
                
 
 
 

 
 
 
Aan: de klinisch verloskundigen  
 
 
Utrecht, 3 november 2022 
 
 
 
Betreft: NVOG-kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen 
 
 
Geachte collega, 
 
Hierbij brengen wij jullie op de hoogte van de start van het NVOG-kwaliteitsregister voor 
klinisch verloskundigen. Een grote en belangrijke stap vooruit voor ons allemaal! 
 
Enige tijd geleden zijn jullie geïnformeerd over de wens te komen tot een kwaliteitsregister 
voor klinisch verloskundigen. De behoeften en wensen zijn in het afgelopen jaar nader 
verkend door de NVOG, de NVOG-werkgroep Klinische Verloskunde en de KNOV.  
 
Aanvankelijk hadden wij een gezamenlijk register met de KNOV voor ogen (als deelregister 
van het bestaande (eerstelijns) KNOV-register). We hebben echter geconstateerd dat wij – 
als team van gynaecologen en klinisch verloskundigen – samen staan voor de beste zorg 
voor de zwangere vrouw en haar kind. Gezamenlijk bepalen we wat de beste kwaliteit van 
zorg in de klinische setting is en samen borgen we deze kwaliteit.  
 
Het NVOG-bestuur en het bestuur van de NVOG-werkgroep Klinische Verloskunde hebben 
dan ook besloten om verder te gaan met de oprichting van een eigenstandig 
kwaliteitsregister voor klinisch verloskundigen. De voorbereidingen zijn in volle gang! 
 
Waarom dit kwaliteitsregister? 
Het kwaliteitsregister is één van de instrumenten in de erkenning van ons unieke vakgebied. 
Het uitgangspunt is dat wij allen vanuit eenzelfde professionele standaard kunnen gaan 
werken. In het kwaliteitsregister ligt vast wat van je verwacht wordt op het gebied van 
deskundigheidsbevordering zodat uniformiteit en veilige zorg gewaarborgd blijft. Het 
kwaliteitsregister is een belangrijke aanvulling op je BIG-registratie. 
 
Welke waarde heeft het kwaliteitsregister voor mij? 
Een inschrijving in het kwaliteitsregister: 

- geeft inzicht in je actuele bevoegdheid en bekwaamheden; 



- is het middel om je deskundigheid (erkenning beroep klinisch verloskundige)  

             aan te tonen aan patiënten, andere zorgprofessionals, werkgevers etc.; 

- laat zien dat je je inzet om deze deskundigheid op peil te houden; 

- zorgt voor uniformiteit in kwaliteitseisen van de zorg. 

 
Wanneer kan ik mij inschrijven? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in het 
kwaliteitsregister te komen? Wat kost de inschrijving? Hoeveel punten moet ik behalen? 
Hoe lang is de registratieperiode? Moet ik ergens lid van worden?  
We begrijpen dat er veel vragen zijn. Daarom nodigen we je van harte uit op het jaarlijkse 
symposium ‘klinische verloskunde’ op 25 november a.s. in Green Village in Nieuwegein. 
Naast een interessant dagprogramma zal er in het onderdeel over het kwaliteitsregister 
uitgebreid op bovengenoemde en andere vragen worden ingegaan. Aanmelden voor dit 
symposium kan via www.deklinischverloskundige.nl. 
 
Kun je onverhoopt niet deelnemen aan dit symposium, meld je dan aan via e-mail 
klinischeverloskunde@nvog.nl voor ontvangst van nadere informatie die wij de komende 
periode zullen verstrekken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Astrid Vollebregt 
Voorzitter NVOG 
 
 
 

 
 
Mirjam Schubert 
Voorzitter NVOG-werkgroep Klinische Verloskunde  
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