
Wat zijn deelregisters?





Antenatale CTG's in de eerstelijn
Vaardigheden in de klinische setting
Anticonceptie
Uitwendige versie

'Nieuwe' vaardigheden:



Nieuwe, additionele vaardigheden worden, waar
mogelijk en zoveel mogelijk tijdelijk, ondergebracht in
deelregisters als onderdeel van het
Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Het vak van verloskundigen is aan continue 
ontwikkeling onderhevig. Het vak is al lang 
niet meer alleen 'baby's op de wereld zetten'.

Dat vraagt nieuwe
vaardigheden en
nieuwe kwaliteitseisen.

We willen administratieve lasten beperken, 
daarom is het gewenst deze vaardigheden 
een plek te kunnen geven binnen het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Daarmee laten verloskundigen zien dat al 
deze specifieke vaardigheden bij hun vak 
horen én blijft deskundigheidsbevordering 
overzichtelijk, realistisch en uitvoerbaar.

Op termijn streven we ernaar zoveel mogelijk onder te 
brengen in de 'basis' en krijgen verloskundigen zoveel
mogelijk regie over hun eigen ontwikkeling. Dit vergt een
langjarige strategie waarbij we continu moeten kijken welke
deelregisters en regels nodig zijn en welke niet.
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Uitwendige versie
(1/10/2022)

Anticonceptie
(1/10/2022)

Kwaliteitsregister 
Verloskundigen

Versieregister

Bekwaamheidslijst spiralen 
en implantatiestaafjes

Counseling  Prenatale Screening
(deelregister)

Echo Kwaliteitsregister
(BEN)

Onderdeel van het Kwaliteitsregister
Verloskundigen

Eigen registratie

Eigen registratie

Basisregister PE-online

Registratie bij Kwaliteitsregister BEN

Counseling Prenatale Screening
(1/1/2022)

Antenatale CTG in de eerstelijn
(1/11/2022)

 

Klinisch Verloskundigen
(in ontwikkeling)

Kwaliteitsregister Verloskundigen, met vertakkingen
naar de verschillende deelregisters:

Kwaliteitsregister
Verloskundigen





Uit de enquête van het project 'op weg naar een
toekomstbestendig kwaliteitsregister', die eind 2021
gehouden is onder 300 verloskundigen, 73% van de
verloskundigen voorstander is om alle zorg door
verloskundigen in één overzichtelijk register samen 
te brengen.



Wat betekent het voor jou?

Investeren in je eigen (specifieke) deskundigheid op basis 
       van uniforme scholingseisen

Kunnen declareren van sommige specifieke handelingen 
       naast de reguliere verloskundige zorg 



Planning 2022

Counseling Prenatale screening - 1/1/2022

Uitwendige versie                         - 1/10/2022

Anticonceptie                                - 1/10/2022

Antenatale CTG in de eerstelijn  - 1/11/2022

Klinisch Verloskundigen               - in ontwikkeling, 

Deelregister:

                                                                  we houden jullie op de hoogte



kwaliteitsregister@knov.nl


