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Professionalisering

Het KP kijkt alvast naar de toekomst, u ook?

Heeft u al een 
vijf jaarsplanning?

Tekst: Lucelle van de Ven-Stevens & Elise Ruiter

Na onze eerste publicatie in EM6 2017 over de specialistenregisters heeft er ook dit jaar in elk Ergotherapie  

Magazine een artikel gestaan over het Kwaliteitsregister Paramedici. Diverse onderwerpen zijn aan bod geko-

men, zoals de verplichte 10 punten voor een bijdrage aan het beroep, het belang van kwaliteitsregistratie, wat we  

verstaan onder het geven van scholing, een opsomming van de competenties en een infographic met daarin  

een overzicht van alle activiteiten die u kunt opvoeren in het register. In dit artikel hebben we het over de vijfjaars-

planning: over de criteria die het KP per 5 jaar vaststelt, maar ook over de vijfjaarsplanning die u als ergotherapeut 

of als team kunt toepassen.

Bij het opstellen van nieuwe criteria maakt het Kwaliteits-

register Paramedici (KP), in overleg met de bestuurders van 

de negen paramedische beroepsverenigingen en de Regi- 

stratiecommissie, een analyse van trends en ontwikkelingen 

binnen de zorg. Het doel hiervan is om te bepalen of er  

belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn, die van 

invloed zijn op de huidige en toekomstige paramedische 

zorgverlening. De criteria en activiteiten van het kwaliteits- 

register zullen hierbij aan moeten sluiten. 

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de zorg?

Er zijn diverse veranderingen in de maatschappij en in de 

zorg waarneembaar en naar aanleiding hiervan verschenen 

de afgelopen jaren verschillende documenten. De rapporten 

‘Task force - De juiste zorg op de juiste plek?’ (VWS, 2018), 

‘Zonder context geen bewijs’, (RVS, 2017) het WRR-rapport 

‘Weten is nog geen doen’ (WRR, 2017), ’Naar nieuwe zorg en 

zorgberoepen’ (ZiNL, 2015), en het concept ‘Positieve Ge-

zondheid’ (Huber, 2011) beschrijven direct dan wel indirect 

deze veranderingen:

•  Vergrijzing en ‘langer thuis functioneren’, waarbij men-

sen geen of een kleiner netwerk hebben; 

•  Substitutie/transitie: verschuiving naar de eerste en ‘an-

derhalve’ lijn en dus toename van de zorg en behande-

ling in de woonomgeving; 

•  Meer ‘client-centered’ en ‘personalized medicine’: besluit- 

vormingsprocessen veranderen, er is meer ruimte voor  

inbreng en regie van de cliënt/patiënt, waarbij de  

‘patiëntenreis’ meer aandacht krijgt; 

•  Zorgtechnologie, technologische voorzieningen, apps en 

e-health: de ontwikkelingen zijn enorm en zullen vaker 

ingezet worden; 

•  Toename van de interprofessionele aanpak, waarbij de 

grenzen tussen disciplines (wie doet wat) vervagen; 

•  Generalisten en specialisten binnen één beroepsgroep 

blijven beiden belangrijk; 

•  Het is van belang om de waarde van de zorgprofessional 

aan te tonen.

De overheid vraagt daarbij van de burger meer zelfred-

zaamheid en eigen regie. De burger, de lokale overheden 

én zorg- en welzijnsorganisaties, dus ook de paramedische 

zorgprofessionals, moeten van de overheid meer samen-

werken om de bestaande dienstverleningen voor bestaande 

doelgroepen te stimuleren, of nieuwe dienstverleningen voor 

nieuwe doelgroepen te ontwerpen. 
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Wat betekent dat voor de paramedische 
professional? Welke eisen worden er gesteld 
aan de paramedicus in 2025? 

Om zich duidelijk te kunnen positioneren en inter-

professionele samenwerking aan kunnen te gaan, is de  

paramedicus ondernemend en in toenemende mate actief  

in eerste- en ‘anderhalf’-lijnszorg (interventies). De para-

medicus is met deskundigheidsbevordering van zichzelf 

en met de ontwikkeling of profilering van het beroep bezig. 

Daarnaast is de paramedicus een specialistische generalist 

of specialist en zich ervan bewust dat profileren en positio-

nering belangrijk is en blijft.

Wat betekent dit voor het Kwaliteitsregister 
Paramedici?

De volgende vraag die dan gesteld kan worden is of deze 

ontwikkelingen van invloed zijn op het kwaliteitsregister.  

En zo ja, wat betekent dat dan voor het kwaliteitsregister? 

Het KP en de beroepsverenigingen verwachten dat de rol van 

de paramedicus verschuift. Dat paramedici meer en meer 

een rol gaan spelen in het bewustwordingsproces van de 

zorgvrager. Het vertrekpunt voor de zorgverlener is de (zorg)

vraag, de paramedicus voegt waarde toe op die momenten 

dat de zorgvrager dat nodig heeft. Hiervoor moeten para-

medici inzichtelijk kunnen maken wat hun (toegevoegde) 

waarde is aan zorgvragers, binnen de domeinen, in de regio 

en in netwerken. 

In de huidige maatschappelijke context blijft de regi- 

stratie van kwaliteit belangrijk. De vraag neemt toe naar het 

‘Kunnen aantonen van specialisatie of specifieke deskun-

digheid’, voor de beroepsgroep en (zorg)netwerken, maar 

vooral voor de cliënt, overheid en andere stakeholders. Ook 

het ‘Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het 

beroep’ blijft van belang voor de positionering en profilering 

van de ergotherapie in het algemeen.

Wat betekent dit voor de kwaliteitscriteria 
2020-2025?

Om tegemoet te komen aan de eisen die de maatschap-

pij in de toekomst aan de paramedicus stelt, zullen de  

criteria voor het kwaliteitsregister daar ook bij aan moeten 

sluiten. De komende periode denken het KP en de beroeps- 

verenigingen na over de criteria 2020-2025. Zij nodigen de 

leden van Ergotherapie Nederland uit om hun ervaringen en 

ideeën in te brengen. Het KP heeft hiervoor in oktober gere-

gistreerden gevraagd om een enquête in te vullen. En tijdens 

een workshop voorafgaande aan de ALV hebben de leden 

van de commissie Kwaliteitsregister van EN met ergothera- 

peuten van gedachten gewisseld.

(Her)registratie: ook een vijfjaarsplanning!
Maar niet alleen het vaststellen van de criteria per vijf 

jaar vraagt om een vijfjaarsplanning. Ook het geregistreerd 

(blijven) staan in het kwaliteitsregister vraagt om een  

planning van de individuele paramedicus, in dit geval van 

u als ergotherapeut. In maximaal vijf jaar tijd moet u als  

ergotherapeut voldoende werkuren hebben gemaakt,  

scholing hebben gevolgd en nog overige deskundigheids- 

bevorderende activiteiten hebben uitgevoerd. 

Maar hoe zorgt u ervoor dat u zich na vijf jaar kunt (her)

registreren, en bij voorkeur zonder extra moeite? ‘Plannen’ is 

hierbij het toverwoord!

Het rapport van de taskforce, ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (april 2018), beschrijft de ontwikkelingen als volgt: 

De Nederlandse zorg is goed, maar staat de komende jaren voor een aantal inhoudelijke en financiële uitdagingen. Meer ruimte 

voor eigen regie en meer zorg op maat, als het kan dichtbij de patiënt, verder weg als het moet, als het nodig is over de schotten 

heen en in netwerken. ‘Juiste zorg op de juiste plek’ kan verschillende vormen van herinrichting van zorg omvatten.

Van belang is als randvoorwaarde: transparantie/Value Based Health Care: helderheid over welke zorg nodig en passend is, wat 

het beste helpt, welke zorgaanbieder deze het beste kan bieden, informatie over kwaliteit en uitkomsten van zorg, transparantie 

voor samen beslissen.

Toegankelijke zorg op de juiste plek op het juiste moment, in aansluiting op de behoeften van mensen moet leiden tot: 

1.  het verbeteren van de ervaren kwaliteit van passende zorg; 

2.  het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven; 

3.  het beheersbaar houden van de kosten.
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Probeer samen met uw collega’s een planning te maken 

voor vijf jaar. Wissel hierbij ideeën uit over uw ambities voor 

de komende vijf jaar, wat u wilt leren en welke activiteiten u 

daarvoor wilt uitvoeren. Er zijn verschillende mogelijkheden 

om punten te verzamelen, zoals:

•  Bepaal of het mogelijk is om elk jaar een kleinere cursus 

te volgen, of naar een symposium of congresdag te gaan;

•  zijn er meerdere collega’s die een scholing willen volgen 

en moet hiervoor scholingsbudget verdeeld worden? 

Stem met elkaar af wie in welk jaar een grote cursus kan 

volgen, ook rekening houdend met de beschikbare werk-

geversbudgetten voor de individuele werknemer;

•  het lidmaatschap van Ergotherapie Nederland levert 

punten op;

•  lever met uw specifieke expertise en ervaring een actieve 

bijdrage, bijvoorbeeld door deelname aan het ontwikke-

len of becommentariëren van een zorgstandaard of een 

richtlijn of door deelname aan een overleggroep;

•  het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

geeft u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van 

de activiteiten van de beroepsvereniging en uw stem te 

laten gelden;

•  heeft u een bepaalde expertise, iets nieuws ontwikkeld of 

is er een bepaald onderwerp waarover u een workshop 

kunt verzorgen, stuur dan een keer een abstract in voor 

het Ergotherapie Jaarcongres; 

•  plan jaarlijks een paar keer een intercollegiaal overleg of 

regio-overleg in met casuïstiek, gebruik makend van een 

verbetermethodiek;

•  organiseer met eigen (of regio)collega’s een bepaalde 

periode een journal club; 

•  begeleid een stagiaire.

En een extra tip: registreer elke keer direct na de uitvoe-

ring deze activiteit in uw portfolio, zodat u overzicht 

houdt over het behaalde aantal punten.

Voor herregistratie geldt een maximale periode van vijf 

jaar, maar de minimale periode is drie jaar. Het kan gunstig 

zijn om al na drie jaar herregistratie aan te vragen. Als u  

bijvoorbeeld na drie jaar voldoende punten hebt verzameld 

en aan de criteria voor herregistratie voldoet en u gaat in het 

komende jaar een grote scholing volgen, dan kunt u overwe-

gen herregistratie aan te vragen. De punten voor die grote 

scholing kunt u dan voor een volgende registratieperiode 

(van vijf jaar) gebruiken. U kunt ook vaak gebruikmaken van 

de criteria van twee tijdvakken van het KP. Als u bijvoorbeeld 

in 2019 de (her)registratie wilt aanvragen, kunt u uw port- 

folio laten beoordelen volgens de criteria van 2010-2015 of  

de criteria 2015-2020.

Waarom is registratie in het Kwaliteitsregister 
Paramedici belangrijk?

Overheid, zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten  

geven de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in  

het Kwaliteitsregister Paramedici. Met een registratie bij 

het KP maakt u zichtbaar dat u aan kwaliteit voldoet en het 

vak uitoefent volgens de gestelde kwaliteitseisen van uw  

beroepsgroep. Dat het Kwaliteitsregister Paramedici ook  

toekomstgericht is, is daarbij een voorwaarde. 

Meer informatie over de criteria, eisen en activiteiten 

vindt u op: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


