
- 19 -

Het Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici startte op 1 juli 2000 

en is 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 uit-
komst door het individueel keurmerk.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig gere-
gistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen 
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 aantoonbaar hebben voldaan aan de oplei-
dingseisen en de door de beroepsgroep gestelde 
kwaliteitseisen staan vermeld in het KP. Iedereen, 
van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars 
en collega-behandelaars, kan het KP raadplegen.  

Waarom is registratie belangrijk?
Als zorgverlener 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 
kwaliteitseisen van je beroepsgroep. Zorgverzekeraars, werk-
gevers en cliënten geven de voorkeur aan een paramedicus 
die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Diverse 
zorgverzekeraars 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 (een soort 

elektronisch paspoort voor zorgverleners) en AGB-code 
(Algemeen GegevensBeheer-code, waarmee zorgaanbie-
ders geregistreerd staan in een landelijke database).

Professionalisering

Laat je zien in het kwaliteitsregister

Trots op wat je doet!

Tekst: Lucelle van de Ven-Stevens 
en Maartje Kooistra

Je hebt de naam misschien al eens langs zien komen: het Kwaliteitsregister 
Paramedici. Wat is het precies en wat zijn de voordelen om je in te schrijven? 
Een pleidooi voor beroepstrots.
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  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 (Wkkgz).

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 verschillende onderwerpen via 
de commissie Kwaliteitsregister van EN.

Commissie Kwaliteitsregister van EN
Sinds 2017 bestaat de commissie Kwaliteitsregister van 

EN. 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:
- Artikelen in Ergotherapie Magazine,
-  meedenken over de conceptcriteria voor de periode 2020-

2025, 
-  het KP voor ergotherapeuten interactiever maken, met meer 

input en daardoor betrokkenheid van leden.

De commissie Kwaliteitsregister wil graag dat 

ergotherapeuten zich laagdrempelig en makkelijk kunnen 

inschrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
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De commissie heeft als centrale missie om een bijdrage 
te leveren aan een duidelijk kwaliteitsregister voor ergothera-
peuten, dat bijdraagt aan de profilering en professionalisering 
van ons mooie vak.

En wist je dat…
-  je allerlei activiteiten kunt opvoeren voor het KP, als ze 

maar voorkomen in de criteria
  Bijvoorbeeld: het lidmaatschap van Ergotherapie Neder-

land levert jaarlijks vier punten op.
-  je al drie jaar na je laatste herregistratie kunt overwegen 

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 is het handig vervroegd te registreren.

-  je je hele portfolio kunt bijhouden via een app? 
  Zoek in de Apple app store of de Google Play store naar 

‘PE-online’

Als ergotherapeut ben je trots op je vak en je (specifieke)  
deskundigheid. En met een kwaliteitsregistratie kun je dat  
laten zien!

Infographics ‘Scoren met KP doe je zo’
Het KP heeft ter inspiratie twee infographics laten maken,  

één over de (her)registratiecirkel en één over de criteria.  
Samen bieden ze een goed overzicht van alle activiteiten die 
je kunt verrichten om aan de kwaliteitscriteria voor ergothe-
rapie te voldoen. 

Bronnen:

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

-  Flyer Kwaliteitsregister Paramedici, 2017

-  Kwaliteit Paramedische Zorg, ZonMw 2003

-  Continuïteit in Kwaliteit, ZonMw en CBO 2005

-  Ergotherapie Magazine 2018 (EM2 en EM4)
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