, in de ruimste 

zin. Die kwaliteit strekt uit tot medische kennis en vaardigheden, communicatie, een goede 

praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken. Daarnaast moet zij 

deelnemen aan deskundigheidsbevordering, zoals bij- en nascholing of methodisch intercollegiaal 

overleg. 

Concreet zijn de eisen voor registratie als volgt geformuleerd: 

 Registratie (zonder voorbehoud) in het BIG-register 

 Praktiserend als verloskundige voor gemiddeld minimaal 10 uur per week 

 Deelname aan een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 

 Werken volgens de normen van de beroepsgroep 

 Actief deelnemen aan deskundigheidsbevordering (gemiddeld minimaal 40 uur per jaar). Er zijn 

4 verschillende categorieën deskundigheidsbevordering: 

- bij- en nascholing over verloskundig relevante onderwerpen (16 uur/jaar) 

- vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen, zoals reanimatie, schouderdystocie of 

onverwachte stuitligging (4 uur/jaar) 

- methodisch intercollegiaal overleg, zoals intercollegiale toetsing of perinatale audit (8 

uur/jaar) 

- overige deskundigheidbevordering, zoals stagebegeleiding, uitvoeren wetenschappelijk 

onderzoek, actieve deelname aan VSV-bijeenkomsten etc. (12 uur/jaar) 

 

2.2 Reguliere herregistratie 
De registratieperiode voor het kwaliteitsregister is vijf jaar. Een jaar voor het verstrijken van de 

registratieperiode ontvangt de verloskundige hiervan een aankondiging. Drie maanden voor het 

einde van deze periode ontvangt de verloskundige een uitnodiging om herregistratie aan te vragen. 

Wanneer een verloskundige een verzoek tot herregistratie indient, moet zij voldoen aan eerder 

genoemde registratie-eisen en aantoonbaar minimaal 200 uur hebben besteed aan diverse vormen 

van deskundigheidsbevordering. Wanneer een verloskundige voldoet aan de registratie eisen, wordt 

haar registratie met vijf jaar verlengd. 

Na ontvangst van het verzoek tot herregistratie raadpleegt het Bureau Kwaliteitsregister 

Verloskundigen het BIG-register om te zien of de BIG-registratie nog actueel is. Het bureau 

controleert vervolgens het digitale persoonlijk dossier op volledigheid.  
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Bij één op de drie dossiers moet de verloskundige de (digitale) certificaten, getuigschriften etc. van 

activiteiten, die niet door de organisator zijn verantwoord of zijn geupload, opsturen samen met een 

bewijs dat zij praktiserend is. 

 

2.3 Vervroegde herregistratie 
Verloskundigen die voor afloop van de standaardperiode van vijf jaar (bijvoorbeeld na drie of vier 

jaar) al voldoen aan de criteria, kunnen vervroegde herregistratie aanvragen. Bij het aanvragen van 

herregistratie geeft de verloskundige aan wanneer zij haar nieuwe registratieperiode wil starten.  

Nieuwe activiteiten tellen dan mee voor de nieuwe registratieperiode. 

 

2.4 Herintreden met norm 
Wanneer een verloskundige, wanneer haar registratieperiode is verstreken, niet voldoet aan de 

criteria voor herregistratie, wordt haar registratie doorgehaald. Voordat zij zich opnieuw in het 

kwaliteitsregister kan registreren, geldt er een wachttijd van een jaar. Wanneer zij zich na een jaar 

opnieuw aanmeldt voor registratie, moet zij in het tussenliggende jaar aantoonbaar het aantal uren 

deskundigheidsbevordering (naar rato) hebben gevolgd. 

 

2.5 Kosten 
De kosten voor registratie bedragen per registratieperiode (5 jaar) € 500 voor KNOV-leden en € 1000 

voor niet-leden. De verloskundige ontvangt bij aanvang van de registratie een factuur voor het totale 

bedrag. Wanneer zij haar registratie voortijdig beëindigt, kan zij het teveel betaalde terugvragen. 

 

3 Accreditatie van deskundigheidsbevordering 

Eén van de normen van het Kwaliteitsregister Verloskundigen is dat verloskundigen geaccrediteerde 

deskundigheidsbevordering volgen. Er zijn verschillende vormen van deskundigheidsbevordering 

waarvoor accreditatie kan/moet worden aangevraagd: een cursus of nascholing, congres of 

symposium, vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen, periodieke nascholingen 

(bijvoorbeeld klinische lessen of refereeravonden) en methodisch intercollegiaal overleg. Aanvragen 

van accreditatie gebeurt via de applicatie PE-online. Het Bureau Kwaliteitsregister zorgt voor 

doorgeleiding en afhandeling van de accreditatieaanvragen. De beoordeling op inhoud en uitvoering 

gebeurt door de accreditatiecommissie. De commissie heeft hiervoor criteria opgesteld. Deze zijn 

vastgesteld door het Beleidsorgaan. 

 

3.1  Criteria voor accreditatie 
Criteria voor accreditatie nascholingsactiviteiten hebben betrekking op: 

 de relevantie van het onderwerp, waarbij de inhoud moet aansluiten bij actuele opvattingen 

over verloskundig handelen. 

 het niveau van de nascholing 

 de onderwijskundige opzet 

 de professionaliteit van de uitvoering 
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Voor accreditatie van vaardigheidsonderwijs spoedeisende handelingen geldt als aanvullende eis dat 

deelnemers voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen oefenen en hierop feedback te krijgen 

(aantal deelnemers ten opzichte van het aantal trainers). 

 

Voor accreditatie van methodisch intercollegiaal overleg gelden de volgende aanvullende 

accreditatiecriteria: 

 expliciete reflectie op eigen handelen in relatie tot wenselijk beleid (op basis van objectieve 

gegevens) maakt expliciet deel uit van de bijeenkomsten. 

 er worden, indien mogelijk, afspraken gemaakt over toekomstig beleid.  

 het beleid wordt geëvalueerd. 

 

In de regeling “Accreditatie Kwaliteitsregister Verloskundigen” 

(www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl) staan de accreditatiecriteria verder uitgewerkt. 

 

4 Communicatie en PR 

4.1 Website kwaliteitsregister 
Het kwaliteitsregister heeft een eigen website (www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl). Deze 

wordt beheerd door het Bureau Kwaliteitsregister. Via de website wordt rechtstreeks gelinkt naar: 

 het inlogscherm voor het persoonlijk dossier van de verloskundige 

 het inlogscherm voor het aanvragen van accreditatie 

 de agenda voor nascholingsactiviteiten  

 een zoekfunctie om na te gaan of een verloskundige in het kwaliteitsregister is geregistreerd 

Op de website staan ook onderliggende documenten, zoals de Beleidsnotitie Kwaliteitsregister 

Verloskundigen en het Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen en het Reglement 

Beroepscommissie. Daarnaast wordt de website gebruikt om onderwerpen onder de aandacht te 

brengen. 

 

4.2 Overige communicatie 
De communicatie tussen het Bureau Kwaliteitsregister en de directe gebruikers van het 

kwaliteitsregister (dat wil zeggen aanbieders van nascholing en de leden van het kwaliteitsregister) 

verloopt grotendeels digitaal, via PE-online. Wanneer er berichten zijn die voor grotere groepen 

gelden en die wat meer nadruk verdienen verstuurt het bureau een digitale nieuwsbrief. In 2015 is 

éénmaal een nieuwsbrief verzonden, 

http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/uploads/kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/knov_k

wal_downloads/65/file/nieuwsbrief_Kwaliteitsregister_Verloskundigen_december_2015.pdf 

 

5 Organisatie van het kwaliteitsregister 

Bij de uitvoering van het Kwaliteitsregister Verloskundigen zijn diverse commissies betrokken: het 

Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen, de Accreditatiecommissie, een Beroepscommissie en een 

Beleidsorgaan (voor de samenstelling commissies zie bijlage 1).  

 

http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/
http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/
http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/uploads/kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/knov_kwal_downloads/65/file/nieuwsbrief_Kwaliteitsregister_Verloskundigen_december_2015.pdf
http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/uploads/kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/knov_kwal_downloads/65/file/nieuwsbrief_Kwaliteitsregister_Verloskundigen_december_2015.pdf
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5.1 Bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen 
De medewerkers van het Bureau Kwaliteitsregister zijn belast met het beheer en de uitvoering van 

het kwaliteitsregister, zoals registraties, herregistraties en de aanvragen voor accreditatie. Daarnaast 

heeft de beleidsmedewerker van het bureau de functie van secretaris van de verschillende 

commissies. In deze functie organiseert zij ook de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften. De 

beleidsmedewerker volgt de ontwikkelingen in het veld en doet, na overleg met relevante partijen, 

voorstellen voor beleidswijzigingen. Wanneer nodig worden beleidswijzigingen door het bureau 

geïmplementeerd. Het bureau is onderdeel van de KNOV-werkorganisatie. Het bureau werkt volgens 

het Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen. 

 

Landelijke MIO-dag 

Het Bureau Kwaliteitsregister organiseert jaarlijks minimaal één landelijke MIO-dag. Deze dag is 

bedoeld voor verloskundigen die het lastig vinden om voldoende activiteiten in cluster C te halen. 

Tijdens deze studiedag wordt, met gebruik van verschillende methodieken, twee of drie inhoudelijke 

thema’s uitgediept. De bijeenkomst wordt begeleid door ervaren trainers of toetsgroepbegeleiders. 

De MIO-dag heeft in mei 2015 plaatsgevonden. Hieraan hebben 21 verloskundigen deelgenomen. 

 

5.2 Beleidsorgaan 
Het beleidsorgaan is ingesteld door het bestuur van de KNOV en heeft een afvaardiging uit het 

bestuur van de KNOV. De criteria voor accreditatie, zoals vastgelegd in de regeling “Accreditatie 

Kwaliteitsregister Verloskundigen”, worden door het Beleidsorgaan vastgesteld. Het Beleidsorgaan is 

in hoofdzaak belast met het toezicht op het functioneren van het register en het vaststellen van het 

beleid. Het Beleidsorgaan kan het bureau vragen om voorstellen te doen voor beleid. Andersom legt 

het bureau vragen uit het veld of van de accreditatiecommissie voor aan het Beleidsorgaan. 

Bezwaarschriften op besluiten van het bureau of de accreditatiecommissie worden door het 

Beleidsorgaan afgehandeld.  

 

5.3 Accreditatiecommissie 
De accreditatiecommissie is ingesteld door het bestuur van de KNOV en opereert zelfstandig. De 

zittingstermijn is vijf jaar, deze kan éénmaal worden verlengd. De accreditatiecommissie beoordeelt 

de aanvragen voor accreditatie. De criteria voor accreditatie worden opgesteld door de 

accreditatiecommissie en vervolgens vastgesteld door het Beleidsorgaan. 

De accreditatiecommissie voert steekproefsgewijs visitaties uit. De accreditatiecommissie werkt 

volgens de regeling “Accreditatie Kwaliteitsregister Verloskundigen”.  

 

5.4 Beroepscommissie Kwaliteitsregister Verloskundigen 
De beroepscommissie is ingesteld door het bestuur van de KNOV en opereert onafhankelijk van de 

KNOV. De beroepscommissie is verantwoordelijk voor adequate afhandeling van beroepsprocedures 

met betrekking tot het kwaliteitsregister. De beroepscommissie werkt volgens het Reglement 

Beroepscommissie Kwaliteitsregister. De Beroepscommissie vergadert minimaal éénmaal per jaar, en 

naar aanleiding van beroepszaken. In 2015 zijn er geen beroepszaken geweest. 
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6 Financiën 

Het jaar 2015 wordt afgesloten met negatief resultaat van ca € 20.000. Dit negatief saldo heeft te 

maken met het feit dat de Belastingdienst met ingang van 2014 BTW heft over registratietarieven 

van beroepsverenigingen. Het kwaliteitsregister heeft in 2015 de BTW over 2015 en 2014 eenmalig 

afgeboekt. Per 2016 wordt de BTW doorberekend in het tarief voor registratie. 

 

7 Feiten en toelichting 2015 

7.1 Cijfers: registratie, herregistratie en accreditatie 

 
 2015 Bijzonderheden 2014 

Registratie    

Aantal praktiserende verloskundigen 32731  29802 

Aantal verloskundigen geregistreerd in het 

Kwaliteitsregister Verloskundigen  

23623 

 

 72,2% van alle praktiserende 

verloskundigen 

Klinisch verloskundigen: 163 

Waarnemers: 659 

Verloskundigen in praktijk: 

1540 

2256 

Nieuwe aanmeldingen in het KR 192  161 

Herintreders in het KR 18  62 

Registratie beëindigd door KNOV:  

Herregistratie afgekeurd: 6  

Niet gereageerd op oproep herregistratie: 9  

Factuur niet betaald: 3 

18 

 

 

 

 35 

Registratie beëindigd door verloskundige: 

Niet eens met KNOV: 2  

Werkt klinisch/gaat klinisch werken: 17 

Kan niet aan registratie-eisen voldoen: 9 

Stopt met werken als verloskundige: 53  

Te duur: 6 

Onbekend: 4 

103  88 

 

 

Herregistratie    

In aanmerking voor herregistratie 214  259 

Steekproef herregistratie 59  45 

Herregistratie toegekend 199 93% 227 

Herregistratie afgekeurd 6 
7% 

8 

Niet gereageerd op oproep herregistratie  9 24 

  

                                                      
1 Gebaseerd op gegevens Nivel 2015, vermeerderd met gemiddelde groei van 3,9% per jaar 
2
 Gebaseerd op gegevens Nivel 2015 

3
 d.d. 31-12-2015 
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 2015 Bijzonderheden 2014 

Accreditatie    

Bij- en nascholing 301  308 

Vaardigheidstrainingen spoedeisende 

handelingen 

71  54 

Methodisch intercollegiaal overleg 68  61 

Totaal alle categorieën 440  423 

Afgewezen accreditatieaanvragen 24 7 VSV 

7 MIO 

10 Bij- en nascholing 

39 

5 VSV 

8 MIO 

26 bij- en 

nascholing 

Bezwaarprocedures geen  3 

Beroepsprocedures geen   

 
 
 
 

 
 

 
  Figuur 1  Registraties in het Kwaliteitsregister Verloskundigen 2015 

 

klinisch verloskundigen
7%

Waarnemers 28%

Overige praktiserende
verloskundigen 65%
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  Figuur 2  Herregistratie in 2015 

 

 

 

 

 
 

  Figuur 3  Accreditatie-aanvragen 2015 
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7.2 Bijzonderheden en toelichting 2015 
Het percentage verloskundigen dat is geregistreerd in het kwaliteitsregister is licht gedaald, 72,2,% 

ten opzichte van 76% in 2014. Wanneer we dit differentiëren valt op dat het aantal klinisch 

verloskundigen dat staat geregistreerd in het kwaliteitsregister achterblijft, van hen is ca 18% 

geregistreerd in het kwaliteitsregister. Wanneer we in de groep praktiserende verloskundigen de 

klinisch verloskundigen buiten beschouwing laten, blijkt dat 92,7% van de praktiserende 

verloskundigen (waarnemers, praktijkhouders etc.) staat geregistreerd in het kwaliteitsregister. 

Vanaf de start van het kwaliteitsregister is de participatie van klinisch verloskundigen achtergebleven 

ten opzichte van die van verloskundigen in de eerste lijn. Het is voorstelbaar dat dit nu verder is 

teruggelopen, omdat men mogelijk wacht op de openstelling van het specialistenregister voor de 

klinisch verloskundigen dat in oprichting is. 

Van 7% van de verloskundigen die zijn uitgenodigd voor herregistratie is de herregistratie niet 

toegekend, in meer dan de helft (9) van de gevallen hebben zij niet op het verzoek tot herregistratie 

gereageerd. De redenen voor non respons zijn niet bekend, maar het “niet kunnen voldoen aan de 

registratie-eisen” zal bij sommigen een rol spelen. Van het totaal aantal verzoeken tot herregistratie 

zijn er 6 niet toegekend door de KNOV omdat de dossiers niet voldeden aan de criteria voor 

herregistratie.  

 

Het aantal aanvragen van accreditatie is min of meer gelijk aan het aantal in 2014. Er zijn in 2015 

geen formele bezwaar- of beroepsprocedures geweest. 

 

Met ingang van 1 januari 2013 is de herregistratie voor de wet BIG van start gegaan. Het is 

aannemelijk dat sommige verloskundigen hun BIG-registratie verliezen. Dit heeft consequenties voor 

hun registratie in het kwaliteitsregister. Er is een koppeling tot stand gebracht met het BIG-register. 

Hierdoor is er de mogelijkheid van een uitwisseling tussen het kwaliteitsregister en het BIG-register, 

waarbij het bureau op de hoogte wordt gesteld van uitschrijvingen uit het BIG-register. Deze 

uitwisseling gebeurt wekelijks. Wanneer er verloskundigen zijn uitgeschreven uit het BIG-register 

wordt met deze verloskundigen contact opgenomen. 

 

8 Het kwaliteitsregister in 2016 en verder 

8.1 Doorontwikkeling kwaliteitsregister 
Het Kwaliteitsregister Verloskundigen (KR) is in 2006 opengesteld. Vanwege het 10-jarig bestaan van 

het kwaliteitsregister is gestart met een oriëntatie op de registratiecriteria in relatie tot de 

ontwikkelingen in de geboortezorg en ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid bij andere 

beroepsgroepen. Er zijn signalen dat er bij andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg de normen 

voor registratie in beweging zijn. Daarnaast zullen ideeën over de doelstelling en de registratiecriteria 

in een breder verband worden geïnventariseerd om te bepalen of aanpassingen of wijzigingen 

wenselijk of noodzakelijk zijn.  

Er heeft een consultatie plaatsgevonden onder gebruikers van het kwaliteitsregister. Er is onder 

andere gesproken met zorgverzekeraars, de inspectie en verloskundigen over de doelstelling van het 

kwaliteitsregister en over de registratiecriteria. Ook is er gekeken naar ontwikkelingen in de 

geboortezorg in de laatste 10 jaar en in hoeverre deze gevolgen kunnen hebben voor de inrichting en 

doelstelling van het kwaliteitsregister. De bevindingen zullen in 2016 via social media worden 
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voorgelegd aan verloskundigen in het veld en worden gepresenteerd in de Algemene 

Ledenvergadering. In het najaar van 2016 wordt één en ander verder uitgewerkt. 

 

8.2 Activiteiten 2016 
Nieuwe leren 

Er zijn nieuwe inzichten over het leren van volwassenen. Uitgangspunt is een breder begrip van leren 

en leren op de werkplek waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen formeel en informeel leren. In 

2016 moet worden onderzocht of dit consequenties heeft voor de criteria voor accreditatie van het 

nascholingsaanbod voor verloskundigen. 

 
Website 
In 2014 is de website van het kwaliteitsregister (www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl) online 
gegaan. Het is niet bekend in hoeverre verloskundigen deze website weten te vinden en ook 
daadwerkelijk gebruiken en hoe deze wordt gewaardeerd. In 2016 zal dit worden geïnventariseerd. 
 
Overige deskundigheidsbevordering 
De categorie ‘overige deskundigheidsbevordering’ heeft een grote diversiteit van activiteiten. In 2016 
zal worden bekeken of de verschillende activiteiten terecht een plaats hebben in het 
kwaliteitsregister. 
 
 
 
 

http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/


  

 
 
 

Bijlage 1  Samenstelling commissies 

 

 

Beleidsorgaan 

Mevrouw Juliet Droog (voorzitter) 

Mevrouw Jolijn Betlem (bestuur KNOV) 

Mevrouw Marianne Wigbers (praktiserend verloskundige) 

Mevrouw Maudy Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 

 

Accreditatiecommissie 

Mevrouw Rita Iedema 

Mevrouw Aafke Bruinsma 

Mevrouw Marjolein Houben 

Mevrouw Marjolein Mensink 

Mevrouw Ellen te Pas 

Mevrouw Maudy Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 

 

Beroepscommissie 

Mevrouw Ank van den Bergh (voorzitter) 

Mevrouw Margreeth van der Kwast 

Mevrouw Dieuwke Ottens 

Mevrouw Maudy Dettingmeijer (ambtelijk secretaris) 

 


