Aanmelden register bekkenoefentherapeut (per 1 januari 2019*)
Vanaf 1 januari 2019 bestaat het kwaliteitsregister bekkenoefentherapie. Voor
oefentherapeuten die zich na 1 januari 2019 willen gaan bekwamen tot bekkenoefentherapeut, zijn onderstaande registratie-eisen van toepassing.
Registratie-eisen bekkenoefentherapeut

Diploma
Kwaliteitsregister
Werkervaring

E-toets
Basisscholing*

Verdiepende
scholing **

Portfolio gesprek

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar
Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
Minimaal één dagdeel per week bekkenpatiënten behandelen (in het jaar
voorafgaand aan de registratie).
= ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur,
uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes (zie bijlage 1) die
declareerbaar zijn bij bekkenklachten).
Voltooien van de E- toets over de richtlijn urine incontinentie en de richtlijn
bekkenklachten VvOCM.
Voltooien van drie basisscholingen (mits geaccrediteerd op moment van
starten):
1. Basiscursus Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed
perspectief (NPi)
2. Bekkenpijn tijdens en na Zwangerschap (Cecile Röst)
3. De cursus onderzoeken en behandelen van patiënten met SI
klachten en ‘begeleiding bij peripartum pelvic pain’ (PMSC).
Voltooien van twee aanvullende/ verdiepende cursussen uit onderstaand
rijtje (mits geaccrediteerd op moment van starten).
4. Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen (NPI)
5. Bekkenbodem en seksualiteit (NPI)
6. Bekkenbodem in relatie tot de darm (NPI)
7. Rugklachten en bekkenklachten (NPI)
8. Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie (NPI)
Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel
bekkenoefentherapie en het voeren van gesprek waarin je uitlegt waaruit
blijkt dat je over de genoemde competenties beschikt.
N.B: de cursussen die je volgt zijn voornamelijk gericht op de
competenties ‘vakinhoudelijk expert’ en ‘communicatie’. In dit portfolio
gesprek dien je dus ook aan te tonen hoe je aan de andere competenties
gewerkt hebt en hier competent in bent.

* deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria
(2015-2020).
** De oudste scholing mag niet langer dan 10 jaar voorafgaand aan de registratie gevolgd

zijn. De meest recente scholing mag niet langer dan 3 jaar geleden gevolgd zijn.
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Hoe kan ik mij laten registreren?
Je kunt je laten registreren door het indienen van een aanvraag via het besloten deel van de
website van het kwaliteitsregister paramedici. Dit gaat als volgt:
1. Inloggen op de site www.kwaliteitsregisterparamedici.nl, vervolgens 'mijn

gegevens/eigen gegevens wijzigen'.
2. Hier kun je het formulier downloaden voor registratie vinden en zien welk

bewijsmateriaal meegestuurd moet worden.
De inhoudelijke toets van je dossier zal uitgevoerd worden door een inhoudsdeskundige uit
de beroepsgroep.
Hoeveel kost het om mij in te schrijven in het register bekkenoefentherapeut?
Voor de tarieven, klik hier en lees het tabblad ‘kosten’.
Na ontvangst van de aanvraag, aanlevering van de benodigde documenten en het betalen
van het verschuldigde bedrag ontvang je van het kwaliteitsregister paramedici een officiële
bevestiging van inschrijving in het register kinderoefentherapeut, alsmede uw
registratienummer.
Hoe vraag ik een portfolio gesprek aan?
Dit doe je door een mail te sturen aan info@vvocm.nl en daar aan het ‘aanvraagformulier
portfolio gesprek bekkenoefentherapie’ toe te voegen.
Na jouw aanvraag ontvang je meer informatie en wordt er een afspraak gemaakt.
De voorlopige kosten voor het portfoliogesprek zijn €200,-. Voor vragen hierover kun mailen
naar info@vvocm.nl.
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Bijlage 1: Diagnose codes bekkenoefentherapie
Lokalisatie:
Posities I (hoofdgroep lichaamslokalisatie) en II (subgroep lichaamslokalisatie):
Positie I: altijd 6 (Bekken- Bovenbeen Bekkenregio inclusief gluteaalstreek)
60 Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek)
Te gebruiken bij bekkenklachten zonder bekkenbodemfunctiestoornissen:
61 Liesregio
62 Art Coxae (inclusief weke delen)
63 Bovenbeenregio (inclusief weke delen)
64 Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)
Te gebruiken bij bekkenklachten in combinatie met bekkenbodemfunctiestoornissen:
69 Gecombineerd (dit zal vooral veel gebruikt kunnen worden)
Pathologie: Posities III (hoofdgroep pathologie) en IV (subgroep pathologie):
09: bij indicaties postoperatief
26: bij bekkenklachten, niet zwangerschap gerelateerd
35: bij traumatische bursitis in bekkenregio
36: bij trauma met fractuur in bekkenregio
37: bij overig trauma
83:
84: bij maag darm lever problematiek
85: bij seksualiteitsproblematiek
86: bij urine incontinentie
87: bij fecale incontinentie
88: bij urologische pathologie
89: bij zwangerschapsgerelateerde problematiek
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