Q&A Counseling Prenatale Screening
Vraag

Antwoord

Zijn er kosten verbonden aan inschrijving in een
deelregister?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan een deelregister.

Wat zijn de scholingseisen?

In een registratieperiode van 5 jaar wordt verwacht dat
je de e-learning prenatale screening voor counselors van
het RIVM/CvB doet. Deze is verplicht.
Daarnaast besteed je nog 16 uur aan
deskundigheidsbevordering voor counselors prenatale
screening. Die 16 uur is verdeeld in:
- 4 uur geaccrediteerde scholing over kennis
- 8 uur geaccrediteerde scholing over vaardigheden
- 4 uur geaccrediteerde scholing op het gebied van
reflectie/MIO.

Telt het deelregister mee voor het
basisregister?

Ja, dat telt mee.

Wat heb ik nodig om me in te schrijven?

Houd je overeenkomst met het Regionale Centra bij de
hand. Deze upload je bij aanmelding .

Waar vind ik de Kwaliteitsovereenkomst met
een Regionaal Centrum?

Je Kwaliteitsovereenkomst vind je bij Peridos onder het
kopje Beheer.

Wanneer start mijn registratieperiode?

Je registratieperiode start op de dag dat je je aanmeldt
en eindigt altijd op 31-12-2026. De eisen zijn berekend
over een registratieperiode van 5 jaar. Deze worden naar
rato aangepast.

Welke gegevens worden gedeeld met CLBPS
(via Peridos)?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ben ik verplicht mij in dit deelregister
counseling Prenatale Screening te registreren?

Nee, dat is niet verplicht.

1/3

In totaal moet je in 5 jaar tijd 200 punten behalen in het
kwaliteitsregister verloskundigen. Dat is inclusief de
punten die je behaald hebt in een deelregister.

BIG-nummer
ID-scholing
Naam scholing
ID-scholingsaanbieder
Datum scholing
Aantal punten

Je kunt je scholing op het gebied van counseling
Prenatale Screening handmatig in Peridos blijven
registreren.
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Waarom krijgt counseling prenatale screening
zoveel aandacht?

Counseling prenatale screening is onderdeel van de Wet
op de Bevolkingsonderzoeken. De Rijksoverheid heeft
vastgelegd dat in Nederland alle zwangeren prenatale
screening krijgen aangeboden, inclusief counseling
voorafgaand hieraan.

Welke scholing kan ik volgen voor counseling
prenatale screening? Waar kan ik die vinden?

De scholing is vindbaar in de scholingsagenda van het
Kwaliteitsregister Verloskundigen (nascholingstype
kennis counseling prenatale screening, vaardigheden
counseling prenatale screening en reflectie/MIO
prenatale screening) en op www.medischescholing.nl.
De verwachting is dat de hoeveelheid scholing
counseling PNS het komende jaar toeneemt.

Welke scholing is komende scholingsperiode
verplicht om te volgen?

De enige verplichting is de e-learning Counseling
Prenatale Screening van het RIVM. Voor het overige
word je geacht punten te halen op het gebied van
kennis, vaardigheden en reflectie.

Mijn registratieperiode loopt niet gelijk met de
scholingsperiode van counseling prenatale
screening. Hoe ga ik daarmee om?

De periodes hoeven niet gelijk te lopen.

Kan ik ook zelf scholing organiseren in mijn
regio voor counseling prenatale screening?
Bijvoorbeeld omdat we hier een thema hebben
dat we multidisciplinair/in het VSV/samen met
anderen willen vormgeven? Welke eisen zitten
daaraan?

Ja, je kunt zelf scholing organiseren.

Waarom is dit een deelregister geworden en
niet een nieuw onderdeel (bijv. categorie E) in
het basisregister?

Counseling Prenatale Screening is in de ogen van de
KNOV en veel verloskundigen onderdeel van het
dagelijkse werk. In die zin zou het ook in het basisregister
opgenomen kunnen worden. De Regionale Centra zijn
echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze taak.
Zij hebben inzicht nodig in hoe ver iemand is met
haar/zijn scholing en kijken daarvoor in Peridos. Om een
koppeling te realiseren tussen het Kwaliteitsregister
Verloskundigen en Peridos was de opzet van een
deelregister de enige mogelijkheid.
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De punten uit het deelregister worden ook bijgeschreven
in het basisregister en tellen dus mee voor de periode
waarin jij geregistreerd bent. In het deelregister zie je
precies of je voor de lopende scholingsperiode
voldoende scholing volgt.

In het raamwerk scholing counseling Prenatale Screening
lees je aan welke eisen deze scholing moet voldoen. Alle
informatie hierover vind je terug op de website van het
RIVM. Voor deze scholing kun je accreditatie aanvragen
via kwaliteitsregisterverloskundigen.nl.
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Wie zorgt er voor de accreditatie van scholing?
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De accreditatiecommissie van de KNOV zorgt voor de
accreditatie van de scholing

