G EN KV ND I AP T

1 juli 2016: Herregistratie Kwaliteitsregister Doktersassistent

Voer nu alvast je punten in
Deskundigheidsbevordering is een randvoorwaarde om de positie van doktersassistenten
te kunnen versterken. Daarom is in juli 2011 het Kwaliteits-register Doktersassistent van
start gegaan. Het is nu bijna tijd voor de eerste herregistratie.
Tekst: Marina Heij

Bij het opstellen van het Kwaliteitsregister Doktersassistent werd afgesproken om elke vijf jaar de criteria te
herzien. Dat zorgt ervoor dat je altijd
conform de laatste normen aan het
werk bent. Je zou ook kunnen zeggen
dat je met een herregistratie de periode van je kwaliteitsregistratie voor vijf
jaar verlengt.
Wer ke r va r ing
Bij een herregistratie wordt getoetst
of je de afgelopen vijf jaar voldoende
werkervaring hebt opgedaan. Maar
ook of je genoeg activiteiten hebt
ondernomen die de deskundigheid
bevorderen. Daarbij kun je denken
aan het volgen van bij- en nascholing, intervisie of stagebegeleiding. In
de nieuwe criteria per juli 2016 wordt
een aantal onderdelen toegevoegd
waaronder reanimatie van de BHV, en
het beoordelen/afnemen van praktijkexamens op een ROC. Misschien is

ook de herintreders- of dispensatieregeling op jou van toepassing.
Wees op t ijd !
Het is belangrijk om op tijd je herregistratie aan te vragen. Mocht je
kwaliteitsregistratie verlopen en je
vraagt geen herregistratie aan, dan
voldoe je niet meer aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
Voor mogelijke werkgevers kan dit
een reden zijn om voor een doktersassistent te kiezen die wel een
kwaliteitsregistratie heeft. Weinig
tijd? Je kunt alvast alleen de data en
de punten invoeren. Het uploaden
van certificaten doe je dan eventueel later.
Ho e werkt het ?
Herregistratie vraag je aan met
jouw eigen digitale portfolio op
www.kabiz.nl. Zie hieronder een
mogelijke situatie. Ben je gediplo-

Kwaliteitscriteria herregistratie 2011-2016
Werkervaring
2080 uur cliënt/patiëntgebonden werkervaring
Deskundigheidsbevordering (=DKB)
100 punten uit DKB activiteiten waarvan minimaal 60 punten uit het
volgen van bij- en nascholing. Hiervan zijn minimaal 20 punten uit
geaccrediteerde scholing behaald. Minimaal 20 punten uit overige DKB
activiteiten. 20 punten vrij in te vullen uit bij- en nascholing of overige
activiteiten.
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meerd na 1juli 2011? Dan moet je
je vijf jaar later herregistreren. Ben
je nog helemaal niet geregistreerd?
Lees dan de informatie op https://
www.nvda.nl/kwaliteitsregister/.
Door geregistreerd te staan maak je
voor de buitenwereld zichtbaar dat
jij je vak verstaat: een professional
die kwaliteit levert en vakkennis en
deskundigheid op peil houdt. Sinds
2011 gingen ruim vijfduizend collega’s je voor! l
Vragen? Kijk op www.kabiz.nl, mail aan
info@kabiz.nl of bel via 0900 - 0400
694. Meer informatie op https://www.
nvda.nl/kwaliteitsregister/

Voorbeeldsituatie
• Diploma van voor 1 juli 2011
• Ingeschreven in het Register op
1 januari 2014
Wat gebeurt er op 1 juli 2016
als je niet voldoet aan de
werkervaringseis en/of het
aantal punten?
Antwoord
• Per 1 juli 2016 i.p.v. kwaliteitgeregistreerd, diploma
geregistreerd
• Tot moment dat 100 punten
gehaald zijn, bijvoorbeeld op
1 oktober 2016
• Vanaf 1 oktober 2011 tellen
de punten mee.
• Criteria 2011 – 2016 voor
herregistratie

