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Vereenvoudiging criteria
KP in 2020-2025
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Nieuwe kwaliteitscriteria voor het KP in de maak

Tekst: Lucelle van de Ven-Stevens

Per 1 juli 2020 gelden de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 van het Kwaliteitsregister Paramedici.
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de inhoud en vormgeving, maar we lichten hier alvast wat
veranderingen toe.
De nieuwe set kwaliteitscriteria is in overleg met de

Bij veel activiteiten is de ‘bewijslast’ ook minder. Bijvoor-

negen aangesloten paramedische beroepsverenigingen en het

beeld alleen het uploaden van een verslag in plaats van een

Kwaliteitsregister Paramedici opgesteld. Ook geregistreerde

plan én een verslag. Het KP beoogt daarmee de administratieve

paramedici zelf, cliëntenorganisaties en stakeholders zijn

lasten voor de geregistreerde aanzienlijk te verminderen.

geraadpleegd. De commissie Kwaliteitsregister van Ergotherapie Nederland leverde input en vroeg hiervoor ook

Naast deze inhoudelijke aanpassingen zijn ook de formu-

feedback aan de leden van Ergotherapie Nederland. Dit alles

leringen en de vormgeving veranderd en komt er een inter-

kwam bij elkaar in een mooi en intensief ontwikkeltraject met

actieve PDF met de criteria en toelichtingen. Dit vergroot de

als uitgangspunt ‘verdiepen - verduidelijken - vereenvoudigen’.

leesbaarheid van het document en de vindbaarheid van

De Registratiecommissie bepaalt nu de inhoud van de nieuwe

activiteiten. De infographic, die eerder gepubliceerd is in

set criteria (inclusief de regeling docent/onderzoeker). Ver-

EM4-2018, is hierop aangepast.

trouwen en het verminderen van de administratieve lasten
zijn het uitgangspunt.

Verdiepen - verduidelijken - vereenvoudigen
Het aantal activiteiten is aanzienlijk teruggebracht en in
een meer logische volgorde geplaatst. Sommige activiteiten zijn geschrapt, in elkaar opgegaan, logisch gebundeld of
juist gesplitst. Een voorbeeld hiervan is het bundelen van het
meten van behandelresultaten en het meten van klantervaringen. Het geven van scholing is opgenomen in de activiteit
‘presenteren’. Deelname aan landelijke kennisnetwerken
(zoals MS Zorg-NL of ParkinsonNet) is, op initiatief van het
Paramedisch Platform Nederland, toegevoegd als nieuwe
activiteit.

Het KP-bestuur heeft recent de nieuwe set kwaliteitscriteria voor alle beroepsgroepen vastgesteld. Werken vanuit
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De administratieve lasten zijn verminderd. Verder wordt

een gelijke algemene set vormt de basis en blijft belangrijk.

het mogelijk om via een toelichting te toetsen of een uitge-

De kwaliteit van het handelen van paramedici is hiermee

voerde activiteit de deskundigheidsbevorderend is.

zichtbaar en toetsbaar en de uniformiteit waarborgt een
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Tipje van de sluier: nieuwe vormgeving van de interactieve PDF van de criteria 2020-2025

Vertrouwen en het verminderen van de administratieve lasten
zijn het uitgangspunt bij de kwaliteitscriteria 2020-2025.
gelijke en objectieve beoordeling. Zo worden gelijke gevallen

schap van EN, de 10 punten voor ‘bijdrage ontwikkeling

gelijk beoordeeld.

beroep’ en het niet verplicht stellen van de activiteit 'IPO'.

De eenmalige regeling voor docenten en onderzoekers

EN en KP streven ernaar om eind 2019 meer duidelijk-

was al onderdeel van de Ergotherapie Nederland-specifieke-

heid te hebben over de aanvullende beroepsgroep-specifieke

criteria, maar gaat nu ook voor de andere aangesloten

eisen. Ideeën hiervoor zijn welkom en zullen in de commissie

beroepsgroepen gelden. Ook de EN-specifieke-criteria

Kwaliteitsregister besproken worden. De Kwaliteitscriteria

2015-2020, met een onderscheid in de diverse presentaties

2020-2025 zijn een co-creatie tussen het Kwaliteitsregister

en publicaties (nationaal/internationaal, wel/niet weten-

Paramedici en Ergotherapie Nederland en haar leden!

schappelijk tijdschrift) en de bijbehorende puntentoekenning,
gaan gelden in de algemene set kwaliteitscriteria.

gaande jaren, enige ruimte om voor de eigen beroepsgroep
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Verder heeft Ergotherapie Nederland, net zoals in voor-
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Kwaliteitscriteria Ergotherapie Nederland
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