
koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen

T 030 282 31 00 • kwaliteitsregister@knov.nl • www.knov.nl

Berichtenverkeer via PE-online
Alle berichtenverkeer over (her)registratie en accreditatie 
verloopt via PE-online. U krijgt hiervan een melding op het 
e-mailadres dat bekend is bij het kwaliteitsregister. 
Het is dus zaak om de mailbox in de gaten te houden en 
e-mails van de afzender noreply@pe-online.org (“er zijn 
nieuwe berichten”) te lezen. 

We weten dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. 
Verloskundigen krijgen drie achtereenvolgende oproepen 
voor herregistratie via PE-online. Wanneer hierop geen 
reactie komt stuurt de beheerder van het kwaliteitsregister 
een 4e e-mail via Outlook. Het komt voor dat ook deze mail 
wordt genegeerd. De betreffende verloskundige krijgt 
vervolgens een brief waarin haar registratie in het 
kwaliteitsregister wordt beëindigd. Vervolgens krijgt de 
beheerder een telefoontje: “Dát was niet de bedoeling!”.
Dit brengt veel onnodig werk met zich mee. 

Het is om deze reden ook belangrijk dat uw emailadres 
actueel is. U kunt zelf uw e-mailadres wijzigen. Dit doet u 
bij ‘Mijn gegevens’.

Jaarverslag Kwaliteitsregister Verloskundigen
Kort geleden is het jaarverslag Kwaliteitsregister 
Verloskundigen van 2012 afgerond. In het jaarverslag vindt 
u informatie over de uitvoering van het Kwaliteitsregister, 
het aantal verloskundigen dat is geregistreerd en de 
herregistratie. U kunt het jaarverslag downloaden via de 
website van de KNOV.

Accreditatie van Methodisch Intercollegiaal Overleg
Eén van de criteria voor registratie in het kwaliteitsregister 
is deelname aan geaccrediteerd intercollegiaal overleg. 
Over accreditatie blijkt bij sommigen onduidelijkheid te 
zijn. Dit is de reden om dit onderwerp nog eens onder de 
aandacht brengen.
Bekende vormen van methodisch intercollegiaal overleg 
zijn: intercollegiale toetsing verloskundigen (ITV), 
methodische casuïstiekbespreking, perinatale audit, 
intervisie of ethische reflectie.

Voor accreditatie gelden de volgende criteria: 
1) Er moet sprake zijn van expliciete reflectie op eigen  
 handelen. 
2) Dit eigen handelen wordt vergeleken met wenselijk  
 beleid op basis van objectieve gegevens, bijvoorbeeld  
 een standaard of standpunt. 
3) Op basis van deze vergelijking worden er in het overleg  
 afspraken gemaakt over een gezamenlijk beleid. 
4) Er wordt een verslag gemaakt waardoor iedereen die  
 niet bij de bespreking aanwezig was wordt 
 geïnformeerd. Het verslag biedt ook een goed aan- 
 knopingspunt voor de evaluatie. Er is een voorbeeld  
 verslagformulier opgesteld, dit kunt u downloaden van  
 de website van de KNOV.
5) Er moet expliciet een moment van evaluatie zijn. 
 Hierin wordt het beleid tegen het licht gehouden en  
 gekeken wat hiervan in de praktijk is terechtgekomen.  
 Wanneer blijkt dat de afspraken in de praktijk niet goed  
 werkbaar zijn volgt bijstelling van het afgesproken  
 beleid.
6) Er wordt volgens een methodiek gewerkt (bijvoorbeeld  
 de ITV-toetscyclus).
 
Accreditatieverzoek
Accreditatie gaat via PE-online. U moet hiervoor eerst een 
account aanmaken en autorisatie aanvragen. 
Dit zogenaamde aanbiedersaccount is anders dan het 
account voor uw persoonlijk dossier.
Via de link https://www.pe-online.org/edu/?taalid=50&orgid=51 
kunt u een account aanvragen. U ontvangt dit account in 
uw mailbox, vervolgens logt u in en vraagt u eenmalig 
autorisatie aan bij de KNOV (via de knop autorisatie). 
Nadat autorisatie is verleend, kunt u de aanvraag indienen.

Ook de communicatie over de accreditatieaanvraag 
verloopt helemaal via PE-online. 

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt 
u contact opnemen met de KNOV (mdettingmeijer@knov.nl of 
030 2823100). 
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Overzicht persoonlijk dossier
Voor een overzicht van uw activiteiten klikt u op
 ‘Mijn dossier’ en vervolgens op de onderstreepte tekst 
Dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Bijschrijving van accreditatiepunten
Activiteiten uit cluster A en B worden door de organisator 
geregistreerd in PE-online. De nascholingspunten worden 
hierdoor automatisch bijgeschreven in uw dossier. 
U hoeft dit dus niet zelf te doen. 
Activiteiten uit cluster C en D worden door de verlos-
kundige zelf ingevoerd met uitzondering van de Perinatal 
audit van de Stichting PAN en activiteiten die de KNOV 
organiseert (bijvoorbeeld MIO bijeenkomsten, thema-
bijeenkomsten en ALV ).
Bij activiteiten die u zelf invoert, moet u het bijbehorende 
bewijs (verslag, presentielijst of bewijs van deelname) 
opslaan in uw digitaal dossier. 

Handleiding PE-online
Er is een handleiding voor het gebruik van het persoonlijk 
dossier in PE-online beschikbaar. U kunt deze downloaden 
via de website van de KNOV  http://www.knov.nl/docs/
uploads/handleiding_pe-online_2012DEF.pdf

Wachtwoord vergeten
Voor het opvragen van uw wachtwoord gaat u, via de login 
op de KNOV-website, naar het beginscherm van PE-online. 
Onder het inlogscherm, ziet u de “Wachtwoord vergeten” 
functie.

Herregistratie via PE-online
Vanaf juli 2013 krijgen verloskundigen een jaar voordat hun 
registratie afloopt, een vooraankondiging dat de her-
registratie eraan komt. Dit geeft hen meer tijd om hun 
dossier compleet te maken en eventueel nog wat extra 
scholing te volgen. 
Drie maanden voor het eind van de registratietermijn krijgt 
u via PE-online een bericht met een verzoek om her-
registratie aan te vragen. 

Voor herregistratie moet een verloskundige aantoonbaar 
hebben deelgenomen aan 200 uur deskundigheids-
bevordering. Deze deskundigheidsbevordering is 
onderverdeeld in 4 clusters.
Hierbij geldt dat een tekort in cluster A gecompenseerd 
kan worden door extra uren uit cluster B en/of C. Een tekort 
in cluster D kan gecompenseerd worden door extra uren 
uit cluster A, B en C.
Daarnaast is één tekort van maximaal 25% of twee tekorten 
van 10% per cluster toegestaan. Het tekort / de tekorten 
worden overgeboekt naar de nieuwe registratieperiode.

Facturen herregistratie in het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen vanaf 01-01-2013
Sinds kort worden de facturen aan het begin van de 
registratieperiode van 5 jaar digitaal verstuurd. Dit betekent 
dat leden van de KNOV een factuur krijgen van € 500 en 
niet-leden een factuur van € 1000. Dit geldt voor verlos-
kundigen voor wie in 2013 (e.v.) de registratietermijn 
afloopt en een verzoek tot herregistratie doen. 
Vanwege de overstap naar PE-online is er een overgangs-
regeling. Bij een eerste herregistratie vanaf 2013 ontvangt 
u éénmalig 20% korting en krijgt u een factuur van € 400 
(of € 800). 

Wanneer een verloskundige voor het verstrijken van de 
registratieperiode haar registratie beëindigt, kan zij 
restitutie vragen van de te veel betaalde bijdrage.

• Berichten in PE-online kunt u niet verwijderen. 
Om het hoofdscherm overzichtelijk te houden kunt u 
berichten in het archief plaatsen.

• Vanuit uw dossier kunt u naar de nascholingsagenda
gaan. Een groen vinkje geeft aan dat de scholing 
geaccrediteerd is. Als u het groene vinkje met de cursor 
aanwijst, ziet u onder welke categorie de scholing valt 
en voor hoeveel uur deze geaccrediteerd is. 

• U krijgt 3 maanden voor het verlopen de registratie-
periode een verzoek om herregistratie aan te vragen. 
Hierop volgen twee herinneringen. U kunt (na overleg 
met de beheerder) nog 2 maanden na het verstrijken 
van de registratietermijn activiteiten toevoegen aan uw 
persoonlijk dossier en alsnog het dossier indienen.

• Een aanvraag voor accreditatie hoeft u niet in één keer
 te voltooien. U kunt de aanvraag tussentijds opslaan en 
op een later moment afronden.

• Wanneer accreditatie van een activiteit is verlopen, kunt
u opnieuw accreditatie aanvragen. U kunt hierbij 
gegevens uit de eerdere aanvraag overnemen.  
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