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Dispensatieregeling stopt per 1 januari 2013
Voor verloskundigen die zich in 2006 of 2007 hebben 
ingeschreven in het kwaliteitsregister is er de mogelijkheid 
om éénmalig een jaar uitstel aan te vragen. Deze regeling is 
tot stand gekomen omdat het voor verloskundigen in de  
beginfase van het kwaliteitsregister lastig was om deel te 
nemen aan MIO (methodisch intercollegiaal overleg) en, 
in mindere mate, vaardigheidstrainingen spoedeisende 
handelingen. Om te voorkomen dat zij om die reden, 
buiten hun schuld, niet in aanmerking komen voor 
herregistratie is de dispensatieregeling in de algemene 
ledenvergadering van november 2010 voor 2 jaar vast-
gesteld. Dit betekent dat de regeling stopt per 1 januari 
2013. 

Bevriezen / tijdelijk stopzetten van uw registratie
Wanneer verloskundigen arbeidsongeschikt zijn of om 
andere redenen langere periode niet werkzaam zijn, 
kunnen zij vaak niet aan de eisen voor herregistratie  
voldoen. Het is dan mogelijk om de registratie tijdelijk stop 
te zetten (te bevriezen). Hierbij wordt de registratietermijn 
niet verlengd, maar worden de eisen voor herregistratie 
naar rato verminderd. Voor het verzoek om te bevriezen 
kunt u het “aanvraagformulier tijdelijk stopzetten 
Kwaliteitsregister Verloskundigen” gebruiken (http://www.
knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-in-de-verlos-
kundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/bijzondere-
omstandigheden-kwaliteitsregister/). Onderaan de pagina 
vindt u dan het betreffende document.

Invoeren activiteiten in PE-online, wat doet de aanbieder, 
wat moet je zelf doen?
Wanneer u deelneemt aan geaccrediteerde deskundig-
heidsbevordering moeten deze activiteiten in uw digitale 
dossier worden geplaatst. We maken hierbij een onder-
scheid tussen activiteiten die openbaar zijn, dat wil zeggen 
voor iedereen toegankelijk en activiteiten die plaatsvinden 
in besloten groepen, zoals ITV (intercollegiale toetsing 
verloskundigen) of casuïstiekbespreking.

	 Activiteiten voor iedereen toegankelijk
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor verloskundigen uit 
het hele land. Meestal zijn ze terug te vinden op de agenda 
(in PE-online of de KNOV-agenda). De organisator van deze 
activiteiten zet deze  in uw digitale dossier. 
Voorbeelden van deze openbare activiteiten zijn: landelijke 
symposia, nascholing georganiseerd door een opleidings-
instituut of geaccrediteerde vaardigheidstrainingen in een 
ziekenhuis. Maar ook activiteiten die de KNOV organiseert 
zoals de Algemene Ledenvergadering, een MIO-studiedag 
of regionale themabijeenkomst. 
Degene die de activiteit organiseert en dus uw aanwezig-
heid registreert heeft hiervoor uw BIG-nummer nodig. 
Zorg ervoor dat uw dit altijd bij de hand hebt. 

Tip: noteer uw BIG-nummer in uw mobiele telefoon! 

Houd er rekening mee dat de organisator tot twee 
maanden na de scholingsdatum de gelegenheid heeft om 
de activiteit in uw dossier te zetten.

 Activiteiten voor besloten groepen
Dit zijn activiteiten die niet open staan voor iedereen. 
Het gaat hierbij om geaccrediteerde bijeenkomsten als ITV 
of andere vormen van MIO (methodisch intercollegiaal 
overleg). Deze activiteiten worden lokaal georganiseerd en 
staan niet op de openbare agenda. Deze moet u zelf 
invoeren in uw persoonlijk dossier. 

Samenvattend: 
• Activiteiten uit cluster A en B die u volgt na 01-06-2012  
 worden ingevoerd door de organisator. 
• Activiteiten uit cluster A en B die u volgt voor 
 01-06-2012 voert u zelf in; hiervoor moet u zelf een  
 bewijs van deelname  bijvoegen.
• Activiteiten uit cluster C en D voert u zelf in (ook hierbij  
 een bewijs van deelname uploaden) met uitzondering  
 van de Perinatal audit van de Stichting PAN en 
 activiteiten die de KNOV organiseert zoals MIO-studie- 
 dagen, regionale themabijeenkomsten en de ALV.

Sinds 15 juni is het kwaliteitsregister geheel 
ondergebracht bij PE-online. Dit betekent dat de 
registratie en herregistratie via deze applicatie 
verloopt. Maar ook het aanvragen van 
accreditatie en beoordelen en toekennen van 
accreditatie gebeurt geheel digitaal, ook via 
PE-online. In deze nieuwsbrief gaan we kort in op 
een aantal veranderingen als gevolg van deze 
overstap en enkele andere wetenswaardigheden.
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Handleiding PE-online
Wanneer u de handleiding voor PE-online wilt raadplegen, 
klik dan hier. http://www.knov.nl/docs/uploads/handleiding_pe-
online_2012DEF.pdf

Inloggen op het persoonlijk dossier
Inloggen op uw digitale dossier kan via de website van de 
KNOV, www.knov.nl. Op de homepage klikt u op LOGIN 
bovenaan de pagina. Vervolgens kiest u voor inloggen in 
uw persoonlijk dossier van het kwaliteitsregister. U komt op 
de website van PE-online. Hier kunt u uw gebruikersnaam 
en wachtwoord invoeren. Vervolgens komt u in het 
hoofdscherm van uw persoonlijke digitale dossier.

Let op: uw inloggegevens voor uw persoonlijk dossier zijn 
per 15 juni gewijzigd, uw oude gebruikersnaam en wacht-

woord zijn niet meer geldig!

Wachtwoord vergeten
Voor het opvragen van uw wachtwoord, volgt u boven-
staande stappen. 
Onder het inlogscherm van PE-online ziet u de tekst 
Wachtwoord vergeten? Daaronder klikt u op “Als u uw 
inloggegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op 
te vragen”. Vervolgens vult u uw e-mailadres in en ontvangt 
u de inloggegevens per email.

Uw overzicht met verrichte activiteiten 
gesorteerd per cluster
Wanneer u bent ingelogd in uw persoonlijk dossier, klikt u 
op mijn dossier. Voor uw overzicht met activiteiten of voor 
het toevoegen van activiteiten, klikt u op herregistratie 
Kwaliteitsregister Verloskundigen (midden op het scherm 
onderstreept).

Agenda met volledig aanbod geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering
Openbaar aanbod van deskundigheidsbevordering 
waarvoor accreditatie is aangevraagd, is opgenomen in de 
openbare agenda. Deze agenda vindt u op de website van 
de KNOV (http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/agenda-1/). 
U kunt de agenda ook raadplegen vanuit het hoofdscherm 
in uw digitale dossier. 
Wanneer u de agenda opent ziet u een overzicht van het 
aanbod aan deskundigheidsbevordering, gerangschikt op 
datum. Voor de titel ziet u:

 de aanvraag voor accreditatie is nog in 
 behandeling

 accreditatie is toegekend

 de aanvraag voor accreditatie is afgewezen

U kunt dit overzicht filteren op datum of via het menu links 
op soort activiteit, bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen 
spoedeisende handelingen. Wanneer u klikt op e-learning, 
komt u op het overzicht met alle e-learning waarvoor 
accreditatie is aangevraagd.
Wanneer u klikt op een cursus krijgt u de details over de 
nascholing zoals programma, kosten en locatie en het 
aantal toegekende accreditatiepunten.  
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Facturen herregistratie in het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen vanaf 01-01-2013
In het oude systeem ontving u elk jaar een factuur van 
€ 100 (niet-KNOV-leden € 200). Met PE-online worden de 
facturen per registratieperiode van 5 jaar digitaal verstuurd. 
Dit geldt voor verloskundigen voor wie de registratieperi-
ode vanaf 2013 afloopt en een verzoek tot herregistratie 
doen.  Vanwege de overstap naar PE-online  is er een 
overgangsregeling. Bij een eerste herregistratie vanaf 2013 
ontvangt u éénmalig 20% korting en krijgt u dus een 
factuur van € 400. 

Voor degenen voor wie in 2012 de registratietermijn 
afloopt en een verzoek tot herregistratie doen verandert er 
de komende 5 jaar niets. Zij blijven jaarlijks een factuur 
ontvangen. Bij een volgende herregistratie (2017) gaat de 
overgangsregeling in werking en bedraagt de factuur 
400 euro voor een registratieperiode van 5 jaar. 

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

Jaarverslag Kwaliteitsregister Verloskundigen
Kort geleden is het jaarverslag Kwaliteitsregister 
Verloskundigen van 2011 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
http://www.knov.nl/voor-verloskundigen/kwaliteitsverbetering-
in-de-verloskundige-praktijk/kwaliteitsregister-verloskundigen/
criteria-en-organisatie/. 
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Herregistratie in het kwaliteitsregister
Drie maanden voor het eind van de registratietermijn krijgt 
u een oproep met een verzoek tot herregistratie. 
Voor herregistratie moet een verloskundige aantoonbaar 
hebben deelgenomen aan 200 uur deskundigheids-
bevordering. Deze deskundigheidsbevordering is onder-
verdeeld in 4 clusters:
• 80 uur  KNOV geaccrediteerde bij- en nascholing   
 (cluster A);
• 20 uur  KNOV geaccrediteerde vaardigheidstrainingen  
 spoedeisende handelingen (cluster B);
• 40 uur  KNOV geaccrediteerd methodisch intercollegiaal  
 overleg (bijv. ITV) (cluster C);
• 60 uur aan vrije keuze onderdelen (bijvoorbeeld bieden  
 van stagebegeleiding, deelname Algemene Leden-
 vergadering KNOV, deelname aan onderzoek) 
 (cluster D).

Hierbij geldt dat de verloskundige in één van de clusters 
van activiteiten een tekort van maximaal 25% van het 
vereiste aantal uren mag hebben of in twee clusters 
maximaal een tekort van 10% per cluster. 
Het tekort/de tekorten worden overgeboekt naar de 
nieuwe registratieperiode.

Tussen de clusters is compensatie mogelijk:
• een tekort in cluster A (bij- en nascholing) kan worden  
 gecompenseerd door extra uren uit cluster B of C.
• een tekort in cluster D (vrije keuze activiteiten)   
 kan worden aangevuld met extra uren in één van de  
 andere clusters.
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