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Ga snel naar 
kwaliteitsregisterparamedici.nl
bekijk alle voordelen van een 
Kwaliteitsregistratie voor 
Paramedici en schrijf je in!

Kwaliteitsregister Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht

E-mail: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
Telefoon: 030 23 18 225 
Werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur 
en tussen 14.00 en 16.30 uur

Trots op je vakTrots op je vak  
en dat wil je laten zienen dat wil je laten zien

Bekijk de video 
‘Kwaliteitsregistratie is makkelijk!’ 
door de QR-code te scannen:

Meer weten en je Meer weten en je 
direct inschrijven?direct inschrijven?



 √ Ontvang je persoonlijke KP-pas; 
 √ Laat cliënten en zorgverzekeraars 

je Kwaliteitsregistratie voor 
Paramedici zien met je 
persoonlijke digitale sticker; 

 √ Eenvoudig je activiteiten 
bijhouden via een digitaal 
portfolio en de KP-app; 

 √ Geaccrediteerde bij- en 
nascholing automatisch 
toegevoegd in je digitaal  
portfolio;

Je bent trots op je vak en dat wil je laten zien. Draag het uit met een 
Kwaliteitsregistratie voor Paramedici. Zo laat je aan cliënten, zorg-
verzekeraars en collega zorgprofessionals zien dat je continu leert             
en verbetert. Kortom: dat je staat voor goede zorg! 

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. Zorgverzekeraars, werkgevers en cliënten geven 
de voorkeur aan een paramedicus die is vermeld in het Kwaliteitsregister 
Paramedici. Meerdere zorgverzekeraars en werkgevers hebben een  
vermelding in het Kwaliteitsregister Paramedici als voorwaarde.

  
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is 
er voor de volgende paramedische beroe-
pen: diëtisten, huidtherapeuten, ergothera-
peuten, logopedisten, oefentherapeuten, 
MBB’ers, optometristen, orthoptisten 
en podotherapeuten. Deze beroepen 
zijn geregeld in de Wet BIG en hebben     
beschermde titels. 

Voor een Kwaliteitsregistratie heb je het 
juiste diploma nodig voor één van de 
paramedische beroepen. Deze laat je zien 
wanneer je je inschrijft bij KP. 

Als pas afgestudeerde word je na 
registratie vermeld in het Kwaliteits-
register Paramedici voor de eerste vijf jaar 
vanaf je diplomadatum. In deze vijf jaar 
zorg je ervoor dat je deskundig blijft door 
werkervaring op te doen en bijvoorbeeld 
bij- en nascholing te volgen. 

Vervolgens kun je je elke drie tot vijf jaar 
herregistreren als je beschikt over                 
actuele kennis en werkervaring en blijf je 
vermeld staan in het Kwaliteits-
register Paramedici. Met een handige 
KP-app en het digitaal portfolio hou je de                    
activiteiten bij om te werken aan je profes-
sionele deskundigheid!    

  √√ Diploma behaaldDiploma behaald
  √√ Registreren bij KPRegistreren bij KP
  √√ Aan de slag Aan de slag 
  √√ Werken aan mijn deskundigheidWerken aan mijn deskundigheid
  √√ Na vijf jaar herregisterenNa vijf jaar herregisteren

 √ Cliënten, zorgverzekeraars en 
andere beroepsbeoefenaren 
bekijken online je 
Kwaliteitsregistratie in het register;

 √ Aansluiting bij klachten- en 
geschillenregeling volgens de Wet 
Kwaliteit, Klachten en Geschillen 
zorg;

 √ Stel je vragen aan de KP-helpdesk, 
bereikbaar op alle werkdagen.

Waarom een Kwali tei tsregistrat ie?Waarom een Kwali tei tsregistrat ie?

Alle voordelen van KPAlle voordelen van KP

Hoe werkt het?Hoe werkt het?

Trots op je vak!Trots op je vak!


