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Professionalisering

En dat laat je zien in het kwaliteitsregister…

Trots op wat je doet!

Hoe is het Kwaliteitsregister Paramedici ontstaan en 
wat zijn de voordelen om je in te schrijven? Een plei-
dooi voor beroepstrots.

“Mensen blijven zo lang en zo optimaal mogelijk zelf-

standig wonen in de ‘gewone’ maatschappij dankzij de onder- 

steuning van onder anderen ergotherapeuten; gezien de  

dubbele vergrijzing zullen steeds meer ouderen een beroep 

gaan doen op de vraag-gestuurde paramedische zorg. Dit alles 

betekent niet alleen dat paramedici daarvoor de kwaliteit 

en specifieke deskundigheid moeten hebben maar ook dat 

ze een belangrijke schakel vormen in transmurale ketenzorg, 

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en in het zieken-

huis van de 21-ste eeuw.” (Kwaliteit Paramedische Zorg, 

ZonMw 2003)

Een stukje geschiedenis
Al in 1994 besloot de toenmalige minister van Volks- 

gezondheid, Welzijn en Sport, Els Borst, om in totaal  

negen miljoen gulden ter beschikking te stellen om de tien 

BIG-geregistreerde paramedische beroepsgroepen in de  

gelegenheid te stellen een start te maken met de opbouw 

van kwaliteitsbeleid. De subsidie is twee keer geprolon-

geerd. In opdracht van het ministerie van VWS is in 1998 

het vierjarige programma ‘Kwaliteit Paramedische Zorg’ bij 

ZorgOnderzoek Nederland (nu ZonMw) van start gegaan. 

De belangrijkste doelstelling van het programma was om de 

reeds eerder in gang gezette ontwikkelingen rond kwaliteits-

beleid en professionalisering binnen de paramedische sector 

te ondersteunen.

De subsidies van het ministerie van VWS, verstrekt via het 

CVZ en ZonMw, maakten het voor de beroepsverenigingen  

mogelijk om ondersteuning te krijgen van instituten als 

het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het  

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheids-

zorg (NIVEL) en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).  

Zij leverden een belangrijke bijdrage aan het tot stand geko-

men kwaliteitsbeleid. Het CBO voerde in tien jaar tijd onge-

veer 60 projecten uit voor de paramedische beroepsgroepen, 

zoals de opzet en invoering van intercollegiale toetsing en 

andere verbetermethoden, visitatie, de opzet van een regio-

structuur en de implementatie van kwaliteitsinstrumenten.

Ergotherapie Nederland
De beroepsverenigingen behartigen de collectieve belangen 

van hun leden op kwalitatief en sociaal-economisch gebied. 

Bij alle activiteiten en uitgangspunten van de beroepsvereni-

gingen staat het belang van de betreffende paramedische 

beroepsbeoefenaar en zijn vakgebied voorop. Dit uit zich 

doordat de beroepsvereniging namens haar leden optreedt 

als gesprekspartner voor andere zorgaanbieders, zorgverzeke-

raars, de overheid en patiënten- en consumentenorganisaties. 

Ergotherapie Nederland faciliteert daarnaast haar leden in 

het optimaal aanwenden van hun deskundigheid, door bij-

voorbeeld het organiseren van scholing.

De paramedicus is en blijft als zorgaanbieder, op basis 

van de Kwaliteitswet en Wet BIG, zelf verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is de beroepsver-

eniging die de kwaliteitsinstrumenten ontwikkelt waarmee 

beroepsbeoefenaren (paramedici) kunnen laten zien dat zij 

verantwoorde zorg leveren. Ook ondersteunen de beroeps-

verenigingen het door hen zelf opgerichte Kwaliteitsregister 

Paramedici.

Het Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici is op 1 juli 2000 gestart 

en opgericht op initiatief van verschillende paramedische  

beroepsverenigingen. Het is een vrijwillig register voor een 

groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder ergo-

therapeuten. 

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg 

worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben 

steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te 

kiezen. Die keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht 

in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het 

beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden 

van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 

uitkomst door het individueel keurmerk.
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Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig  

geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de oplei-

dingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke drie 

tot vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over 

actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoon-

baar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de 

beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het 

Kwaliteitsregister Paramedici.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) cliënten tot 

zorgverzekeraars en collega-behandelaars, worden geraad-

pleegd. 

Waarom is registratie belangrijk?
Als zorgaanbieder wil je dat cliënten de beste zorg krijgen. 

Dit doe je door jezelf te blijven ontwikkelen als professional en 

door je kennis en ervaring op het juiste niveau te houden. Met 

een registratie bij het KP maak je zichtbaar dat je aan kwaliteit 

voldoet en het vak uitoefent volgens de gestelde kwaliteits- 

eisen van je beroepsgroep. Zorgverzekeraars, werkgevers 

en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus die is  

vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Diverse zorg-

verzekeraars en werkgevers stellen een vermelding in het  

Kwaliteitsregister Paramedici zelfs als voorwaarde!

Voordelen van een KP-registratie
• Eigen digitaal portfolio en de KP-pas

•   Het KP-nummer en -logo kun je gebruiken in communicatie 

met cliënten en zorgverzekeraars

•   Verkorte aanvraagprocedure voor een UZI-pas en AGB-code

•   Automatische registratie van geaccrediteerde bij- en na-

scholingen in je digitaal portfolio

•   Cliënten, zorgverzekeraars en andere beroepsbeoefenaren 

kunnen online je kwaliteitsregistratie zien

•   Aansluiting bij de klachten- en geschillenregeling volgens 

de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg

Ergotherapie Nederland is natuurlijk actief betrokken 

bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Theo van der Bom en 

Lucelle van de Ven-Stevens nemen deel aan de diverse over-

leggen van het kwaliteitsregister en leden van Ergotherapie 

Nederland denken mee over diverse onderwerpen via de 

commissie Kwaliteitsregister van EN.

Commissie Kwaliteitsregister van EN
Eind 2017 heeft de commissie Kwaliteitsregister van EN 

nieuwe, enthousiaste leden gekregen. Het zijn er nu maar 

liefst zeven: Margriet Jorna (voorzitter), Veerle van Bergen,  

Liset Grootentraast, Maartje Kooistra, Elise Ruiter, Lianne 

Spee en Robert Schrijver. Lucelle van de Ven neemt deel aan 

de vergaderingen en brengt onderwerpen in.

De commissie Kwaliteitsregister wil graag dat ergothera-

peuten zich laagdrempelig en makkelijk kunnen inschrijven in 

het Kwaliteitsregister Paramedici. Er staan, in samenwerking 

met het bureau van EN, verschillende onderwerpen op de 

agenda:

-  In Ergotherapie Magazine verschijnt dit jaar informatie 

over KP-gerelateerde onderwerpen. In EM 6 in 2017 en EM 1, 

2018 zijn ook al stukken verschenen.

-  De commissie KP van EN zal meedenken over de concept-

criteria voor de periode 2020-2025.

-  De vraag: hoe kunnen we het KP voor ergotherapeuten  

interactiever maken, met meer input en daardoor betrok-

kenheid van leden?

Het is voor de commissie een uitdaging om een bijdrage 

te leveren aan een duidelijk kwaliteitsregister voor ergothera-

peuten, dat bijdraagt aan de profilering en professionalisering 

van ons mooie vak. 

Bronnen:

-Website Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

- Flyer Kwaliteitsregister Paramedici, 2017.

- Kwaliteit Paramedische Zorg, ZonMw 2003.

- Continuïteit in Kwaliteit, ZonMw en CBO 2005.

En wist je dat…
•  onafhankelijk van de criteria waaronder jij je gaat 

(her)registreren, alle activiteiten opgevoerd kunnen 

worden die in de nieuwe criteria zijn opgenomen?  

Bijvoorbeeld: het lidmaatschap van Ergotherapie Neder-

land levert jaarlijks punten op voor het kwaliteitsregister 

volgens de criteria 2015-2020. Als je volgens de criteria 

2010-2015 beoordeeld wilt worden, mag je toch het lid-

maatschap vanaf 2015 opvoeren.

•  je al drie jaar na de laatste herregistratie kunt over- 

wegen om de herregistratie aan te vragen als je dan 

voldoende werkervaring en punten hebt? Bijvoorbeeld: 

je voldoet na drie jaar aan de criteria voor herregistratie 

en je gaat in het komende jaar een grote scholing volgen. 

Dan kan je overwegen herregistratie aan te vragen, zodat 

je de punten voor die scholing voor een volgende registra-

tieperiode (van vijf jaar) kan gebruiken.




