Procedure periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
1. Inleiding
Sinds juni 2000 is het voor paramedische beroepsbeoefenaren mogelijk om zich te laten inschrijven in
het Kwaliteitsregister Paramedici. Het betreft hier de initiële registratie in het Kwaliteitsregister. Deze
inschrijving is in principe van onbeperkte duur. Initiële registratie is de eerste registratie in het
Kwaliteitsregister Paramedici. Daarbij wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de
opleidingseisen die beschreven staan in de AMvB ex artikel 34 wet BIG. Bij de initiële registratie
onderschrijft de beroepsbeoefenaar de beroepscode die door de desbetreffende beroepsvereniging is
vastgesteld.
Zodra de beroepsbeoefenaar voldoet aan de, door de beroepsgroep vastgestelde, kwaliteitscriteria
komt hij in aanmerking voor periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Uiteraard geldt
hierbij de vastgestelde termijn van 5 jaar.
2. Procedure periodieke registratie
Twee keer per jaar wordt door het Kwaliteitsregister Paramedici een oproep verstuurd aan
geregistreerden die voor periodieke registratie in aanmerking komen. Dit vindt plaats in de maand april
of mei voor de tweede helft van het lopende kalenderjaar en in de maand september of oktober voor de
eerste helft van het daarop volgend kalenderjaar.
De voor periodieke registratie in aanmerking komende personen krijgen tevens het formulier ‘eigen
verklaring’ thuisgestuurd waarop de volgende gegevens ingevuld moeten worden:
• Het aantal uren patiënt/cliënt gerichte zorg
• Het aantal maanden dat de beroepsbeoefenaar in de afgelopen vijf jaar werkzaam is geweest.
• Het aantal punten behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten waarbij vermeld moet
worden met welke activiteiten de punten behaald zijn;
Het registratieformulier dient ondertekend te worden, waarmee de beroepsbeoefenaar verklaart te
voldoen aan de gekozen kwaliteitscriteria. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden
geretourneerd aan het Kwaliteitsregister Paramedici waar de gegevens worden gecontroleerd en
verwerkt. Het juiste adres is Kwaliteitsregister Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht.
Met ingang van 15 januari 2010 is het ook mogelijk om periodieke registratie via het digitaal portfolio
aan te vragen. Door de link “dossier aanmelden”aan te klikken in het digitaal portfolio wordt de
aanvraag voor periodieke registratie verstuurd. Met ingang van 1 januari 2011 wordt in principe de
periodieke registratie aangevraagd via het digitaal portfolio en niet meer via de “Eigen Verklaring”
3. Kosten periodieke registratie
Aan de periodieke registratie zijn kosten verbonden. De factuur wordt u toegezonden na ontvangst van
de ‘eigen verklaring’ of de ontvangst van dossier via het digitaal portfolio. Het tarief is € 85,-.
4. Voorwaarden voor periodieke registratie
De aanvraag voor periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici kan pas worden behandeld
als de ‘Eigen Verklaring’ volledig is ingevuld en ondertekend. Voor de aanvraag via het digitaal portfolio
wordt bij het “aanmelden van het dossier” verklaart dat het digitaal portfolio naar waarheid in ingevuld.
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de
opleidingseisen (initiële registratie). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een
paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de kwaliteitscriteria wordt
voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.
Aan de hand van de kwaliteitscriteria, zullen de gegevens op de ‘eigen verklaring’ of in het digitaal
portfolio worden gecontroleerd. De kwaliteitscriteria zijn door de paramedische beroepsgroepen
vastgesteld en op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl na te lezen. Alle benodigde punten
dienen behaald te zijn in een periode van 5 jaar direct voorafgaand aan de periodieke registratie,
evenals het aantal vastgestelde uren werkervaring.
Bij de ‘eigen verklaring’ dienen geen documenten te worden meegezonden. In het digitaal portfolio
kunnen bijlagen worden toegevoegd van de bewijzen van deelname, certificaten e.d. Teneinde te
kunnen beoordelen of de “Eigen Verklaring” of het digitaal portfolio correct is ingevuld, worden er
steekproeven gehouden. Daartoe dient elke beroepsbeoefenaar zelf een dossier beschikbaar te
houden. (zie verder 5. Steekproeven)
Indien de beroepsbeoefenaar aan de kwaliteitscriteria voldoet en de kosten zijn voldaan, wordt de
beroepsbeoefenaar voor de komende 5 jaar periodiek geregistreerd in het Kwaliteitsregister

Paramedici. De beroepsbeoefenaar wordt daarvan op de hoogte gesteld en ontvangt een certificaat
waarop wordt vermeld voor welke periode de kwaliteitsregistratie is verlengd.
Indien de beroepsbeoefenaar niet aan de kwaliteitscriteria voldoet, bijvoorbeeld doordat er te weinig
punten zijn behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten, kan de aanvraag pas worden
ingediend als wel is voldaan aan de kwaliteitscriteria.
Er volgt echter geen nieuwe uitnodiging. De aanvraag kan desgewenst ook op een later tijdstip worden
ingediend. Het initiatief ligt bij de beroepsbeoefenaar. Ook dan geldt dat de benodigde punten behaald
moeten zijn in een periode van 5 jaar direct voorafgaand aan het verzoek tot periodieke registratie.
5.
Correctie datum periodieke registratie
In principe wordt de datum van periodieke registratie op de datum van ontvangst van de “Eigen
Verklaring” of het digitaal portfolio of vijf jaar na de laatste periodieke registratie, indien de
kwaliteitsregistratie nog geldig is, uitgevoerd. De geregistreerde kan verzoeken op een andere datum
van periodieke registratie uit te voeren. Dit moet duidelijk op de “Eigen Verkalring”of bij het aanmelden
van het digitaal portfolio worden aangegeven. Let wel de periode waarin moet zijn voldaan aan de
kwaliteitcriteria is dan vijf jaar voorafgaande aan de opgegeven datum of tot aan de datum van de laatst
uitgevoerde periodieke registratie of diplomadatum.
6.
Steekproef
Het Kwaliteitsregister Paramedici zal een uitgebreide steekproef doen onder de beroepsbeoefenaren
die de aanvraag voor periodieke registratie hebben ingediend. Daartoe ontvangen degenen die ad
random worden geselecteerd een verzoek om de originele documenten op te sturen waaruit kan
worden afgeleid dat zij de ‘eigen verklaring’ of het digitaal portfolio naar waarheid hebben ingevuld. Het
gaat daarbij om bewijzen van deelname en/of certificaten van deskundigheidsbevorderende activiteiten
waaruit blijkt hoeveel punten zijn behaald en om kopieën van documenten waaruit blijkt dat de
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beroepsbeoefenaar beschikt over het benodigde aantal uren werkervaring .
Het advies is om de originele documenten aangetekend te versturen. De kosten voor het aangetekend
versturen zijn voor u eigen rekening.
Indien u geen originele documenten wilt sturen dient u gewaarmerkte kopieën te sturen. U kunt van
originele documenten bij het gemeentehuis of een notariskantoor gewaarmerkte kopieën laten maken.
De kosten per kopie bedragen ongeveer € 7,50. De kosten voor het maken van gewaarmerkte kopieën
zijn voor uw eigen rekening. Tevens bestaat bij uitzondering de mogelijk om de originele documenten
persoonlijk te komen brengen en af te halen. Dit kan alleen als er van te voren een afspraak is
gemaakt.
Na ontvangst van de documenten wordt door een commissie een controle uitgevoerd. De controle
wordt uitgevoerd op het bureau van de het Kwaliteitsregister Paramedici in Utrecht door een
gekwalificeerd medewerker en een inhoudelijk deskundig adviseur van de paramedische
beroepsvereniging. Indien uit de steekproef blijkt dat de beroepsbeoefenaar niet aan de
kwaliteitscriteria voldoet, ontvangt hij daarvan bericht en zal er geen periodieke registratie plaatsvinden
voor de betreffende periode. De initiële registratie blijft wel gehandhaafd. Zodra diegene meent wel voor
periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen, kan opnieuw een
aanvraag voor periodieke registratie worden ingediend.
5. Bezwaarprocedure
Indien de beroepsbeoefenaar het niet eens is met de uitkomsten van de steekproef, kan hij bezwaar
aantekenen.
Een bezwaarcommissie bestaande uit een onafhankelijk lid van het bestuur van de Stichting
Kwaliteitsregister Paramedici (wisselend), een onafhankelijk inhoudsdeskundige van de paramedische
beroepsvereniging en een onafhankelijk voorzitter zullen de ingediende bezwaren beoordelen en tot
een uitspraak komen.
De procedures, profielen en bevoegdheden worden vastgesteld door het bestuur van de StKP.
6. Informatie
Wilt u bovenstaande nog eens uitgebreid nalezen dan kunt u terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Specifieke vragen kunt u mailen naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl.
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Als u een dienstverband heeft dan kunt u de uren werkervaring aantonen via een kopie van de
arbeidsovereenkomst(en) met voor ieder jaar een kopie van de salarisstroken van de december of een
kopie van de arbeidsovereenkomst(en) met een verklaring van de leidinggevende waaruit blijkt dat u de
opgegeven uren daadwerkelijk gewerkt heeft. Zelfstandigen kunnen de werkervaring aantonen via een
kopie van de declaraties bij zorgverzekeraars, accountantsverklaring, jaarrekening, of een
kwaliteitsjaarverslag. Uit het materiaal moet blijken dat u de opgegeven uren daadwerkelijk gewerkt
heeft.

