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• Instroomeis voor opleiding PA kv = opleiding verloskunde 

succesvolg afgerond. 
 

• Opname in BIG als verloskundige 

 

• Werkzaam conform Besluit opleidingseisen en 

deskundigheidsgebied verloskundige 2008 

                             ------ versus ----- 

• PA kv die NAVAO-geaccrediteerde opleiding met succes 

afgerond en in BIG geregistreerd betekent juridisch 

verantwoord voorbehouden handelingen verrichten 

 

• Juridische status van PA voor zelfstandig uitvoeren van 

voorbehouden handelingen is bij wet geborgd 

Borging voorbehouden handelingen 

PA kv - verloskundige 
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• Om respectievelijk als PA kv en verloskundige in het BIG 

geregistreerd te blijven, gelden aparte herregistratie-eisen 

 

• Uren-norm PA (kv) – 8 uur per week  op basis van nieuwe 

beoordelingskader BIG/Kwaliteitsregister NAPA 

 

• Uren-norm verloskundige BIG – 8 uur per week 

 

• Bewijsvoering:  

- middels contract of 

- werkgever kan ook op andere wijze verklaren 
 

BIG en herregistratienorm 
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• Wettelijke regeling positie klinische verloskundigen ontbreekt  

 
Reactie van Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  2015  

 

• Klinische verloskundigen voeren op basis van lokale 

protocollaire afspraken voorbehouden handelingen 

zelfstandig uit ! 
 

• De Klinische verloskundige is verantwoordelijk voor haar 

eigen handelen 
 

• In de klinische setting is de gynaecoloog verantwoordelijk 

NAPA vakgroep Gynaecologie 
en Obstetrie 

10 januari 2018 

Status Klinische verloskundige 
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• NAPA stelt VWS voor om een BIG registratie voor PA kv 

en verloskundige  

 

• Vooralsnog dubbele registratie verenigbaar volgens de wet 

BIG 

 

• VWS is bereid om – op verzoek NAPA  - te onderzoeken 

of 1x registratie mogelijk is, onder gelijkblijvende juridische 

status en zonder wetswijziging 

 
 

Voorstel NAPA aanpassing Wet BIG 
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• NAPA is de enige belangenbehartiger in NL voor alle PA’s 

en dus ook van PA kv 

 

• NAPA heeft voldaan aan de maximale inspannings-

verplichting 

 

• Alumni PA kv entameren/stimuleren om lid te worden van 

de NAPA 

 

• Streven minimaal 50% van alumni lid NAPA op 1 juli 2018 

 

• NAPA maakt afspraken met Ned ver voor Gynaecologie 

en Obstetrie in het kader van taakherschikking 
 

Belangenbehartiging leden 
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