
koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen

T 030 282 31 14 • kwaliteitsregister@knov.nl • www.knov.nl • www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl

December 2013

Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Verloskundigen
1

Eigen website
Vanaf 20 december 2013 heeft het Kwaliteitsregister 
Verloskundigen een eigen website! Via de website is het 
eenvoudig te registreren, herregistreren of accreditatie 
aan te vragen. Neem een kijkje op de nieuwe website en 
vertel ons wat u er van vindt!

Herregistratie: hoe werkt dat?
Drie maanden voor het aflopen van de registratie-
termijn krijgt u een verzoek om de registratie te 
verlengen. 
Voor herregistratie moet u aantoonbaar hebben 
deelgenomen aan 200 uur deskundigheidsbevordering. 
Deze deskundigheidsbevordering is onderverdeeld in 
4 clusters:
• 80 uur  KNOV geaccrediteerde bij- en nascholing  
 (cluster A);
• 20 uur  KNOV geaccrediteerde vaardigheids-  
 trainingen 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 Ledenvergadering KNOV,   
 deelname aan onderzoek) (cluster D).

Niet voldaan aan criteria herregistratie
Wanneer u een dossier indient dat niet volledig is, krijgt 
u het verzoek dit aan te vullen. Wanneer het dossier 
2 maanden na het verstrijken van de registratietermijn 
(nog) niet voldoet aan de registratiecriteria, wordt de 
registratie in het kwaliteitsregister beëindigd.
Ook wanneer niet wordt gereageerd op herhaalde 
verzoeken om herregistratie aan te vragen, beëindigt de 
KNOV de registratie. Een verloskundige die bijna aan de 
norm voldoet, kan onder bepaalde voorwaarden 
toch in aanmerking komen voor herregistratie. 
Bijvoorbeeld door compensatie tussen de clusters of 
met een klein tekort aan accreditatiepunten.

Criteria voor registratie voor herintreders
Als de registratie wordt beëindigd omdat niet is voldaan 
aan de criteria óf omdat de verloskundige niet heeft 
gereageerd op oproepen voor herregistratie, geldt een 
wachttijd van 1 jaar. Na dit jaar kan een verloskundige 
zich weer aanmelden voor registratie in het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen.  
Vanaf 1 januari 2015 geldt als aanvullende voorwaarde 
dat moet worden aangetoond dat zij in het tussen-
liggende jaar de activiteiten voor deskundigheids-
bevordering naar rato heeft uitgevoerd. 
Concreet betekent dit: 
• 16 uur geaccrediteerde bij- en nascholing
• 4 uur geaccrediteerde vaardigheidstrainingen   
 spoedeisende handelingen
• 8 uur geaccrediteerd methodisch intercollegiaal  
 overleg
• 12 uur overige deskundigheidsbevordering

Aanbod van geaccrediteerd methodisch 
intercollegiaal overleg
Het aanbod van geaccrediteerd methodisch 
intercollegiaal overleg (MIO) is enorm uitgebreid. 
Verloskundigen hebben op veel plaatsen het initiatief 
genomen en zijn gestart met ITV-groepen. Ook zijn er 
nieuwe methodieken ontwikkeld, zoals casuïstiek-
bespreking, intervisie en ethische reflectie. 
Van deze methodieken bestaat er een handleiding. 
Deze handleiding kunt u vinden onder het kopje van de 
betreffende methodiek. 

Ook in de KNOV-cursus Toetsgroepbegeleiders 
komen de methodieken aan de orde. Naast MIO-
groepen die verloskundigen zelf organiseren is er 
MIO-aanbod van de KNOV en van derden. Op de 
volgende pagina vindt u een opsomming van het 
aanbod.

http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl
http://www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl/registeren/tekstpagina/21/herregistratie
http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/165/methodisch-intercollegiaal-overleg-mio/
http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/244/knov-training-toetsgroepbegeleiders/ 
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Perinatale audit
Sinds 2010 neemt elk verloskundig samenwerkings-
verband (VSV) deel aan de perinatale audit van de 
stichting PAN. Deze zijn centraal geaccrediteerd. Bij het 
toekennen van accreditatiepunten vindt er differentiatie 
plaats naar taak en functie binnen de audit. 
De accreditatiepunten worden door de Stichting PAN 
toegevoegd aan de dossiers van de deelnemer.

Regionale MIO-bijeenkomsten KNOV
De KNOV organiseert 2 x per jaar regionale MIO-
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
verschillende MIO-methodieken gebruikt. 
De bijeenkomsten worden begeleid door ervaren 
toetsgroepbegeleiders en/of trainers. Vaak worden er 
onderwerpen besproken uit actuele richtlijnen of 
standpunten van de KNOV. De accreditatiepunten 
worden door de KNOV toegevoegd aan de dossiers van 
de deelnemers.

Landelijke MIO-studiedag KNOV
De KNOV organiseert jaarlijks ook een landelijke 
MIO-dag die wordt begeleid door ervaren 
toetsgroepbegeleiders en/of trainers. Actuele KNOV-
richtlijnen of -standpunten worden hier besproken.  
De accreditatiepunten worden door de KNOV 
toegevoegd aan de dossiers van de deelnemers. 

 Op 10 februari staat er weer een landelijke MIO-
studiedag op de agenda, met ditmaal 2 onderwerpen:  
“Persoonlijke effectiviteit” en intervisie “pijn tijdens de 
baring”. Dit laatste onderwerp is een herhaling van de 
regionale MIO-dag van dit najaar. U kunt zich 
binnenkort inschrijven via www.knovplein.nl. 

KNOV-project Slagkracht  
Het KNOV-project ‘Slagkracht’ richt zich op kringen en 
afdelingen klinische verloskunde. Dit project sluit nauw 
aan op de KNOV-training Kringbestuurders. Met dit project 
worden kringen in staat gesteld, een helder beeld van 
de toekomst te ontwikkelen, doel-stellingen te 
formuleren en een concreet actieplan te maken. 

Divers aanbod van externe aanbieders
Er zijn diverse externe aanbieders die coachings- en 
visietrajecten aanbieden voor individuele verlos-
kundigen of verloskundepraktijken. Ook de opleidingen 
verloskunde organiseren MIO-bijeenkomsten. 

De plaats van VSV-bijeenkomsten in het 
kwaliteitsregister
Vrijwel elke verloskundigenpraktijk is betrokken bij een 
VSV. In VSV-bijeenkomsten worden belangrijke 
afspraken gemaakt over samenwerking, worden 
protocollen vastgesteld en nieuwe ontwikkelingen 
besproken. Een goedlopend VSV is onmisbaar voor een 
goede samenwerking in de keten van geboortezorg. 
Deelname aan de bijeenkomsten worden in het 
persoonlijk dossier ingevoerd onder categorie D (vrije 
keuzeactiviteit) van het kwaliteitsregister. Aanvragen 
van accreditatie voor deze categorie is niet nodig. Wel is 
het verplicht een verslag of presentielijst te uploaden.
In het verleden zijn enkele VSV’s geaccrediteerd als MIO. 
Bij herhalingsaanvragen voor accreditatie blijkt vaak dat 
de inhoudelijke component minimaal is en dat reflectie 
op eigen handelen niet aan de orde is. Accreditatie als 
MIO is dan niet mogelijk.

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 Verloskundigen. 

Wijzigt uw email-adres? 
Meld dit bij kwaliteitsregister@knov.nl

http://www.knovplein.nl/
http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/246/knov-training-kringbestuurders/

