
Kwaliteitsregister Orthopedisch Technologen 
 

Met ingang van 1 januari 2020 is de registratie van Orthopedisch Technologen een feit. Het 
voorbereidingstraject van de beroepsvereniging NBOT en KABIZ voor de start van registratie en 
accreditatie voor de beroepsgroep is onlangs afgerond. De organisatie en uitvoering van de 
registratie en accreditatie is uitbesteed aan KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepen in 
de Zorg). Dit betekent dat alle vragen over de registratie en accreditatie gesteld kunnen worden aan 
de medewerkers van KABIZ via info@kabiz.nl . Ook al wordt de organisatie en uitvoering uitbesteed, 
de NBOT, daarmee de beroepsgroep blijft verantwoordelijk voor de beroepsinhoudelijke aspecten 
zoals het vaststellen van de kwaliteitscriteria en de beroepsinhoudelijke eisen voor de bij- en 
nascholingen.  

Inschrijving in een register kan alleen plaatsvinden als aan de opleidingseisen is voldaan. Naast de 
controle van het diploma moet ook diplomafraude uitgesloten kunnen worden. Voor werkgevers, 
zorgverzekeraars, cliënten en patiënten is het de garantie dat als een beroepsbeoefenaar 
geregistreerd is dat aan de opleidingseisen is voldaan. Voor de inschrijving wordt dan ook gevraagd 
een gewaarmerkte kopie van het diploma op te sturen naar KABIZ. Kijk bij de meestgestelde vragen 
bij het keuzemenu eerste registratie wat een gewaarmerkte kopie van je diploma is en hoe je er één 
kan laten maken: https://www.kabiz.nl/faq/default.aspx  
 
Registreer je in het kwaliteitsregister! Laat zien waarvoor je staat: kwaliteit, deskundigheid en 
betrouwbaarheid. Het kwaliteitsregister biedt jou een eenvoudig bij te houden online systeem 
waarin je vastlegt wat je doet op het gebied van scholing en ontwikkeling.   
Ga naar de website www.kabiz en kies beroepen en kies vervolgens de button dat je wilt registreren. 
Door loop vervolgens alle stappen. Je kunt de voortgang volgen na inloggen in MIJN KABIZ. Omdat dit 
geautmoatiseerde berichten zijn is het belangrijk dat je info@kabiz.nl als veilige afzender aanmerkt. 
Hiermee voorkom je dat deze berichten in je SPAM mailbox terecht komen. 
 
Sija Geers- van Gemeren, 
directeur KABIZ 
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