
Q&A NVOG Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen 
 
 

Waar staat de NVOG werkgroep Klinische Verloskunde voor? 

De NVOG werkgroep Klinische Verloskunde heeft tot doel verbetering van de kwaliteit van zorg, de 

samenwerking en positie van de klinisch verloskundigen binnen de klinische setting te versterken en 

indien van toepassing ook daarbuiten met alle spelers binnen de geboortezorg. Deze werkgroep 

vertegenwoordigt een substantieel deel van de klinisch verloskundigen via het lidmaatschap van de 

werkgroep. Het bestuur van de werkgroep is multidisciplinair en bestaat uit klinisch verloskundigen, 

physian assistants (PA’ers) en gynaecologen, met ieder een gelijkwaardige stem. We werken immers 

samen aan de beste kwaliteit van zorg in de klinische setting en alleen door samenwerking kunnen 

we de positie van de klinisch verloskundige versterken en de zorg in de klinische setting verbeteren. 

 
We willen ons doel bereiken o.a. door: 

- het stimuleren van inhoudelijk overleg; 

- het creëren van een (multidisciplinair) wetenschappelijk podium onder andere door het 

organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten over de inhoud en inrichting van de klinische 

verloskunde; 

- inhoudelijk advies geven over visitatievragen ten behoeve van klinisch verloskundigen (in 

samenwerking met de NVOG Koepel Kwaliteit); 

- het NVOG bestuur en de pijler Foeto-Maternale Geneeskunde (FMG) gevraagd en ongevraagd 

adviseren inzake beleid op het gebied van de klinische verloskunde en de positie van de klinisch 

verloskundige; 

- het bevorderen van contacten en samenwerken met andere organisaties en personen, van wie 

de doelstelling en/of activiteiten van belang zijn voor de klinische verloskunde. 

 

Wat is het doel van het NVOG kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen? 

Het kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van 

de beroepsidentiteit. Het Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen kent de volgende doelen: 

 
• Erkenning van het beroep Klinische Verloskunde; 

• Kwaliteit van zorg uniform en inzichtelijk maken; 

• Bekwaamheden actueel houden (en dus bijhouden bij- en nascholing). 

 
Waar en wanneer kan ik mij inschrijven in het kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen? 

De inrichting van het systeem is gestart. Er zal een online en openbaar register komen waar de 

status van jouw registratie wordt vermeld. Je krijgt een eigen account waarmee je activiteiten 

(gevolgde scholing) kunt uploaden en je instellingen kunt beheren. De norm voor 

deskundigheidsbevordering is voor de basisregistratie vooralsnog 40 PE- punten binnen een 

registratieperiode van twee jaar. Hiervoor wordt ook een lijst met minimaal te volgen cursussen 

vastgesteld. Dit betreft de basisregistratie. Het komende jaar ontwikkelen we dit door zodat er 

verschillende niveaus te onderscheiden zijn. Deze ontwikkeling doen we met elkaar! Daarom geldt 

ook hiervoor: meld je aan via klinischeverloskunde@nvog.nl als je mee wilt denken. 

We koersen erop dat het kwaliteitsregister voor de basisregistratie rond eind maart gereed is! 

mailto:klinischeverloskunde@nvog.nl


Waarom nu een NVOG kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen? 

Er is de afgelopen ruim 13 jaar hard gewerkt aan het vastleggen, versterken en juridisch borgen van 

de positie van de klinisch verloskundigen. Na pogingen tot een specialistenregister via de wet BIG en 

speciale vervolgopleidingen kwam er in de zomer 2021 een helder standpunt vanuit VWS; 

‘Verloskundigen zijn bevoegd in het ziekenhuis handelingen te verrichten binnen het 

deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen’. Dit heeft bij 

ons ook geleid tot nieuwe inzichten over de rol van de verschillende beroepsgroepen en wat wel en 

niet noodzakelijk is om te organiseren. Een kwaliteitsregister klinisch verloskundigen is een middel 

om bekwaamheden vast te leggen en te borgen. Het uitgangspunt daarbij is dat klinisch 

verloskundigen vanuit eenzelfde professionele standaard kunnen gaan werken. In het 

kwaliteitsregister ligt vast wat van je wordt verwacht op het gebied van deskundigheidsbevordering 

zodat uniformiteit en veilige zorg gewaarborgd zijn en blijven. Het kwaliteitsregister is een 

belangrijke aanvulling op je BIG-registratie. 

 

Hoe is de besluitvorming t.a.v. een eigenstandig Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen tot 

stand gekomen? 

Er zijn, in de tijd na het besluit van het ministerie van VWS, scenario’s geschreven, uitgewerkt en 

aangepast. Op geleide van de KNOV is in eerste instantie het scenario uitgewerkt waarbij het 

kwaliteitsregister klinisch verloskundigen een deelregister zou worden van het bestaande KNOV 

eerstelijns register. Toen wij diverse signalen ontvingen vanuit klinisch verloskundigen dat zij zich 

niet thuis voelen in een deelregister van het bestaande KNOV Register en de meerwaarde van deze 

koppeling ook niet zien, hebben wij enkele maanden geleden al aangegeven een alternatief scenario 

uit te gaan werken. Een ander bezwaar dat wij toen ook al hebben geuit is dat de last onevenredig 

zwaar zou zijn voor de klinisch verloskundige omdat de basisregistratie uit gaat van het behalen van 

punten gericht op de eerstelijns setting. Het verbaasde ons dan ook dat de KNOV ons liet weten toch 

verder te zijn gegaan met de inrichting van het eerste scenario. 

Wij hebben vastgesteld dat de KNOV hierin een ander perspectief hanteert; zij gaat uit van de 

eerstelijns verloskundige als basis. Wij zijn van mening dat de klinisch verloskundige echt eigen 

taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden heeft en dus ook dat een register toegespitst 

moet zijn op die benodigde kennis en kunde. Daarmee willen we de positie en de stem van de 

klinisch verloskundigen versterken en bevestigen als onderdeel van één integraal team. 

Dit heeft ons ertoe doen besluiten om het kwaliteitsregister klinisch verloskundigen als eigenstandig 

register verder te ontwikkelen. Dit betekent natuurlijk niet dat we hierin niet meer willen 

samenwerken en sparren met onze samenwerkingspartners, zoals de KNOV. 

 

Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de KNOV-NVOG? 

Wij betreuren de toonzetting in de berichtgeving van de KNOV onder de titel ‘KNOV: meer erkenning 

voor de zelfstandige positie van de klinisch verloskundige’ d.d. 4 november 2022, die veel verder 

gaat dan het Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen. We hebben de KNOV al in een eerder 

stadium kenbaar gemaakt dat we een alternatief scenario voor ogen hadden en hen hier ook eerder 

over geïnformeerd dan 3 november jl. De reden waarom we dit doen is wat ons betreft legitiem en 

gaat uit van de verantwoordelijke beroepsbeoefenaren. Tegelijkertijd sluit dit aan bij de NVOG visie 

op samenwerking en integrale geboortezorg. De NVOG trekt zich ook niet terug op de projecten 

zoals genoemd door de KNOV. Wij zijn daarover in gesprek of er loopt nader onderzoek. Iedereen wil 

graag hetzelfde bereiken, namelijk de beste zorg voor moeder en kind. 



Wat betekent dit voor integrale geboortezorg? 

De klinisch verloskundigen en gynaecologen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van zorg in het ziekenhuis, elk van ons als zelfstandig beroepsbeoefenaar. De oprichting van 

dit kwaliteitsregister zal ertoe bijdragen dat de stem van de klinisch verloskundigen nog duidelijker 

wordt herkend én erkend en dit zal de positie van de klinisch verloskundigen, de samenwerking 

binnen het verloskundig team en de kwaliteit van zorg verbeteren. De NVOG werkgroep Klinische 

Verloskunde en de NVOG hebben daarom samen deze handschoen opgepakt om dit verder op zo’n 

wijze vorm te geven dat het ook past in de dagelijkse praktijk. Er verandert niets aan de manier 

waarop we samenwerken met alle andere disciplines in de geboortezorg. Het sluit aan bij de NVOG 

visie op integrale geboortezorg. Het NVOG kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen geeft nog meer 

duidelijkheid aan en inzicht in de kwaliteit van klinisch verloskundigen, aan patiënten, collega’s, 

werkgevers en elkaar. 

 

Betekent dit dat er meerdere kwaliteitsregisters zijn voor klinisch verloskundigen? 

Wat ons betreft komt er één kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen. De klinisch verloskundigen 

en gynaecologen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in de klinische setting. 

Daarom richten wij dit register op. De NVOG werkgroep Klinische Verloskunde is in de lead als het 

gaat om het bepalen van de benodigde deskundigheidsbevordering en stemt daarin af met de 

NVOG. Zo komen we gezamenlijk tot de beste inhoud en kwaliteit van zorg. 

De NAPA heeft reeds een kwaliteitsregister. De PA’ers en klinisch verloskundigen hebben een aparte 

erkenning op basis van de wet BIG en een ander opleidingsprofiel. Het kwaliteitsregister voor 

klinisch verloskundigen kan daarom óók voor de PA klinisch verloskundige een middel zijn om haar 

verloskundige bekwaamheden aan te tonen. We gaan er alles aan doen de registratielast voor PA 

klinisch verloskundigen zo laag mogelijk te houden. Dit zal nog verder worden uitgewerkt. We 

hebben hieromtrent al overleg gehad met de NAPA. 

 

Hoe vindt de communicatie plaats? 

We proberen iedereen tijdig en transparant te voorzien van de juiste informatie. Met de KNOV 

hebben wij enkele maanden geleden al besproken dat wij een alternatief scenario gingen uitwerken. 

We staan open voor alle vragen, suggesties en ideeën. Neem contact met ons op als je meer wilt 

weten en of op de hoogte wenst te worden gehouden van de ontwikkelingen via e-mail: 

klinischeverloskunde@nvog.nl. En/of meld je bijvoorbeeld hier aan voor het symposium 'Klinische 

verloskunde’ in de Green Village te Nieuwegein op 25 november a.s. 

We organiseren in december ook een webinar Kwaliteitsregister Klinisch Verloskundigen. 

Uitnodiging hiervoor volgt. We horen graag van je! 

 

Namens: 

 
Astrid Vollebregt 

Voorzitter NVOG 

 
Mirjam Schubert 

Voorzitter NVOG werkgroep Klinische Verloskunde 

 
E-mail: klinischeverloskunde@nvog.nl 

Website: www.deklinischverloskundige.nl 
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