Trots op wat je doet
en dat laat je zien!
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Als paramedicus ben je trots op je vak en dit wil je graag laten zien.
Het gaat om het bieden van kwalitatief goede zorg. Deskundig zijn én
blijven binnen je vakgebied staat daarin centraal. Ook de buitenwereld
verwacht van jou de beste zorg. Het Kwaliteitsregister Paramedici
(KP) geeft je met een digitaal portfolio een handige manier om je
professionele deskundigheid bij te houden en waarmee je laat zien dat
je kwaliteit in huis hebt! Zo weten zorgverzekeraars, werkgevers, maar
bovenal jouw cliënten wat jij te bieden hebt.
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Trots op wat je doet

Wat doet het KP?
Bij het KP wordt eenmalig geregistreerd of je als paramedicus
voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt
er via herregistratie (elke vijf jaar) getoetst of je beschikt over
actuele kennis en ervaring.
Iedereen die zich registreert met het juiste diploma en aantoonbaar
voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en
deskundigheid staat vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Als pas afgestudeerde word je na registratie standaard vermeld in
het Kwaliteitsregister Paramedici voor de eerste vijf jaar vanaf je
diplomadatum. In deze vijf jaar zorg je ervoor dat je deskundig blijft
door bijvoorbeeld bij- en nascholing te volgen en werkervaring op
te doen. Na vijf jaar toon je aan dat je nog steeds voldoet aan de
kwaliteitscriteria van jouw beroep en terecht vermeld staat in het
Kwaliteitsregister Paramedici.

Hoe kan ik me registreren bij het KP?
Het KP registreert de volgende paramedische beroepen: diëtisten,
huidtherapeuten,
ergotherapeuten,
MBB'ers,
logopedisten,
oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.
Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet
BIG en beschermde titels hebben.
Na ontvangst van je diploma meld je jezelf eenvoudig aan voor jouw
beroep via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Zodra de eerste
registratie is afgerond, ontvang je een uniek KP-registratienummer en
krijg je toegang tot je eigen digitaal portfolio. In het digitaal portfolio
houd je deskundigheidsbevorderende activiteiten bij waarmee je kunt
aantonen dat je kan voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door jouw beroepsgroep. Op het moment dat je voldoet aan de
kwaliteitscriteria, vraag je via het digitaal portfolio herregistratie aan en
vindt er een toetsing plaats van je dossier door een beoordelaar. Als er
is voldaan aan de eisen, dan sta je opnieuw voor vijf jaar vermeld in het
Kwaliteitsregister Paramedici. Je ontvangt een bewijs van herregistratie
en er start een nieuwe periode waarbinnen je weer gaat aantonen aan
de gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Hiernaast zie je kort
samengevat het proces van registratie en herregistratie.

Voordelen KP-registratie
Waarom is registratie belangrijk?
Als zorgaanbieder wil je dat cliënten de beste zorg krijgen. Dit doe je door jezelf
te blijven ontwikkelen als professional en door je kennis en ervaring op het juiste
niveau te houden. Met een registratie bij het KP maak je zichtbaar dat je aan
kwaliteit voldoet en het vak uitoefent volgens de gestelde kwaliteitseisen van
je beroepsgroep. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven de voorkeur
aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Diverse
zorgverzekeraars en werkgevers stellen een vermelding in het Kwaliteitsregister
Paramedici zelfs als voorwaarde!

• Eigen digitaal portfolio en KP-pas
• KP-nummer en KP-logo kun je gebruiken in communicatie met cliënten en
zorgverzekeraars
• Verkorte aanvraag UZI pas en AGB code door KP-registratie
• Automatische registratie van geaccrediteerde bij- en nascholingen in je digitaal
portfolio
• Cliënten, zorgverzekeraars en andere beroepsbeoefenaren kunnen online je
kwaliteitsregistratie zien
• Aansluiting bij klachten- en geschillenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten
en Geschillen zorg
• De KP-vraagbaak om je verder te helpen

Meer informatie?
Meer over het KP en de voordelen van een KP-registratie kun je lezen op:
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Kwaliteitsregister Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
E-mail: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
Telefoon: 0900 2020 818 (ma & vr van 9.00 tot 12.30 uur - di t/m do van 9.00 tot 15.00 uur - 10ct/m)
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