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Inleiding
Sinds januari 2006 heeft de KNOV een Kwaliteitsregister Verloskundigen. Ongeveer 80% van alle praktiserende
verloskundigen staat ingeschreven in het kwaliteitsregister. Door de jaren heen heeft het register zich steeds
meer ontwikkeld tot een instrument gericht op de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening door
verloskundigen. Naast het kwaliteitsregister is er in de afgelopen jaren ook een aantal separate registers
ontwikkeld voor nieuwe of additionele vaardigheden. Vanaf 2022 is het streven om het Kwaliteitsregister
Verloskundigen hét register te maken voor alle taken en vaardigheden van álle verloskundigen, ongeacht hun
setting. Dit gebeurt mede op basis van het rapport dat Andersson, Elffers Felix (AEF) heeft opgesteld als het
gaat om een toekomstbestendig kwaliteitsregister verloskundigen.1 De voorstellen van AEF zijn onder andere
verwerkt in het reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen (2021). In dit reglement is onder meer vastgelegd
dat in het Beleidsdocument Kwaliteitsregister Verloskundigen nadere doelen en eisen met betrekking tot
registratie en herregistratie zijn vastgelegd (artikel 1.5). De Beleidscommissie heeft verder als taak om
deelregisters in te stellen, inclusief de eisen met betrekking tot (her)registratie dan wel wijzigingen daarvan van
deze deelregisters (artikel 4.2). In voorliggende notitie is dit vastgelegd.

Achtergrond
Aanleiding
De overheid borgt met de wet BIG en het BIG-register het minimale basisniveau dat van een
beroepsbeoefenaar wordt verlangd (“dat het kennis- en vaardighedenniveau van de BIG-geregistreerden
tenminste gelegen is op het niveau van de initiële opleiding”). Het bewaken van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening door beroepsbeoefenaren is vervolgens aan de beroepsorganisaties zelf. De KNOV heeft
hieraan deels invulling gegeven met het instellen van het Kwaliteitsregister Verloskundigen.
Zorgverzekeraars letten bij de inkoop van zorg in toenemende mate op kwaliteit van zorg. Registratie in een
kwaliteitsregister is een manier om (werken aan) kwaliteit zichtbaar te maken en daarbij de regie bij de
beroepsgroep te houden.
Samenhang met KNOV-kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsregister is geen instrument op zich, maar is onderdeel van het gehele
‘kwaliteitsbevorderingssysteem’. Dit betekent o.a. dat het KNOV kwaliteitsbeleid (waaronder de visie op
kwaliteit) en professionele standaarden (waaronder het beroepsprofiel en richtlijnen) ten grondslag liggen aan
en bepalend zijn voor de inhoud van het kwaliteitsregister.
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Doelen
Doelgroep
Het kwaliteitsregister is een register voor alle praktiserende verloskundigen in Nederland, ongeacht
specialisaties, jaren werkervaring of de setting waarin een verloskundige werkt.
Doelstelling
Het hoofddoel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van verloskundigen (kwaliteitsbevorderingssysteem).
Daarnaast kent het een aantal subdoelen:
• Het kwaliteitsregister bevordert dat verloskundigen werken volgens de professionele standaarden van de
beroepsgroep en investeren in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden
(kwaliteitsgarantiesysteem).
• Het kwaliteitsregister is transparant naar anderen over wie is ingeschreven.
Doelstelling daadwerkelijk gebruik
De KNOV streeft ernaar dat een substantieel deel van de beroepsgroep staat ingeschreven in het
kwaliteitsregister, ongeacht de setting waarin iemand werkt. Het minimale streefniveau bedraagt 80%.
Verloskundigen die klinisch werken blijven substantieel achter (10-15%). Het streven is om eind 2023 80% van
de klinisch verloskundigen te registreren.

Eisen voor registratie en herregistratie
Registratie-eisen
Bij eerste registratie en herregistratie verklaart de verloskundige aan de gestelde eisen te (zullen) voldoen.
Voor de registratie in het kwaliteitsregister gelden de volgende eisen.

Onderwerp

Formulering

Registratie BIG-register

De verloskundige verklaart dat zij geregistreerd is in het op
grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg ingestelde register.

Werken volgens richtlijnen

De verloskundige verklaart dat zij werkt volgens door de
KNOV vastgestelde richtlijnen.

Deelname aan deskundigheidsbevordering

De verloskundige verklaart dat zij zal deelnemen (of heeft
deelgenomen) aan deskundigheidsbevordering en bekend
is met de daartoe gestelde eisen.

Deelname aan klachtenregeling

De verloskundige verklaart dat zij deelneemt aan een
klachtenregeling die voldoet aan de WKKGZ en geeft
hieraan bekendheid aan haar cliënten.

De verloskundige is praktiserend

De verloskundige verklaart dat zij op moment van
inschrijving tenminste 10 uur per week cliëntgebonden
contact heeft en verwacht dit gedurende de
registratieperiode gemiddeld te zullen hebben.
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Voor herregistratie gelden ook de volgende eisen:
Onderwerp

Formulering

A. Bij- en nascholing

De verloskundige heeft in de afgelopen registratieperiode van vijf jaar
tenminste 80 uur deelgenomen aan geaccrediteerde bij- en
nascholingsactiviteiten, zoals congressen, symposia, klinische lessen,
refereeravonden, cursussen, trainingen.

B. Vaardigheidstrainingen
spoedeisende handelingen

Minimaal 20 uur (gemiddeld 4 uur per jaar) deelname aan de geaccrediteerde
vaardigheidstraining spoedeisende handelingen (stuit, schouderdystocie,
reanimatie, infuus inbrengen, handelen bij shock). In de periode van 5 jaar
moet minimaal gedurende 4 jaar elk jaar een training reanimatie van de
pasgeborenen worden gedaan. Dit laatste geldt voor perioden van
(her)registratie die starten vanaf 01-01-2019.

C. Methodisch intercollegiaal De verloskundige heeft in de afgelopen registratieperiode van vijf jaar
overleg (MIO)
tenminste 40 uur deelgenomen aan geaccrediteerd methodisch intercollegiaal
overleg (bijvoorbeeld ITV).
D. Overige
deskundigheidsbevordering

Maximaal 60 uur te besteden aan onder andere:
• Verzorgen van of ontwikkelen van geaccrediteerde bij- en nascholing
(congressen, symposia, klinische lessen, refereeravonden
(boekbesprekingen, besprekingen vakliteratuur), cursussen, trainingen,
studiedagen).
• Ontwikkelen van protocollen, standaarden en/of richtlijnen.
• Werken aan de initiële opleiding tot verloskundige of onderzoeksinstelling.
• Begeleiden van stages van studenten aan de initiële opleiding.
• Optreden als toetsgroepbegeleider.
• Vervullen van bestuursfunctie binnen de KNOV of kring of inzet in kader van
werkgroepen van KNOV, kring of VSV.
• Publiceren van vakliteratuur.
• Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (hoeft niet afgerond).
• Per 1-1-2022 (niet-commercieel) Begeleiden van jonge, pas afgestudeerde
verloskundigen bij hun start op de arbeidsmarkt, bv door coaching,
intervisie, mentorschap.

De criteria voor accreditatie staan op de website van het kwaliteitsregister
(www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl).
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Toepassen van de registratie-eisen
Met betrekking tot de eisen voor herregistratie geldt dat:
• Een eventueel tekort in cluster A (geaccrediteerde nascholing) gecompenseerd kan worden gecompenseerd
door extra uren in cluster B (vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen) en/of cluster C (methodisch
intercollegiaal overleg);
• een tekort aan uren in cluster D (overige deskundigheidsbevordering) kan worden aangevuld met extra uren
in één van de andere clusters;
• de verloskundige voor één van de clusters van activiteiten (bij- en nascholing, vaardigheidsonderwijs
spoedeisende handelingen, methodisch intercollegiaal overleg of vrije keuze-activiteiten) een tekort van ten
hoogste 25% op het vereist aantal uren mag hebben. In de volgende registratieperiode wordt het vereiste
aantal uren verhoogd met het aantal uren dat in de vorige periode niet is behaald of
• de verloskundige voor twee van de clusters van activiteiten (bij- en nascholing, vaardigheidsonderwijs
spoedeisende handelingen, methodisch intercollegiaal overleg of vrije keuze-activiteiten) een tekort van ten
hoogste 10% (per cluster) op het vereiste aantal uren mag hebben. In de volgende registratieperiode wordt
het vereiste aantal uren verhoogd met het aantal uren dat in de vorige periode niet is behaald.

Deelregisters
De KNOV werkt aan het zoveel mogelijk onderbrengen van alle bestaande registraties in het Kwaliteitsregister
Verloskundigen, door (tijdelijke) deelregisters. Een deelregister is een register binnen het Kwaliteitsregister
Verloskundigen voor nieuwe/additionele vaardigheden waar aparte of aanvullende kwaliteitscriteria voor
gelden. Deze aparte kwaliteitscriteria staan beschreven in de professionele standaarden, opgesteld door de
beroepsgroep.
Deelregisters vallen binnen het Kwaliteitsregister Verloskundigen en zijn daarmee dus onderdeel van het
Kwaliteitsregister Verloskundigen. Dit betekent dat het puntenaantal dat moet worden behaald voor bij- en
nascholing voor een bepaalde vaardigheid in principe binnen het totaal van 200 punten valt én binnen de
bestaande categorieën A t/m D. Het minimale aantal uren bij- en nascholing (200 uur in 5 jaar) blijft daarmee
voor alle verloskundigen zoveel mogelijk gelijk. De Beleidscommissie stelt inhoudelijk de eisen voor registratie
en herregistratie vast. Door het inregelen van deelregisters beperken we de administratieve lasten voor
verloskundigen. Er is één plek, het Kwaliteitsregister Verloskundigen, waar bij- en nascholing door
verloskundigen ook voor additionele/nieuwe vaardigheden wordt geregistreerd. Deelregisters worden alléén
ingericht voor nieuwe/additionele vaardigheden, waar dit ten goede komt van de deskundigheidsbevordering
van verloskundigen. Deze vaardigheden horen bij het vak van verloskundigen, maar er moet aanvullende
(bij)scholing voor gevolgd worden met aparte criteria.
De Beleidscommissie heeft de volgende deelregister(s) ingericht:
Counseling prenatale screening
Counseling prenatale screening is sinds een aantal jaar een vast onderdeel van het werk van veel
verloskundigen: 90% van deze counseling wordt uitgevoerd door verloskundigen. De KNOV, het RIVM en de
Regionale Centra hebben daarom afgesproken deze scholing onderdeel te maken van het Kwaliteitsregister
Verloskundigen. Daarmee ontstaat voor verloskundigen die dat willen, één plek voor het bijhouden van bij- en
nascholing, waaronder die voor counseling prenatale screening. Het bijhouden van bij- en nascholing gebeurt
in het deelregister voor Counseling Prenatale Screening Dit laat zien dat counseling prenatale screening
onderdeel is van het vak als verloskundige en dat de verloskundige investeert in de kwaliteit van
beroepsuitoefening. De geregistreerde scholing telt automatisch mee voor het basisregister en wordt via een
koppeling doorgegeven aan Peridos. Zo ontstaat voor de verloskundige één plek waar alle bij- en nascholing
bijgehouden worden. Het is géén verplichting om dit te doen; verloskundigen kunnen er ook voor kiezen de
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punten zelf handmatig in Peridos te registreren. Er zijn voor verloskundigen geen extra kosten verbonden aan
het deelregister.
Verloskundigen zijn in de totstandkoming van het scholingsronde Counseling prenatale Screening 2022-2026 en
bij de vraag om dit onder te brengen in het kwaliteitsregister diverse keren geraadpleegd.
Registratie-eisen
Onderwerp

Formulering

Delen van gegevens

De verloskundige verklaart dat zij akkoord gaat met het
delen van de scholingsgegevens met het CLPBS via
Peridos.

Kwaliteitsovereenkomst Regionaal Centrum

De verloskundige uploadt een kwaliteitsovereenkomst
met een Regionaal Centrum voor het uitvoeren van de
counseling prenatale screening.

De registratietermijn start op de datum van aanmelding en duurt tot 31 december 2026. De verloskundige
volgt in de periode 1 januari 2022-31 december 2026 scholing counseling prenatale screening. Deze scholing is
verdeeld over de volgende onderdelen:
Onderwerp

Formulering

Volgen verplichte e-learning

Gedurende de registratietermijn volgt de verloskundige
de e-learning prenatale screening voor counselors van het
RIVM/CvB. (4 uur)

Kennis counseling prenatale screening

4 uur geaccrediteerde scholing

Vaardigheden counseling prenatale screening

8 uur geaccrediteerde scholing

Reflectie/MIO geaccrediteerde scholing

4 uur geaccrediteerde scholing

Verloskundigen die zich ná 1 januari 2022 aanmelden voor het deelregister, zullen naar rato (afgerond op hele
punten) de scholing moeten volgen. De e-learning is altijd verplicht. De eisen voor de scholing zijn vastgelegd in
het raamwerk scholing Prenatale Screening dat te vinden is op de website van het RIVM.
De regeling tijdelijke vrijstelling verloskundigen is, gezien het beperkte aantal punten dat voor dit deelregister
behaald moet worden, niet van toepassing op het deelregister Counseling Prenatale Screening. Met een
verloskundige langer dan 6 maanden is uitgevallen en hierdoor in de problemen komt voor herregistratie in dit
deelregister wordt gezocht naar maatwerkoplossingen.
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Uitvoering
(Her) registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen
Registratie en herregistratie in het kwaliteitsregister gaat via PE-Online. Voor de eerste registratie melden
verloskundigen zich digitaal aan en vullen een verklaring in. De KNOV toetst deze verklaring op volledigheid. Er
wordt gecheckt of de verloskundige zonder voorbehoud is geregistreerd in het BIG-register. Bij inschrijving
ontvangt de verloskundige een digitale factuur voor de registratieperiode van 5 jaar. Wanneer de toetsing geen
bijzonderheden oplevert en de factuur is betaald is de registratie een feit.
Procedure herregistratie
Nadat de verloskundige vijf jaar is geregistreerd, vindt herregistratie plaats. De verloskundige krijgt via PEonline een uitnodiging om herregistratie aan te vragen. Voor herregistratie dienen de verloskundigen hun
dossier digitaal in te dienen voorzien van een verklaring over de basiseisen. De KNOV toetst alle dossiers op
volledigheid en juistheid. Uit de ingediende dossiers neemt de KNOV een steekproef. Aan verloskundigen in de
streekproef wordt gevraagd om een bewijs in te sturen dat zij tenminste 10 uur per week praktiseren. Deze
worden vervolgens door de KNOV gecontroleerd.
Het initiatief voor de aanvraag voor herregistratie ligt bij de verloskundige. De verloskundige heeft ook de
mogelijkheid om eerder dan het verstrijken van de registratieperiode haar registratie te verlengen. Op deze
wijze kan zij anticiperen op een wat langere afwezigheid. De verloskundigen die aan de eisen voor
herregistratie voldoen worden opnieuw voor vijf jaar in het kwaliteitsregister opgenomen. Verloskundigen die
niet aan de eisen voldoen worden in de gelegenheid gesteld dit binnen 2 maanden te realiseren. Indien zij na
die periode nog niet aan de eisen voldoen wordt de registratie doorgehaald. Zij kunnen zich een jaar later
opnieuw, voor registratie aanmelden onder voorwaarde dat zij in het tussenliggende jaar naar rato hebben
deelgenomen aan deskundigheidsbevordering.
Bijzondere omstandigheden
Tijdelijke vrijstelling
Wanneer een verloskundige een tijd arbeidsongeschikt is of om andere redenen niet praktiseert, loopt zij de
kans dat zij niet aan de criteria voor herregistratie kan voldoen. De KNOV heeft om die reden een regeling
ingesteld waarbij het mogelijk is om voor die periode een vrijstelling aan te vragen. Door de vrijstelling worden
de eisen voor herregistratie naar rato, per categorie, verlaagd. Op de website van het kwaliteitsregister kunnen
verloskundigen een formulier downloaden waarmee zij verzoek tot een vrijstelling kunnen doen.

Organisatie
Bij de uitvoering van de processen registratie en accreditatie is een aantal spelers betrokken:
• Het bureau Kwaliteitsregister Verloskundigen heeft een centrale rol in het functioneren van het register.
• De onafhankelijke Beleidscommissie behandelt eventuele bezwaarschriften en houdt toezicht op het
functioneren van de accreditatiecommissie en de Beroepscommissie.
• De accreditatiecommissie zorgt voor de beoordeling van deskundigheidsbevorderende activiteiten en kent
accreditatie toe.
• De Beroepscommissie behandelt beroepen tegen de besluitvorming van het bureau Kwaliteitsregister
Verloskundigen en/of de accreditatiecommissie. Deze is niet structureel en komt incidenteel bij elkaar.
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Taken en verantwoordelijkheden van het bureau kwaliteitsregister
Het bureau kwaliteitsregister is het uitvoeringsorgaan van het kwaliteitsregister en is de spil van het register en
is verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Het bureau kwaliteitsregister heeft in hoofdzaak de
volgende taken:
• beheer van het Kwaliteitsregister;
• inschrijven van personen in het Kwaliteitsregister, het herregistreren van personen en het opnieuw
inschrijven van herintreders in het Kwaliteitsregister;
• het evalueren van het Kwaliteitsregister
Het bureau voert deze taak als volg uit:
• ontvangen van aanvragen accreditatie van instellingen, laten beoordelen door accreditatiecommissie en
resultaten terugkoppelen aan accreditatieaanvrager;
• communiceren van accreditatie eisen en geaccrediteerd aanbod;
• beheer nascholingsagenda
• ontvangen, toetsen en terugkoppelen aanvraag (her)registratie;
• vraagbaak zijn voor leden en scholingsinstellingen;
• doorgeleiden van bezwaarschriften en beroepschriften;
• financieel beheren kwaliteitsregister: verzorgen registratiebijdrage van verloskundige, accreditatiebijdrage
van de instellingen en vacatiegelden voor leden accreditatiecommissie en beroepscommissie;
• ambtelijk secretaris van de Beleidscommissie, de accreditatiecommissie en de beroepscommissie;
• evalueren en verder ontwikkelen van het kwaliteitsregister.
Taken en verantwoordelijkheden van de Beleidscommissie
De Beleidscommissie is ingesteld door het bestuur van de KNOV. De commissie bestaat uit tenminste drie tot
vijf personen. De taken en bevoegdheden van de Beleidscommissie zijn vastgelegd in artikel 4 van het
reglement Kwaliteitscommissie:
Taken en verantwoordelijkheden van de accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie wordt ingesteld door het bestuur KNOV en opereert zelfstandig. De
accreditatiecommissie bestaat uit ongeveer drie tot vijf leden. De accreditatiecommissie is verantwoordelijk
voor het beoordelen en kwantificeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten. De bureaumedewerker
van de KNOV is ambtelijk secretaris van de accreditatiecommissie.
De accreditatiecommissie heeft in hoofdzaak de volgende taken:
• opstellen van criteria voor accreditatie van aanbod van deskundigheidsbevordering;
• nader definiëren van de categorie ‘overige deskundigheidsbevordering’;
• beoordelen van aanvragen voor accreditatie van aanbod en terugkoppelen;
• bepalen van toe te kennen accreditatiepunten;
• uitvoeren van visitaties.
Taken en verantwoordelijkheden van de Beroepscommissie
De beroepscommissie wordt ingesteld door het bestuur KNOV en opereert onafhankelijk van de KNOV. De
beroepscommissie bestaat uit drie tot vijf leden. De beroepscommissie is verantwoordelijk voor adequate
afhandeling van beroepsprocedures met betrekking tot het kwaliteitsregister. De Beroepscommissie behandelt
beroepszaken van verloskundigen en instellingen en koppelt deze terug naar de aanvrager en de KNOV. In de
praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat er slechts zeer incidenteel beroepszaken zijn. De beroepscommissie
wordt daarom alleen ingesteld indien zich een casus voordoet.
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Tarieven
Het kwaliteitsregister verloskundigen kent een eigen begroting. De opbrengsten bestaan uit de kosten voor
(her)registratie door de verloskundigen en de kosten die (commerciële) aanbieders moeten betalen voor de
accreditatie. De kosten bestaan grotendeels uit personele kosten en de kosten voor ICT. Het bestuur stelt
iedere vijf jaar het tarief vast. Het kwaliteitsregister kent een eigen financiële administratie. Eventuele
overschotten belanden in een bestemmingsreserve kwaliteitsregister(s).
De tarieven voor de periode 2022 tot en met 2026 zijn door het bestuur van de KNOV als volgt vastgesteld:
• Leden betalen 70 euro per jaar als zij zich (her)registeren. Dat was in de voorgaande periode 80 euro. De
totale kosten voor (her)registratie in de komende jaren bedragen dus € 423,50 (inclusief 21% BTW).
• Niet leden betalen 160 euro per jaar, dat tarief is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige periode. De
totale kosten voor (her)registratie in de komende jaren bedragen dus € 968,- (inclusief 21% BTW)
• Iedereen die zich in de jaren 2022-2026 herregistreert krijgt een eenmalige korting van één jaar, zijnde 70
euro voor leden en 160 euro voor niet-leden. Dit wordt op de factuur zichtbaar gemaakt.
Aan inschrijving in een deelregister zijn geen (extra) kosten verbonden voor verloskundigen.

Formele documenten
•
•
•
•
•

Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen
Regeling accreditatie van deskundigheidsbevordering KNOV
Klacht- en beroepsreglement beroepscommissie Kwaliteitsregister Verloskundigen
Regeling tijdelijke vrijstelling Kwaliteitsregister Verloskundigen
Beleidsdocument Kwaliteitsregister Verloskundigen

10/10

