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Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Verloskundigen
Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering

Met deze nieuwsbrief willen we aanbieders van 
deskundigheidsbevordering voor verloskundigen 
informeren over enkele wijzigingen in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen en de daarmee 
samenhangende criteria voor accreditatie.

Doorontwikkeling kwaliteitsregister
Het Kwaliteitsregister Verloskundigen bestaat sinds 
2006. Sinds die tijd hebben de ontwikkelingen in de 
geboortezorg niet stilgestaan. Deze ontwikkelingen 
hebben invloed op de invulling van deskundigheids-
bevordering.

Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van de normen 
van het kwaliteitsregister met ingang van 1 januari 
2019. 
• Aan de criteria voor deskundigheidsbevordering

wordt een norm toegevoegd: deskundigheids-
bevordering moet een minimaal aantal rollen 
(zie pagina 3) bestrijken. De keuze voor deze rollen is 
vrij. Hiermee wordt bereikt dat een verloskundige 
steeds beter de rollen van het beroepsprofiel 
verwerft.
Nieuwe norm: een verloskundige in het 
kwaliteitsregister volgt in een registratieperiode 
deskundigheidsbevordering die minimaal 5 rollen 
bestrijkt.

• De trainingen reanimatie pasgeborene moeten
worden gespreid over de registratieperiode. 
Hiermee  wordt bereikt dat een verloskundige 
steeds up to date getraind is. 
Nieuwe norm:  een verloskundige in het 
kwaliteitsregister traint minimaal gedurende 4 jaar 
élk jaar reanimatie van de pasgeborene.

Wat betekent dit voor u als aanbieder van 
deskundigheidsbevordering?
Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering heeft 
het aanpassen van de normen van het kwaliteits-
register, zoals hierboven beschreven, een aantal 
consequenties.

Toekennen van rollen
Bij het aanvragen van accreditatie, moet u aangeven op 
welke rollen uw nascholing betrekking heeft. U kunt bij 
de accreditatieaanvraag minimaal 1 en maximaal 3 
rol(len) aanvinken. Wanneer een nascholing meer dan 1 
rol bestrijkt, dient u globaal aan te geven in welke 
verhouding (in percentages) de rollen aan bod komen. 
Komen er in een nascholing meer dan 3 rollen aan bod, 
dan kiest u de 3 rollen die het meest dominant zijn. 
De som van de percentages van de verschillende rollen 
moet 100% zijn.
Let op: Een rol kan alleen worden toegekend wanneer 
een scholing echt een bijdrage levert aan het verwerven 
van competenties die bijdragen aan het beter vervullen 
van deze rol. Verloskundigen kunnen bij hun keuze voor 
een nascholing gebruik maken van de zoekfunctie bij 
het zoeken op de verschillende rollen. Ook daarom is 
het van belang dat de rollen correct worden toegekend.

Voorbeeld: multi-disciplinaire calamiteitentraining 
Naast theorie over, en trainen van de acute 
handelingen, staat ook SBARR op het programma.
In deze training komen de volgende rollen aan bod:
Medisch deskundige  40%
Communicator   30%
Samenwerker   30%
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Voorbeeld: symposium of congres met meerdere 
deelsessies 
Een symposium of congres bestaat uit meerdere 
deelsessies. In dat geval bepaalt u als aanbieder globaal 
het percentage per rol voor het gehele programma. 
Deze rollen gelden voor elke deelnemer van het 
symposium, ongeacht welke deelsessie er is gevolgd.

Vaardigheidstrainingen reanimatie pasgeborene
Wanneer u een vaardigheidstraining reanimatie 
pasgeborene organiseert, moet u dit expliciet 
beschrijven, bijvoorbeeld in de titel van de nascholing, 
de inhoudsbeschrijving of in het programma.
Sommige aanbieders organiseren trainingen acute 
verloskunde waarvan de inhoud van de training per 
uitvoering wisselt. Het is dan van belang dat u onder-
scheid maakt tussen trainingen waarin reanimatie van 
de pasgeborene is opgenomen en trainingen waarin 
andere vaardigheden acute zorg worden getraind. 
In dat geval dient u tweemaal accreditatie aan te 
vragen: één mét reanimatie pasgeborene en één zonder 
reanimatie pasgeborene.

Scholingsagenda
In de accreditatieaanvraag is een item opgenomen over 
vermelding in de scholingsagenda. Hier moet u ook 
aangeven of een nascholing (ook) een training 
reanimatie pasgeborene bevat. 
Wanneer verloskundigen een training reanimatie 
pasgeborene willen volgen, kunnen zij in de 
nascholingsagenda op dit type nascholing zoeken waar 
en wanneer deze wordt georganiseerd.

Voorbeeld vermelding accreditatietoekenning van een 
scholing acute zorg inclusief reanimatie pasgeborene:

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 
aangemerkt als reanimatietraining pasgeborene en ook 
als zodanig opgenomen in de persoonlijke dossiers van 
verloskundigen.

Datum van invoering
Per 1 juli 2018 zijn bovenstaande normen in PE-online 
geactiveerd en kunnen aanbieders van nascholing de 
rollen en trainingen reanimatie pasgeborene in het 
systeem toekennen.
De ingangsdatum van de nieuwe normen voor 
verloskundigen is 1 januari 2019. Dat wil zeggen een 
registratie of herregistratie die vanaf deze datum 
ingaat.

Categorie Accreditatie 
punten

Accreditatie-
periode

Reanimatie 
pasgeborene

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

Vaardigheids-
trainingen 
spoedeisende 
handelingen

8,5
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Taakgebieden en rollen in het beroepsprofiel van 
de verloskundige
Voor het adequaat toekennen van rollen is het zinvol 
om wat achtergrondinformatie over het beroepsprofiel 
van de verloskundige te hebben. Dit beroepsprofiel is 
richtinggevend voor het werk van de verloskundigen en 
beschrijft de essentie en reikwijdte van het beroep. 
De verloskundige is een zelfstandige medisch 
professional en specialist in het fysiologische proces, 
tijdens preconceptie, zwangerschap, bevalling en 
kraamperiode. Zij verricht zorg met een gezond verloop 
van zwangerschap, baring en kraambed als uitgangs-
punt. De verloskundige zorg kent 4 taakgebieden. In elk 
taakgebied zijn er een aantal rollen te onderscheiden. 
Deze rollen zijn afgeleid van de CanMeds-rollen en zijn 
opgebouwd uit verschillende competenties. 

Taakgebied 1 
Reproductieve zorg
In dit taakgebied zijn rollen met betrekking tot 
begeleiding van de vrouw, het (ongeboren) kind in de 
preconceptionele, prenatale, natale en postnatale 
periode geïntegreerd:
• Medisch deskundige
 Verleent reguliere en acute verloskundige zorg in de  
 preconceptie, prenatale, natale en postpartum. 
• Gezondheidsbevorderaar
 Bevordert een optimale uitkomst van de zwanger- 
 schap en gezondheid en welbevinden van cliënten  
 door informatie gericht op gezondheidsbevordering  
 en gedragsverandering te bieden, die aansluit bij het  
 kennisniveau. 
• Communicator

Bouwt een professionele relatie op met de cliënt en 
haar omgeving en stelt met cliënt de zorgvraag vast. 
Houdt rekening met psychische, culturele, 
maatschappelijke en sociale aspecten met als doel 
de transitie naar moederschap/ouderschap te 
ondersteunen en bouwt een professionele relatie op 
met partners in de verloskundige keten.

• Coach en counselor
Ondersteunt de cliënt en haar omgeving tijdens de 
transitie naar ouderschap en geeft informatie en 
begeleiding aan de cliënt bij het maken van een 
afgewogen en geïnformeerde beslissing.

Taakgebied 2 
Organisatie van de verloskundige zorg
In dit taakgebied heeft de verloskundige de volgende 
rollen:
• Samenwerker

Werkt samen met alle betrokken medewerkers in de 
verloskundige keten en andere relevante partners 
met als doel de kwaliteit van zorg voor individuele 
cliënten en groepen cliënten te bevorderen.

• Organisator
Zorgt voor doeltreffende organisatie en coördinatie 
van zorg. De bedrijfsvoering is zakelijk, transparant 
en verantwoord en biedt ruimte voor innovatie. 
Als casemanager van de cliënt coördineert de 
verloskundige de samenwerking tussen de 
disciplines, met als doel de continuïteit van zorg te 
waarborgen.

Taakgebied 3 
Professionalisering van het beroep
In dit taakgebied heeft de verloskundige de volgende 
rollen:
• Beroepsbeoefenaar

Ontwikkelt zich permanent professioneel en geeft 
vorm aan het eigen leerproces en levert een bijdrage 
aan deskundigheidsbevordering van anderen.

• Innovator
Levert een bijdrage aan innovatie binnen de gehele 
verloskundige keten en signaleert en benoemt 
kansen en mogelijkheden van verandering en 
vernieuwing van de verloskundige zorg.

Taakgebied 4 
Wetenschappelijke basis van het beroep
Bij wetenschappelijk onderzoek heeft de verloskundige 
de rol als:
• Academicus

De verloskundige heeft een academische 
grondhouding waarbij zij zich kritisch, zelfstandig, 
innovatief, analytisch en nieuwsgierig opstelt. Zij is 
zowel gebruiker, participant als uitvoerder van 
wetenschappelijk onderzoek.

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

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/1866/file/Beroepsprofiel_VERLOSKUNDIGE_02_02_2015.pdf
mailto:kwaliteitsregister%40knov.nl?subject=informatie

