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Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

Oké, multidisciplinaire intervisie is leuk en leerzaam, maar het is 
natuurlijk ook heel fijn als het bijdraagt aan het halen van je 
accreditatiepunten. Dat aanvragen van accreditatie voor alle be-
trokken beroepsgroepen is wel even een klus; met dit stappenplan 
en voorbeeldteksten helpen we je vast op weg.
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- Mensuren voor het doen van de aanvragen
- Toegang tot PE-online accreditatiesysteem
- Checken vereisten per beroepsgroep
- Verzamelen gegevens voor aanvraag
- Budget voor betaling accreditatie

- Aanvragen indienen bij beroepsorganisaties
- Eventueel vragen beantwoorden en/of 
   aanvullende informatie sturen
- Betalen; accreditatie wordt pas definitief 
   toegekend na betaling

- Registreren aanwezigen
- Notulen maken

- Presentie invoeren in PE-online
- Certificaten maken
- Eventueel verantwoorden, verslag doen in 
   PE-online

- Vernieuwen accreditatie

DOEN TIPS & TOOLS

Kijk hier om te zien welke beroepsorganisaties zijn 
aangesloten bij PE-online

Praktische uitleg, regelgeving en handleidingen voor 
accreditatie per beroepsgroep vind je hier: 
Voor verpleegkundigen: V&VE
Voor kraamverzorgenden: KCKZ
Voor verloskundigen: KNOV
Voor artsen: KNMG 

> download onze voorbeeldtekst ‘accreditatie aanvragen’.      
   (PDF)

Sommige beroepsorganisaties vragen achteraf een 
verslag van de bijeenkomst te uploaden in PE-online. 
Let hierbij wel op vertrouwelijkheid wat in de bijeen-
komst besproken is en deel alleen niet-vertrouwelijke 
en bedrijf- of privacygevoelige informatie

Het kan zijn dat het niet lukt om voor alle deelnemen-
de beroepsgroepen apart accreditatie aan te vragen. 
In de SWING-studie was die er bijvoorbeeld wel voor 
kraamzorg en artsen, maar niet voor iemand die als 
maatschappelijk werker in de kraamzorg actief is, of 
voor een verloskundig actief huisarts. Een oplossing 
hiervoor is het maken van certificaten die deelnemers 
zelf bij hun beroepsorganisatie indienen, zie hier ons 
voorbeeld.
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https://pe-online.info/
https://www.pe-online.org/participants/SPE013_Participants.aspx
https://pe-online.info/
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WAT WIJ HEBBEN GELEERD VAN HET ACCREDITATIEPROCES

Het is niet heel eenvoudig en kost behoorlijk wat tijd en geld, dus probeer dit te (laten) 
doen door iemand die er goed mee uit de voeten kan.

De ingewikkeldheid komt vooral doordat de vereisten per beroepsgroep verschillen, 
onder meer als het gaat om:

 o De naamgeving en categorie waarbinnen de accreditatie past. Zo werd de    
 multidisciplinaire intervisie met cliënten, zoals we die in de SWING-studie vormgaven,   
 voor de verloskundigen als ‘Methodisch Intercollegiaal Overleg’ beschouwd, maar voor  
 gynaecologen als ‘Algemene scholing cluster 2’, enz. (zie afbeelding).
 o Het vereiste taalniveau. In de SWING-studie moest bijvoorbeeld het taalgebruik en de  
 complexiteit van de FRAM-training aangepast worden naar een toegankelijker variant (wat  
 eigenlijk voor iedereen wel zo prettig was).
 o De gevraagde onderbouwing.
 o Wat de (verwachte) opbrengsten moeten zijn om geaccrediteerd te worden.
 o De periode die geaccrediteerd wordt (meestal een jaar, soms meer).
 o De kosten die hiervoor per periode in rekening worden gebracht.

Accreditatie is niet voor iedereen even belangrijk (en dus ook niet voor iedereen motiverend).
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Specialisme Categorie Geaccrediteerde 
periode 

Accreditatiebureau kwaliteitsregister V&V 
en Register Zorgprofessionals 

Scholing Voortplanting, 
obstetrie en gynaecologie

1,5 jaar

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 2019 categorie C) Scholing 
Verdieping algemene 
onderwerpen

1 jaar

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) Scholing algemeen / overige 
(2016)

1 jaar

Kwaliteitsregister Verloskundigen Methodisch intercollegiaal 
overleg

3 jaar

Accreditatie Bureau Algemene 
Nascholing (ABAN)

Algemene scholing cluster 2 1 jaar

Overzicht accreditatie zoals in PE-Online


