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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het kwaliteits-
register van 2018. Met deze nieuwsbrief wil ik u 
informeren over actuele ontwikkelingen die betrekking 
hebben op het kwaliteitsregister. De volgende 
onderwerpen komen aan bod:
• Verdere ontwikkeling van het kwaliteitsregister
• Ontwikkelingen wet BIG
• Vacature Beleidsorgaan

Verdere ontwikkeling kwaliteitsregister
Het kwaliteitsregister bestaat ruim 10 jaar. Naar aan-
leiding hiervan is een consultatie uitgevoerd onder 
gebruikers van het kwaliteitsregister. Hieruit bleek dat 
het kwaliteitsregister inmiddels een vaste plek heeft in 
de beroepsuitoefenening van de verloskundige.
Gebleken is dat de normen en registratiecriteria 
haalbaar zijn en goed aansluiten op de praktijk. 
Wel vinden gebruikers dat op sommige vlakken de 
registratiecriteria kunnen worden aangescherpt. 
Met name mogen reflectie en feedback meer nadruk 
krijgen.

De ontwikkelingen in de geboortezorg hebben niet 
stilgestaan. Zo is het vak van verloskundige breder 
geworden. Dit komt tot uitdrukking in het beroeps-
profiel, waarin 9 competenties zijn beschreven. Er zijn 
veel mogelijkheden tot specialisatie en differentiatie. 
Door een intensieve samenwerking binnen 
maatschappen en VSV’s is er meer nadruk op niet-
cliëntgebonden werk en op meer afstemming en 
samenwerking. Dit vergt overstijgend kunnen acteren, 
waarbij competenties als netwerken en strategisch 
opereren van pas komen en er hogere eisen worden 
gesteld aan communicatieve vaardigheden. 
Verloskundigen zijn hierop niet altijd goed voorbereid. 
Deze ontwikkelingen hebben invloed op de invulling van 
deskundigheidsbevordering waarin verschillende 
competenties aan bod moeten komen om op die 
manier bij te dragen aan kwaliteit en samenwerking.

Door verschillende partijen wordt gewezen op het 
belang van preventie en gezondheidsbevordering: 
de inspectie voor de gezondheid, CPZ met de 
Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en door de 
politiek met een Nationaal Preventie Akkoord in het 
regeerakkoord. Daarnaast is een verdere invulling van 
de cliëntenparticipatie wenselijk, zoals ook in de 
Zorgstandaard is opgenomen. Deze ontwikkelingen 
maken dat het bevorderen van gezondheids-
vaardigheden een belangrijk speerpunt is. Ook dit vergt 
andere competenties van verloskundigen. 

Een toenemend aantal verwijzingen naar de tweede lijn 
en een afnemend aantal thuisbevallingen zorgen ervoor 
dat verloskundigen minder bevallingen begeleiden. 
Hierdoor worden zij zelden geconfronteerd met acute 
situaties, terwijl zij in die situaties adequaat moeten 
handelen. Dit benadrukt de rol van deskundigheids-
bevordering en het regelmatig trainen van 
spoedeisende handelingen. 

Er is een toenemend aantal wetenschappelijke richt-
lijnen voor de geboortezorg. Kennis van richtlijnen is 
belangrijk om te kunnen werken volgens algemeen 
aanvaarde en onderbouwde normen. Dit zorgt er ook 
voor dat u in de samenwerking kunt fungeren als 
gelijkwaardige gesprekspartner. 
We weten uit eerder onderzoek dat de implementatie 
van richtlijnen achterblijft. Dit is onwenselijk. 
Het kwaliteitsregister kan, in samenwerking met de 
KNOV, hierin een meer sturende rol vervullen.
Ook andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg 
ontwikkelen nieuwe normen voor deskundigheids-
bevordering, waarbij elementen worden toegevoegd, 
gericht op (intercollegiale) toetsing en feedback. In de 
wet BIG is een wijziging in de registratie-eisen in 
voorbereiding, zie pag. 2.
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Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassingen 
van de normen van het kwaliteitsregister en uitbreiding 
van de opties voor toetsing en reflectie. 

Wat blijft er gelijk?
• Het totaal aantal uren, dat u per jaar aan   
 deskundigheidsbevordering moet doen, blijft gelijk,  
 namelijk gemiddeld 40 uur per jaar.
•  De verdeling van het aantal uren over de   
 verschillende categorieën blijft gelijk.
•  De registratieperiode blijft 5 jaar. Met de mogelijk- 
 heid tot flexibel herregistreren, wanneer u eerder  
 aan de gestelde norm voldoet.
•  De procedures voor registratie en herregistratie  
 blijven gelijk, evenals de regelingen voor com-  
 pensatie of vrijstelling.
•  De kosten voor registratie en herregistratie blijven  
 gelijk.

Wat verandert er?
a. Er komen nieuwe mogelijkheden voor reflectie en  
 feedback:
 • Format bespreekcyclus cliënten enquête
  Met dit format kunt u de uitkomsten van uw  
  enquête analyseren en er verbeterplannen aan  
  koppelen. Wanneer een verbeterplan is   
  uitgevoerd en geëvalueerd kunt u hiervoor   
  MIO-punten verwerven. 
 • Er wordt een online tool ontwikkeld waarmee u  
  op eenvoudige wijze een persoonlijk   
  ontwikkelingsplan (POP) kunt opstellen, uit-  
  voeren en evalueren. Met dit POP kunt u gericht  
  en gestructureerd werken aan uw deskundigheid.  
  Hierdoor zal het rendement van uw nascholing  
  toenemen. Met het gestructureerd werken   
  volgens een POP kunt u MIO-punten verwerven.
b. Aan de criteria voor deskundigheidsbevordering  
 wordt een norm toegevoegd: de deskundigheids- 
 bevordering moet een minimaal aantal competen- 
 ties bestrijken. Hiermee bereikt u dat u steeds beter  
 de competenties van het beroepsprofiel verwerft.
 Nieuwe norm: een verloskundige in het   
 kwaliteitsregister volgt in een registratieperiode  
 deskundigheidsbevordering die minimaal 5   
 competenties bestrijkt.
c. De trainingen spoedeisende handelingen   
 (reanimatie pasgeborene) moeten worden gespreid  
 over de registratieperiode. Hiermee bereikt u dat u  
 steeds up to date getraind bent. 
 Nieuwe norm: een verloskundige in het kwaliteits-
 register traint minimaal gedurende 4 jaar élk jaar de  
 reanimatie van de pasgeborene.

d. Er wordt een kennistoets over een nieuwe richtlijn  
 ontwikkeld. Bij wijze van pilot wordt de toets in één  
 regio geïntroduceerd als een verplicht onderdeel  
 van het kwaliteitsregister. Deze kennistoets wordt  
 ontwikkeld in 2018, de pilot is in 2019.

De ALV (nov. 2017) heeft ingestemd met bovenstaande. 
In 2018 wordt dit verder uitgewerkt. 
Een overgangsregeling maakt deel uit van de 
uitwerking. 

Ontwikkelingen Wet BIG
In 2013 heeft een evaluatie van de wet BIG plaats-
gevonden. Uitkomsten van deze evaluatie hebben 
geleid tot een aantal concept-wetsvoorstellen.

Een van de wetsvoorstellen betreft een uitbreiding op 
de criteria voor herregistratie. Dit wetsvoorstel geldt 
voor alle artikel 3 beroepen, waaronder verloskundigen. 
In dit concept voorstel wordt de huidige werkervarings-
eis aangevuld met criteria ten aanzien van deskundig-
heidsbevordering.  VWS onderbouwt dit als volgt: 
“Met deelname aan deskundigheidsbevordering toont 
de beroepsbeoefenaar aan te voldoen aan de minimale 
eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe 
ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Dit draagt bij aan 
de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt 
de patiënt tegen onzorgvuldig handelen”. 
Het wetsvoorstel vormt een grondslag om via lagere 
regelgeving nadere regels te stellen over deskundig-
heidsbevorderende activiteiten die een beroeps-
beoefenaar moet verrichten om voor herregistratie in 
aanmerking te komen. 
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Kort samengevat komt het voorstel er op neer dat, 
naast de bestaande werkervaringseis, verloskundigen 
minimaal 100 uur per registratieperiode van 5 jaar 
moeten besteden aan deskundigheidsbevordering. 
Intercollegiale toetsing maakt deel uit van deze 
deskundigheidsbevorderingseis. 

De bewijsvoering van deze nieuwe registratie-eis ligt, 
evenals nu, bij de verloskundige zelf. Het is aan de 
beroepsgroepen om voor de uitwerking een passend 
voorstel te doen aan VWS. 

Wat betekent dit in de praktijk?
Een aantal beroepsverenigingen, waaronder de KNOV, 
hebben een eigen (privaatrechtelijk) kwaliteitsregister, 
waarin criteria voor deskundigheidsbevordering zijn 
opgenomen. Verloskundigen die zijn geregistreerd in 
het kwaliteitsregister, voldoen dus al aan deze 
toekomstige herregistratie-eis van de wet BIG. 
Verloskundigen die niet zijn geregistreerd in het 
kwaliteitsregister moeten op een andere manier 
aantonen dat zij aan de nieuwe criteria voor 
herregistratie voldoen.

Vacature Beleidsorgaan Kwaliteitsregister 
Verloskundigen
Voor het Beleidsorgaan van het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen zijn we op zoek naar een enthousiaste 
verloskundige. Heeft u altijd al met collega’s mee willen 
denken over kwaliteitsbeleid? Heeft u niet veel tijd, 
maar wilt u toch inbreng hebben? Meld u dan aan als 
kandidaat voor deze functie.

Het beleidsorgaan is ingesteld door het bestuur van de 
KNOV. Het orgaan bestaat uit minimaal 3 personen, van 
wie 2 leden-verloskundigen. Het beleidsorgaan heeft in 
hoofdzaak de volgende taken:
• Vaststellen van het reglement
• Voorstellen doen voor criteria voor registratie,   
 herregistratie en criteria voor accreditatie en legt  
 deze voor aan de Algemene Ledenvergadering van  
 de KNOV
• Toezien op het functioneren van het bureau, de  
 accreditatiecommissie en de Beroepscommissie
• Afhandelen van bezwaarschriften

Het beleidsorgaan vergadert tweemaal per jaar. 
Over eventuele bezwaarschriften vindt consultatie 
plaats. Dit gebeurt, afhankelijk van de aard van het 
bezwaarschrift, per email, telefonische vergadering of 
fysieke vergadering. Leden van het beleidsorgaan 
ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Voldoet u aan de volgende kenmerken?
• Minimaal 5 jaar praktiserend in de eerste lijn en lid  
 van het kwaliteitsregister en de KNOV
• Volgt de actuele ontwikkelingen in de geboortezorg 
• In staat overstijgend te denken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Maudy Dettingmeijer, 030 -28 23 131, 
mdettingmeijer@knov.nl. 
 
Indien u interesse hebt in deze functie, kunt u voor 
21 februari 2018 uw motivatie en CV sturen naar
kwaliteitsregister@knov.nl.
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