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Update	  m.b.t.	  aanvraag	  erkenning	  specialisme	  Klinisch	  Verloskundige	  

Inleiding	  

Met	  deze	  notitie	  wil	  ik	  u	  informeren	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  noodzakelijke	  

voorbereidingen	  voor	  de	  aanvraag	  erkenning	  specialistentitel	  Klinisch	  Verloskundigen.	  	  

Ruim	  900	  klinisch	  verloskundigen	  zijn	  werkzaam	  in	  het	  geboortezorgnetwerk.	  In	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  

heeft	  taakverschuiving	  plaatsgevonden	  naar	  klinisch	  verloskundigen	  maar	  regelgeving,	  opleiding	  en	  

bij-‐	  en	  nascholing	  zijn	  niet	  geregeld.	  Het	  gevolg	  hiervan	  is:	  

a.   Onduidelijkheid	  over	  de	  positie,	  rol,	  taken	  en	  deskundigheid.	  Geleidelijk	  werd	  de	  klinisch	  

werkzame	  verloskundige	  immers	  voor	  veel	  taken	  bekwaam,	  maar	  is	  daartoe	  lang	  niet	  altijd	  

bevoegd	  door	  ontbrekende	  wetgeving;	  

b.   Onduidelijkheid	  voor	  patiënten	  over	  de	  positie	  en	  expertise	  van	  klinisch	  verloskundigen;	  

c.   Onvoldoende	  toezicht	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  klinisch	  verloskundige	  en	  dikwijls	  een	  groot	  

onderling	  niveauverschil.	  Deze	  situatie	  heeft	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  patiëntveiligheid	  met	  

enkele	  tuchtzaken	  tot	  gevolg;	  

d.   Ontbreken	  van	  bij-‐	  en	  nascholing	  en	  het	  toezicht	  daarop.	  

Voorgeschiedenis	  

In	  2008	  verzocht	  toenmalig	  lid	  van	  de	  Tweede	  Kamer	  mevrouw	  dr.	  J.P.	  Schermers,	  de	  Minister	  van	  

Volksgezondheid	  Welzijn	  en	  Sport	  (VWS)	  door	  middel	  van	  een	  motie	  het	  beroep	  van	  de	  tweedelijns	  

(klinisch)	  verloskundige	  te	  verduidelijken.	  De	  motie	  stelde	  dat	  verloskundigen	  al	  jaren	  werkzaam	  zijn	  

in	  ziekenhuizen,	  maar	  dat	  er	  onduidelijkheid	  bestaat	  over	  de	  inhoud	  van	  hun	  vak,	  hun	  scholing	  en	  

hun	  werkzaamheden.	  De	  motie	  werd	  op	  4	  november	  2008	  door	  de	  Tweede	  Kamer	  aangenomen.	  De	  

toenmalig	  minister	  	  verzocht	  de	  afdeling	  Macro-‐Economische	  Vraagstukken	  en	  

Arbeidsvoorwaardenbeleid	  (MEVA)	  het	  College	  van	  Beroepen	  en	  Opleidingen	  in	  de	  Gezondheidszorg	  

(CBOG)	  de	  opdracht	  te	  geven	  om	  in	  samenwerking	  met	  de	  relevante	  stakeholders	  het	  beroepsprofiel	  

van	  de	  tweedelijns	  verloskundige	  vast	  te	  stellen.	  Omdat	  dit	  traject	  niet	  het	  gewenste	  resultaat	  gaf	  en	  

vastliep,	  hebben	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  Organisatie	  van	  Verloskundigen	  (KNOV)	  en	  Nederlandse	  

Vereniging	  voor	  Obstetrie	  en	  Gynaecologie	  (NVOG)	  besloten	  samen	  de	  positie	  van	  klinisch	  

verloskundigen	  vast	  te	  stellen	  en	  te	  borgen.	  

	  



	  

2/5	  

	  

	  

Traject	  

Hierop	  wordt	  de	  KNOV-‐NVOG	  Werkgroep	  Klinisch	  Verloskundigen	  ingesteld,	  zij	  brengt	  in	  2010	  het	  

Eindrapport	  uit.	  Dit	  rapport	  beschrijft	  de	  doelen	  die	  de	  werkgroep	  beoogt	  en	  de	  adviesroute	  

daarvoor:	  

a.   Het	  formaliseren	  van	  de	  positie	  van	  de	  klinisch	  verloskundige	  binnen	  de	  wet-‐	  en	  regelgeving;	  

b.   Het	  geven	  van	  een	  kader	  voor	  de	  rol,	  plaats	  en	  positie	  van	  de	  klinisch	  verloskundige	  binnen	  de	  

klinische	  setting;	  

c.   Het	  opzetten	  van	  een	  formele	  registratie,	  opleiding	  en	  accreditatie	  voor	  de	  klinisch	  

verloskundige.	  

d.   Het	  ‘Eindrapport	  KNOV-‐NVOG	  Werkgroep	  Klinisch	  Verloskundigen’	  wordt	  door	  de	  Algemene	  

Ledenvergaderingen	  van	  beide	  beroepsverenigingen	  aangenomen.	  Hiermee	  kiezen	  de	  

beroepsgroepen	  voor	  de	  route	  van	  de	  aanvraag	  van	  het	  erkennen	  van	  het	  specialisme	  met	  het	  

daarbij	  behorende	  specialistenregister	  (Wet	  BIG	  1993	  artikel	  14/15)	  om	  de	  beoogde	  doelen	  te	  

behalen.	  	  

Voor	  het	  uitwerken	  van	  deze	  doelen	  richten	  de	  KNOV	  en	  NVOG	  in	  2011	  de	  “KNOV-‐NVOG	  Stuurgroep	  

Klinisch	  Verloskundige”	  (Stuurgroep)	  in,	  waarin	  de	  besturen	  van	  beide	  beroepsorganisaties	  zijn	  

vertegenwoordigd.	  De	  Stuurgroep	  krijgt	  de	  volgende	  opdrachten:	  	  

A.   Het	  opstellen	  van	  een	  Beroepsprofiel.	  	  

2014:	  op	  ALV	  KNOV/NVOG	  aangenomen	  

B.   Het	  opstellen	  van	  een	  Leidraad.	  

2014:	  afgerond	  en	  geïmplementeerd.	  	  

C.   Het	  opstellen	  van	  een	  Opleidingsprofiel.	  

2015:	  Landelijk	  opleidingsprofiel	  klinisch	  verloskundige	  HBO-‐Master	  is	  ontwikkeld	  en	  beide	  

beroepsorganisaties	  zijn	  akkoord.	  

D.   Het	  voorbereiden	  van	  de	  Aanvraag	  voor	  het	  specialistenregister.	  

Juni	  2016:	  Business	  case	  geschreven	  voor	  aanvraag	  erkenning	  van	  het	  specialisme	  Klinisch	  

Verloskundige.	  

E.   Het	  opzetten	  van	  de	  Opleiding.	  	  

De	  Hogeschool	  Rotterdam	  is	  bereid	  om	  een	  nieuwe	  opleiding	  (HBO-‐Master)	  tot	  klinisch	  

verloskundigen	  vorm	  te	  geven	  in	  samenwerking	  met	  de	  Academie	  Verloskunde	  Maastricht	  en	  de	  
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Stuurgroep	  Klinisch	  Verloskundigen.	  De	  opleiding	  Physician	  Assistant-‐Klinisch	  Verloskundige	  (PA-‐

KV)	  komt	  hiermee	  te	  vervallen.	  Het	  vereiste	  doelmatigheidsonderzoek	  is	  verricht	  en	  er	  is	  een	  

aanvraag	  ingediend	  voor	  een	  gefinancierde	  master	  bij	  het	  Ministerie	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  

Wetenschap	  (OCW).	  

Voortgang	  in	  2016	  

Op	  7	  juni	  2016	  is	  de	  aanvraag	  voor	  de	  erkenning	  specialistentitel	  Klinisch	  Verloskundige	  ingediend	  

waarmee	  er	  voldaan	  is	  aan	  de	  opdracht	  van	  de	  besturen	  van	  de	  KNOV	  en	  NVOG.	  Gedurende	  vele	  

jaren	  hebben	  verloskundigen	  en	  gynaecologen	  hard	  gewerkt	  om	  de	  motie	  van	  mw.	  dr.	  Schermers	  en	  

de	  opdracht	  van	  Minister	  van	  VWS	  uit	  te	  voeren.	  De	  KNOV	  en	  de	  NVOG	  zijn	  trots	  op	  wat	  is	  bereikt.	  

Ons	  motto	  was	  én	  is:	  “Samen	  werken	  aan	  de	  positie	  van	  de	  klinisch	  verloskundigen.”	  

De	  fase	  van	  voorbereiding	  is	  met	  het	  indienen	  van	  de	  aanvraag	  afgerond.	  De	  fase	  van	  ministeriële	  

besluitvorming	  is	  gestart.	  Bij	  een	  positief	  besluit	  van	  de	  minister	  volgt	  de	  daadwerkelijke	  

implementatie	  en	  uitvoering.	  Er	  vinden	  gesprekken	  plaats	  met	  diverse	  partijen	  over	  het	  verdere	  

proces.	  Ondanks	  de	  zorgvuldige	  voorbereidingen	  wat	  betreft	  de	  aanvraag	  en	  het	  kweken	  van	  

draagvlak	  blijkt	  er	  nog	  veel	  lobbywerk	  te	  doen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  positieve	  besluitvorming.	  De	  

werkgeversorganisaties	  Nederlandse	  Vereniging	  van	  Ziekenhuizen	  (NVZ)	  en	  de	  Nederlandse	  

Federatie	  van	  Universitair	  Medische	  Centra	  (NFU)	  zien	  de	  urgentie	  niet	  en	  worden	  daarin	  gevoed	  

door	  signalen	  uit	  sommige	  ziekenhuizen.	  Ook	  met	  VWS	  is	  frequent	  overleg	  noodzakelijk	  over	  de	  

voortgang	  van	  de	  aanvraag.	  Er	  is	  nog	  veel	  werk	  te	  verzetten,	  deels	  wordt	  dit	  werk	  uitgevoerd	  door	  

werkgroepen,	  zoals	  de	  inrichting	  van	  de	  opleiding.	  De	  leden	  van	  de	  Stuurgroep	  signaleren	  dat	  er	  in	  

deze	  fase	  regie	  en	  ondersteuning	  nodig	  is	  tot	  de	  aanvraag	  is	  goedgekeurd	  door	  het	  ministerie	  van	  

VWS.	  De	  huidige	  leden	  van	  de	  Stuurgroep	  zijn	  bereid	  om	  de	  regie	  en	  de	  verdere	  onderhandelingen	  

op	  zich	  te	  nemen.	  Formeel	  zit	  de	  opdracht	  voor	  de	  voorbereidende	  fase	  er	  op.	  Indien	  de	  besturen	  

deze	  taak	  aan	  de	  Stuurgroep	  willen	  delegeren,	  is	  er	  een	  vervolgopdracht	  nodig.	  	  

In	  december	  2016	  krijgt	  de	  stuurgroep	  van	  de	  besturen	  van	  KNOV	  en	  NVOG	  de	  gevraagde	  steun	  en	  

een	  formele	  vervolgopdracht	  om	  het	  project	  af	  te	  kunnen	  ronden.	  

Stand	  van	  zaken	  2017	  

Overleg	  NVZ	  –	  NFU	  

Namens	  de	  stuurgroep	  hebben	  2	  leden	  op	  17	  maart	  2017	  een	  gesprek	  gehad	  met	  de	  NVZ/NFU.	  	  	  
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VWS	  

In	  dezelfde	  periode	  hebben	  er	  gesprekken	  plaatsgevonden	  bij	  VWS.	  VWS	  stelt	  als	  voorwaarden	  voor	  

het	  erkennen	  van	  het	  specialisme	  klinisch	  verloskundige	  ''een	  eigenstandige	  opleiding''.	  De	  huidige	  

PA-‐KV	  ziet	  VWS	  niet	  als	  een	  eigenstandige	  opleiding.	  Tot	  die	  tijd	  wil	  VWS	  de	  aanvraag	  niet	  in	  

behandeling	  nemen.	  

Opleiding	  

De	  nieuw	  te	  vormen	  2-‐jarige	  Master	  Klinisch	  Verloskundige	  (MKV)	  in	  Rotterdam	  staat	  in	  de	  

startblokken.	  Op	  10	  juni	  2016	  is	  een	  aanvraag	  ingediend	  voor	  een	  bekostigde	  HBO-‐masteropleiding	  

klinisch	  verloskundige.	  De	  Commissie	  Doelmatigheid	  Hoger	  Onderwijs	  (CDHO)	  heeft	  op	  9	  augustus	  

2016	  positief	  geadviseerd	  over	  de	  aanvraag.	  Op	  7	  september	  2016	  heeft	  de	  minister	  van	  Onderwijs,	  

Cultuur	  en	  Wetenschap	  (OCW)	  instemming	  gegeven	  aan	  het	  opstarten	  van	  de	  opleiding.	  Hierbij	  is	  

aangegeven	  dat	  de	  Hogeschool	  Rotterdam	  voor	  de	  (nominale)	  periode	  dat	  de	  opleiding	  langer	  duurt	  

dan	  60	  studiepunten	  (ECT)	  geen	  bekostiging	  ontvangt.	  De	  Hogeschool	  Rotterdam	  heeft	  op	  26	  

oktober	  2016	  bezwaar	  gemaakt	  tegen	  dit	  laatste	  besluit.	  Op	  2	  februari	  2017	  heeft	  de	  minister	  laten	  

weten	  dit	  bezwaarschrift	  niet	  ontvankelijk	  te	  verklaren.	  	  

De	  PA-‐KV	  opleiding	  (150	  ECT)	  maakt	  gebruik	  van	  een	  uitzonderingsregel	  op	  de	  algemene	  regeling	  

financiering	  HBO	  Master.	  Momenteel	  wordt	  door	  o.a.	  de	  Nederlandse	  Vlaamse	  Accreditatie	  

Organisatie	  (NVAO)	  en	  de	  Vereniging	  Hogescholen	  onderzocht	  of	  een	  dergelijke	  

uitzonderingsmaatregel	  voor	  de	  MKV	  ook	  mogelijk	  is	  binnen	  deze	  wetgeving.	  Mogelijk	  kan	  de	  MKV	  

hier	  gebruik	  van	  maken.	  Op	  de	  bijeenkomst	  met	  OCW	  op	  8	  maart	  2017	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  hier	  

een	  wetswijziging	  voor	  nodig	  is,	  en	  dat	  is	  een	  tijdrovend	  traject	  (verwachte	  duur	  1	  ½	  	  -‐	  2	  jaar).	  

Op	  10	  Juli	  2017	  is	  opnieuw	  de	  aanvraag	  ingediend	  voor	  een	  bekostigde	  HBO-‐masteropleiding	  klinisch	  

verloskundige	  i.v.m.	  verstreken	  geldigheid	  van	  vorig	  besluit.	  Op	  8	  september	  2017	  is	  hierop	  een	  

positief	  besluit	  gekomen	  van	  OCW.	  Begin	  oktober	  2017	  zal	  de	  aanvraag	  	  Toets	  Nieuwe	  Opleiding	  	  

(TNO)	  gaan	  naar	  de	  NVAO.	  Afronding	  van	  deze	  TNO	  wordt	  verwacht	  in	  het	  voorjaar	  van	  2018.	  Vanaf	  

dat	  moment	  is	  het	  mogelijk	  een	  specialistenregister	  aan	  te	  vragen.	  Zodra	  het	  register	  is	  aangevraagd	  

wordt	  ook	  duidelijk	  welke	  eisen	  gesteld	  gaan	  worden	  aan	  de	  toegang	  tot	  het	  register	  en	  kan	  een	  

assessment	  ontwikkeld	  worden,	  evenals	  een	  programma	  van	  aanvullende	  activiteiten	  op	  

verschillende	  domeinen.	  
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Er	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  positieve	  ontwikkeling	  rondom	  de	  bekostiging	  van	  de	  opleiding.	  OCW	  

heeft	  haar	  bereidheid	  uitgesproken	  mee	  te	  willen	  werken	  aan	  een	  snelle	  en	  goede	  oplossing	  inzake	  

de	  bekostigingsproblematiek.	  


