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Vraag Antwoord 

Zijn er extra kosten verbonden aan inschrijving 
in een deelregister? 

Nee, er zijn geen extra kosten verbonden aan inschrijving 
in een deelregister. 

Wat zijn de scholingseisen? In een registratieperiode van 5 jaar wordt van je 
verwacht dat je 20 uur besteedt aan deskundigheids- 
bevordering en minimaal 50 uitwendige versies 
registreert (minimaal 10 per jaar). 

De 20 uur zijn verdeeld in: 

- 4 uur hands-on bijscholing voor uitwendige versie 

- 4 uur multidisciplinaire scholing voor uitwendige 
versie 

- 12 uur MIO op het gebied van uitwendige versie  

Tellen activiteiten uit het deelregister mee voor 
het Kwaliteitsregister Verloskundigen?  

Ja, die tellen mee.  

Als je een geaccrediteerde bijscholing volgt op het 
gebied van uitwendige versie wordt deze geregistreerd 
in het Kwaliteitsregister Verloskundigen (basisregister) 
en in het deelregister uitwendige versie.  

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. 

Wat moet ik doen als ik nu in het versieregister 
sta? 

Als je nu in het versieregister staat, zie je vanaf 01-10-
2022 als je inlogt in PE-online een nieuw dossier voor het 
deelregister Uitwendige Versie. De registratieperiode 
loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Je kunt 
herregistratie aanvragen in PE-online.  
Om voor herregistratie in aanmerking te komen, heb je 
minimaal 10 versies geregistreerd. Herregistratie vindt 
plaats in maart 2023.  

Het is belangrijk om alle versies te registreren in het 
registratieplatform. Daarmee houden we als 
verloskundigen zicht op onze eigen kwaliteit.  

De medewerker Kwaliteitsregister controleert in maart 
2023 in de database waarin de versies geregistreerd 
staan of voldaan is aan de vereiste. Bij goedkeuring zal 
de nieuwe registratieperiode starten op 1 januari 2023. 

Wat heb ik nodig voor een nieuwe registratie?  Om je in te kunnen schrijven voor het deelregister 
Uitwendige Versie wordt het volgende certificaat 
gevraagd: 

- Registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen  

- Afgeronde scholing Versiekundige 
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Hoe meld ik me aan voor het deelregister 
Uitwendige versie (nieuwe registratie vanaf 01-
01-10-2022) 

Log in in het Kwaliteitsregister Verloskundigen (PE-
online) en klik op Andere registraties. Je kiest voor 
aanmelden deelregister uitwendige versie en volgt de 
wizard. Upload het benodigde certificaat en verstuur het 
toelatingsdossier. Vervolgens controleert de 
medewerker Kwaliteitsregister of goedkeuring verleend 
wordt. Zo ja, dan start je registratieperiode op de datum 
van aanmelding. 

De eisen zijn berekend over een registratieperiode van 5 
jaar. 

Wanneer start mijn registratieperiode? Sta je nu in het versieregister? Zie het antwoord bij de 
vraag “wat moet ik doen als ik nu in het versieregister 
sta?”. 

Ben ik verplicht mij in het deelregister 
Uitwendige Versie te registreren? 

Om je verrichtingen te kunnen declareren, moet je 
aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn. Dit toon je aan 
door registratie in het deelregister Uitwendige Versie. De 
versiekundigen die al ingeschreven staan worden 
automatisch omgezet naar PE-online. Vanaf 1 oktober 
2022 is het nieuwe deelregister Uitwendige Versie in PE-
online operationeel 

Welke scholing kan ik volgen voor Uitwendige 
Versie? Waar kan ik die vinden? 

 

De scholingen worden de komende tijd ontwikkeld door 
o.a. externe partijen, dus er zal de komende tijd van zelf 
aanbod komen voor verschillende vormen van scholing. 
De scholing vind je dan in de scholingsagenda van het  
Kwaliteitsregister Verloskundigen nascholingstype UV - 
Hands-on bijscholing, UV - Multidisciplinaire bijscholing 
en UV - MIO). De verwachting is dat de hoeveelheid 
scholing UV het komende jaar toeneemt. 

Voor MIO kunnen verloskundigen ook zelf accreditatie 
aanvragen wanneer zij een MIO-bijenkomst over 
uitwendige versie organiseren.  

Wie organiseert hands-on trainingen?  Hands-on trainingen kunnen door de opleiders 
georganiseerd worden die ook de ‘basiscursus’ geven 
maar ook door nieuwe aanbieders. Aanbieders moeten 
hiervoor accreditatie aanvragen. 

Hoe komen de scholingen en MIO-
bijeenkomsten in mijn dossier van het 
deelregister? 

Organisatoren van scholingen en MIO-bijeenkomsten 
moeten accreditatieaanvragen. Geaccrediteerde 
scholingen en MIO-bijeenkomsten worden door de 
organisator in je dossier geregistreerd (zowel in het 
deelregister als in het Kwaliteitsregister Verloskundigen, 
basisregister.  

https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=222
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Mijn registratieperiode van het basisregister 
loopt niet gelijk met de registratieperiode van 
het deelregister Uitwendige Versie. Hoe ga ik 
daarmee om? 

De periodes hoeven niet gelijk te lopen. Voor het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen en het deelregister 
uitwendige versie vraag je op verschillende momenten 
herregistratie aan. 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 
registratieperiode voldoende scholing volgt voor het 
deelregister. 

Start de herregistratieperiode voor het 
deelregister Uitwendige Versie altijd op 1 
januari? 

 

Het deelregister Uitwendige Versie is 
persoonsgebonden, en niet tijdsgebonden. Dat betekent 
dat niet iedereen dezelfde start- en einddatum van 
herregistratie heeft en dat deze ook niet gelijk hoeven te 
lopen aan de herregistratieperiode voor het 
basisregister. Wel is de registratieperiode altijd 5 jaar en 
start de periode voor iedereen die nu als versiekundige 
geregistreerd staat op 1 januari 2023. 

Waarom is dit een deelregister geworden? Het vak van verloskundigen is aan continue ontwikkeling 
onderhevig, waardoor er nieuwe en additionele 
vaardigheden zijn die een verloskundige zich eigen kan 
maken.  

Tot nu toe golden er voor herregistratie voor Uitwendige 
Versie geen bijscholing en MIO eisen. Activiteiten op het 
gebied van uitwendige versie worden vanaf nu 
geregistreerd in het deelregister Uitwendige Versie, wat 
onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen. 

Wie zorgt er voor de accreditatie van scholing? De accreditatiecommissie van de KNOV zorgt voor de 
accreditatie van de scholing. 

Is mijn inschrijving in het deelregister 
Uitwendige Versie zichtbaar voor de cliënt? 

Ja. Er komt een toevoeging op het bestaande openbare 
register van verloskundigen. Daarbij wordt ook 
aangegeven of de betreffende verloskundige 
geregistreerd staat in het deelregister Uitwendige Versie. 

Moet ik ingeschreven staan in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen (basis) om mij 
te kunnen inschrijven in het deelregister 
Uitwendige Versie? 

Ja. De beleidscommissie Kwaliteitsregisters heeft op 26 
januari 2022 ingestemd met het voorstel om alle 
bestaande registraties (zoals Uitwendige Versie) onder te 
brengen in het Kwaliteitsregister. Om ervoor te zorgen 
dat je als verloskundige specifieke/additionele 
vaardigheden goed uit kunt (blijven) voeren en daarmee 
voldoet aan de kwaliteitseisen én om administratieve 
lasten voor verloskundigen zoveel mogelijk te beperken, 
zijn de deelregisters onderdeel van het 
Kwaliteitsregister. Je moet dus ingeschreven staan in het 



Q&A Uitwendige Versie en registratieplatform  

4/5 

Kwaliteitsregister Verloskundigen om je te kunnen 
inschrijven in dit deelregister. 

Wat gebeurt er met mijn inschrijving in het 
deelregister Uitwendige Versie als ik me 
uitschrijf uit het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen (basis)? 

Wanneer je je uitschrijft uit het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen (basis) zal daarbij ook automatisch 
uitschrijving uit het register Uitwendige Versie 
plaatsvinden. 

Wat doet de beleidscommissie 
Kwaliteitsregisters? 

De beleidscommissie Kwaliteitsregisters is 
verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren 
van het Kwaliteitsregister.  

De beleidscommissie heeft de volgende taken:  

− vaststellen van het reglement, criteria voor 
registratie en herregistratie en de diverse 
procedures;  

− toezien op het functioneren van het bureau, de 
accreditatiecommissie en de Beroepscommissie.; 

− het vaststellen van de criteria voor deelregisters 
(nieuwe taak per november 2021).  

De beleidscommissie bestaat uit minimaal 3 leden. 
Volgens de reglementen van de registers benoemt het 
bestuur van de KNOV de leden van de beleidscommissie 
voor de duur van 5 jaar met de mogelijkheid tot 
herbenoeming met nog éénmalig 5 aansluitende jaren 
(artikel 3.4). 

 

 

Q&A Registratieplatform 
 

Kan ik nog versies registreren in de ‘oude’ 
database? 

Alle versies die je al hebt aangemaakt, daarvan kun je de 
follow up invoeren tot december. De verrichtingen 
(versies) die je nog niet hebt aangemaakt of die je nu nog 
verricht, voer je in het geheel in in de nieuwe database 
(registratieplatform).  

Kan ik de versie in de ‘oude’ database straks in 
december nog inzien? 

Nee, deze worden niet overgenomen in de nieuwe 
database. Data gaat niet verloren; de gegevens worden 
beveiligd bij de KNOV opgeslagen. 

Ik heb nog geen versies van 2022 geregistreerd. 
Kan ik deze vanaf december in het nieuwe 
registratieplatform registreren? 

Ja, dat kan, je kunt alle versies van 2022 in 
december/januari in de nieuwe database zetten.  

Hoeveel uitwendige versies registreer ik in het 
nieuwe registratieplatform? 

Het is belangrijk alle uitwendige versies te registreren in 
het registratieplatform. Daarmee houden we zicht op 
onze eigen kwaliteit en kunnen we de toegevoegde 
waarde van het uitvoeren van de uitwendige versie in de 
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eerste lijn aantonen en zelfs verstevigen. In de nabije 
toekomst hopen we ook directe cliëntevaluatie te laten 
plaatsvinden via het platform, waarmee we onze 
meerwaarde naar de stakeholders kunnen bekrachtigen. 
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