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Aanleiding 

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen moeten verloskundigen aan bepaalde 

registratiecriteria voldoen. Dit zijn zowel kwantitatieve criteria, dat wil zeggen het aantal uren in 5 jaar, als 

kwalitatieve criteria in de zin van soort en niveau (geaccrediteerd) van deskundigheidsbevordering. 

Regelmatig krijgt het bureau kwaliteitsregister vragen van verloskundigen die zich op allerlei vlakken meer 

dan gemiddeld inzetten voor de verloskunde. Zij geven aan dat door de tijdsinvestering die dit met zich 

meebrengt, activiteiten voor het kwaliteitsregister in het gedrang komen. 

 

Toelichting 

In januari 2011 is de eerste reguliere herregistratie gestart. Dit betekent dat verloskundigen die 5 jaar staan 

geregistreerd in het kwaliteitsregister zijn uitgenodigd voor herregistratie. Verloskundigen die niet aan de 

registratiecriteria voldoen worden hier nu mee geconfronteerd. Het bureau Kwaliteitsregister krijgt 

regelmatig berichten van verloskundigen die aangeven dat, ondanks dat zij zeer actief zijn, hun 

verplichtingen voor het kwaliteitsregister niet kunnen nakomen. 

Vaak gaat het hierbij om activiteiten die een flinke tijdsinvestering vergen, die op de langere termijn een 

positief effect hebben op de kwaliteit van verloskundige zorg in kring of regio. 

Voorbeelden van deze activiteiten zijn het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, innovatieprojecten 

en projecten gericht op de kwaliteit van zorg op kring, regio of op landelijk niveau. Genoemde projecten 

kunnen worden, met een maximum van gemiddeld 12 uur per jaar, opgevoerd als vrije keuze activiteit in 

het kwaliteitsregister. Terwijl het hierbij gaat om projecten die veel meer uren omvatten. Door de grote 

tijdsinvestering voor deze activiteit, komen verloskundigen niet toe aan de andere activiteiten voor het 

kwaliteitsregister. Het gevolg hiervan is dat zij hun registratie in het kwaliteitsregister verliezen. 

Verloskundigen ervaren dit als onterecht en voelen zich niet erkend in het feit dat zij grote inspanningen 

leveren die de beroepsgroep ten goede komen. Zij vragen zich af of het strak hanteren van de normering  

(= puntentoekenning) de enige manier om werken aan kwaliteit van zorg en investeren in 

deskundigheidsbevordering te waarderen. 

 

Vrijstelling van activiteiten 

Het voorstel is om verloskundigen die zich aantoonbaar inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de 

verloskundige zorg, te waarderen voor het feit dat zij gedurende een bepaalde periode hun prioriteiten 

elders leggen. Het gaat om activiteiten die individueel een bijdrage kunnen leveren aan 

deskundigheidsbevordering maar niet passen in de nascholingscategorieën van het kwaliteitsregister en de 

daarmee samenhangende criteria voor accreditatie. Om deze reden kan er geen compensatie binnen de 

onderdelen van het register toegepast worden.  

Om verloskundigen die zich bovengemiddeld inzetten voor hun vak te waarderen wordt voor een aantal 

uur vrijstelling verleend. Dat wil zeggen dat zij gedurende de registratieperiode minder nascholingspunten 

hoeven te halen. Concreet betekent het dat er vrijstelling wordt verleend voor cluster A (16 uur) en C (8 

uur). Er wordt geen vrijstelling verleend voor het cluster vaardigheidstraining spoedeisende handelingen 

(cluster B). 

Het is belangrijk om een dergelijke vrijstelling goed te begrenzen, omdat het risico bestaat op uitholling 

van het kwaliteitsregister. Dat wil zeggen dat deskundigheidsbevordering substantieel moet zijn gedurende 

de hele registratieperiode en dat er geen vrijstelling plaatsvindt voor trainingen spoedeisende handelingen. 

De activiteiten waarvoor verloskundigen voor worden gewaardeerd moeten voldoen aan door het 

beleidsorgaan vastgestelde criteria. 



 

Criteria van activiteiten waarvoor vrijstelling kan worden verleend 

Hieronder worden criteria beschreven waaraan de activiteit moet voldoen, inclusief het effect dat deze 

activiteit heeft op de deskundigheid van de verloskundige die deze uitvoert. 

- Vrijstelling wordt alleen verleend in bijzondere gevallen. De activiteit is primair gericht op 

kwaliteitsverbetering in de verloskundige zorg en overstijgt het praktijkniveau (gericht op kring, regio 

of landelijk).  

- Er is sprake van een kenniscomponent voor de betrokkene: visie ontwikkelen, sociale kaart opstellen, 

ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen, analyse van de populatie, cliëntgericht werken etc. 

- De activiteit heeft geen commerciële of winstdoelstellingen. 

- De activiteit moet een begin en een aangeduid einde hebben. 

- Vrijstelling vanwege uitvoering van wetenschappelijk onderzoek wordt verleend wanneer het 

onderzoek wordt verricht door een erkend onderzoeksinstituut. 

- De verloskundige die voor vrijstelling in aanmerking wil komen moet aantoonbaar investeren. Er moet 

sprake zijn van een aanzienlijke tijdsinvestering van gemiddeld 4 uur per week gedurende minimaal 6 

maanden. De vrijstelling wordt verleend voor maximaal een jaar. Bij projecten die minder dan 6 

maanden duren blijft er voldoende tijd over om aan deskundigheidsbevordering te doen. 

- Per registratieperiode wordt er eenmaal vrijstelling worden verleend. 

 

Uitvoering 

1. Een verloskundige kan schriftelijk  vrijstelling aanvragen. Deze aanvraag is voorzien van 

onderliggende stukken waaruit het bureau aard van de activiteit en de aard van de werkzaamheden kan 

opmaken. De volgende documenten kunnen hiertoe dienen: 

- Projectplan, inclusief plan van aanpak en looptijd 

- Evaluatieverslag 

- Jaarverslag 

- Onderzoeksrapport 

2. De aanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld door bureaumedewerkers van het kwaliteitsregister. 

In geval van twijfel wordt deze voorgelegd aan de accreditatiecommissie. 

3. Het bureau neemt de aanvraag in behandeling en bericht na uiterlijk 6 weken of het verzoek tot 

vrijstelling wordt gehonoreerd. 

 

In werkingtreding gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. 


