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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het kwaliteits-
register van 2019. Met deze nieuwsbrief wil ik u 
informeren over actuele ontwikkelingen binnen het 
kwaliteitsregister. De volgende onderwerpen komen 
aan bod:
• Nieuwe normen van het kwaliteitsregister
• Betekenis nieuwe normen

Nieuwe normen van het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen
Sinds de oprichting van het kwaliteitsregister hebben 
ontwikkelingen in de geboortezorg niet stilgestaan. 
De verbreding van het vak komt onder andere tot 
uitdrukking in het beroepsprofiel, waarin 9 
verschillende rollen zijn beschreven. Door intensieve 
samenwerking binnen maatschappen en VSV’s is er 
meer nadruk op niet-cliëntgebonden werk en op 
afstemming en samenwerking. Verschillende partijen 
onderschrijven het belang van preventie en 
gezondheidsbevordering: de inspectie voor de 
gezondheid, de politiek met het Preventie-akkoord, de 
beroepsgroepen met de Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg waarin ook meer nadruk voor cliënten-
participatie is opgenomen. Deze ontwikkelingen maken 
dat aandacht voor, en het bevorderen van gezondheids-
vaardigheden een belangrijk speerpunt is.

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

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal 
aanpassingen van de normen van het kwaliteitsregister 
en het uitbreiden van de opties voor toetsing en 
reflectie. 

Wat verandert er?
a. Nieuwe mogelijkheden voor reflectie en feedback:
• Format bespreek- en verbetercyclus cliëntenenquête

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 
opvoeren voor uw persoonlijk dossier. 
De handreiking kunt u vinden op de website van de 
KNOV.

• Er wordt een online tool ontwikkeld waarmee u een 
self-assessment kunt doen. Vervolgens kunt u een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen, 
uitvoeren 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.
Op dit moment wordt de tool getest in een pilot. 
Naar verwachting is het self-assessment dit voorjaar 
beschikbaar.

b. Aan de criteria voor deskundigheidsbevordering
worden twee nieuwe normen toegevoegd:

• Deskundigheidsbevordering moet minimaal 5 rollen
 (van de 9) uit het beroepsprofiel bestrijken. Hiermee 
bereikt u dat u steeds beter de rollen van het 
beroepsprofiel verwerft en inspeelt op het 
veranderende werkveld. De keuze voor deze rollen is 
vrij en individueel verschillend.

• De trainingen reanimatie van de pasgeborene
moeten worden gespreid over de hele 
registratieperiode. Dit bekent dat u jaarlijks (in elk 
geval 4 van de 5 registratiejaren) een training 
reanimatie pasgeborene moet volgen zodat u steeds 
up to date getraind bent.

c. Er wordt een kennistoets over de richtlijn Postnatale
zorg ontwikkeld. Deze online toets wordt ontwikkeld 
in 2019 en geïmplementeerd in 2020.

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/1866/file/Beroepsprofiel_VERLOSKUNDIGE_02_02_2015.pdf
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Wat blijft er gelijk?
Er blijft ook veel hetzelfde:
• 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 mogelijkheid tot flexibel herregistreren,   
 wanneer u eerder aan de gestelde norm voldoet.
• De kosten voor registratie en herregistratie blijven

gelijk.

Wat betekenen de nieuwe normen in de praktijk?

De rollen van het beroepsprofiel en 
deskundigheidsbevordering

Aanvragen van accreditatie
Bij het aanvragen van accreditatie moeten aanbieders 
van deskundigheidsbevordering aangeven welke rollen 
er in de nascholing, training of MIO aan bod komen en 
in welke mate zij aan bod komen. Zij kunnen voor 
maximaal 3 rollen een percentage aangeven in welke 
verhouding de rollen aandacht krijgen in de nascholing. 
Wanneer een nascholing meer dan 3 rollen bevat, 
kiezen zij de rollen die het meest prominent aan bod 
komen.

Zoeken in de agenda 
• Op rol
Het aanbod van deskundigheidsbevordering kan, op 
verzoek van de aanbieder, worden opgenomen in de 
nascholingsagenda op de website van het kwaliteits-
register. Met de invoering van de rollen in de 
accreditatieaanvraag, is het ook mogelijk om in de 
nascholingsagenda te zoeken naar nascholing waarin 
bepaalde rollen aan de orde komen. 
Een voorbeeld. U heeft zich voorgenomen om in 2019 te 
werken aan een betere samenwerking in uw VSV en 
besloten dat aanvullende nascholing hierover zinvol is. 
U kunt dan in de nascholingsagenda zoeken op de rol 
‘samenwerker’. U krijgt dan een overzicht van 
nascholingen waarbij deze rol aan bod komt. Soms 
slechts zijdelings, maar soms ook als hoofdonderwerp.
 

• Op type nascholing
De trainingen reanimatie pasgeborene kunt u makkelijk 
vinden in de nascholingsagenda. Hier kiest u bij ‘Type’ 
voor reanimatie pasgeborene. Er verschijnt een 
overzicht van nascholingen waarin reanimatie 
pasgeborene deel uitmaakt van het programma. 
Wanneer u uit deze lijst een training aanklikt ziet u 
bijvoorbeeld de volgende puntentoekenning.

Bij ‘vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen’ 
staat het totaal aantal accreditatiepunten dat de 
training oplevert. Achter ‘reanimatie pasgeborene’ staat 
een nul. Het aantal uren training voor dit onderdeel 
(vaak onderdeel van een combinatie van vaardigheden) 
is opgenomen in het totaal aantal accreditatiepunten. 
Door het toekennen van 0 wordt de training aan-
gemerkt als reanimatietraining pasgeborene en ook als 
zodanig opgenomen in uw persoonlijk dossier.

Zelf invoeren van methodisch intercollegiaal overleg
Wanneer u zélf bijeenkomsten methodisch 
intercollegiaal in uw dossier invoert, moet u hieraan ook 
rollen toekennen. U kunt voor maximaal 3 rollen een 
percentage aangeven (afgerond  op tientallen) in welke 
verhouding de rollen aandacht krijgen in de MIO-
bijeenkomst. Wanneer een MIO meer dan 3 rollen 
bevat, kiest u de rollen die het meest prominent aan 
bod komen.
De rollen zijn ook opgenomen in de standaard-
verslagformulieren voor MIO. 

Tip: stel aan het eind van een MIO-bijeenkomst met 
elkaar vast welke rollen aan de orde zijn geweest. 
De notulist kan dit in het verslag opnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
030 2823114, kwaliteitsregister@knov.nl .

Categorie Accreditatie 
punten

Accreditatie-
periode

Reanimatie 
pasgeborene

0 23-08-2018 t/m 
23-08-2021

Vaardigheids-
trainingen 
spoedeisende 
handelingen

8,5

https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=222
mailto:kwaliteitsregister%40knov.nl?subject=informatie
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