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1. Registratieregeling Compressietherapeuten 2022-2027  
 
1.1 Registratie in Kwaliteitsregister1  
Alleen Compressie-therapeuten met een erkende opleiding Compressie-therapeut kunnen zich in dit 
kwaliteitsregister laten inschrijven.  
Erkende opleidingen zijn de Dutch HealthTec Academy (DHTA) en Nova Mundo. De andere (in het 
verleden) erkende opleidingen zijn: 

 de Stichting Vakopleiding Orthopaedisten en Bandagisten 
 de Stichting Opleiding Flebologie Orthopedie en Bandages 
 diploma HBO-opleiding huid- en oedeemtherapeute 
 Consulent Ambulante Compressietherapie - Therapeutisch Elastische Kousen voor Armen en 

Benen, 1.Basiscursus ACT en 2. ACT Expert TEK (voorheen Consulent Ambulante 
Compressietherapie - Therapeutisch Elastische Kousen 1.Basiscursus TEK en 2. TEK voor 
gevorderden) 

 opleiding van FysioTek t.b.v. HBO-opgeleide en BIG-geregistreerde 
 oedeemfysiotherapeuten (met aantekening in het KNGF oedeemregister) 
 Diploma TEK & Compressie van de Berekuyl Academy 

 
Tevens moeten zij, bij inschrijving, de beroepscode  van de NVCZ (Nederlandse Vereniging 
Compressiezorg) onderschrijven.  
 
1.2 Herregistratie 
Om in het kwaliteitsregister ingeschreven te blijven staan vindt er elke 5 jaar herregistratie plaats. 
Deze herregistratie is alleen mogelijk indien de ingeschreven Compressie-therapeuten in die vijf jaar 
aan de kwaliteitscriteria hebben voldaan. 
 
  

 
1 Compressie therapeutische zorg wordt ook verleend door huidtherapeuten en compressie-fysiotherapeuten. Deze twee 
beroepsgroepen hebben een eigen kwaliteitsregistratie. De huidtherapeuten in het Kwaliteitsregister Paramedici en de 
compressie fysiotherapeuten in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie met de specialisatie oedeemfysiotherapeut. 
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2. Kwaliteitscriteria 2022-2027 
 

2.1 Ervaringseis  
Ervaring in het vakgebied is essentieel, omdat interactie tussen diverse variabelen niet altijd in een 
theoretisch model zijn te vatten. Ervaring opdoen, kan alleen door in de tijd met grote regelmaat 
klanten met hun pathologie te zien en daarvoor compressie hulpmiddelen aan te meten. Het terug 
zien van klanten voor een herhalingsverstrekking en/of controle is zeer van belang, omdat dan 
reflectie kan plaatsvinden op het handelen, wat zorgt voor een positieve leercurve. 
Dien ten gevolge moet voor voldoende ervaring voldaan worden aan de volgende eis: 
 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36  

maanden.   
De berekening is gebaseerd op een gemiddelde van 8 uur per week in vijf jaar, uitgaande van 
ongeveer 40 werkbare weken per jaar => 8 x 5 x 40 = 1600 uur  
Een ZZP’er vermenigvuldigt het declareerbaar aantal uren met factor 1,3.  

 
Richtlijn 
Het is belangrijk om ervaring te houden op alle gebieden van het werkterrein van de Compressie-
therapeut daarom wordt ook gevraagd bij herregistratie ter informatie aan te geven hoeveel 
behandeling per jaar uitgevoerd zijn over deze gebieden.  
Onderstaande richtlijn is een aanbeveling en richtinggevend.  
 
Richtlijn minimale ervaring per dragers per jaar: 
 Been Arm ACD + OC Lipo-/Lymfoedeem 
Jaarlijks 300 10 10 50 

 
 
2.2 Deskundigheidsbevordering  
 
50 punten totaal in vijf jaar waarvan:   
 Minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van door KABIZ geaccrediteerde bij- en 

nascholingen waarvan minimaal 30 punten bestaat uit beroepsrelevante scholingen.  
Voor de verdeling van de punten wordt aanbevolen om de scholing te  volgen over de 
verschillende gebieden. 
 

 
Been Arm ACD 

Lipo-
/Lymfoedeem OC 

Aantal punten beroepsrelevante scholing 10 5 5 5 5 
 
De overige 10 punten zijn vrij in te vullen (keuze uit punten te behalen uit bij- en nascholing (wel of 
niet door KABIZ geaccrediteerd) en/of overige deskundigheid bevorderende activiteiten) 
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3. Concretisering activiteiten 
 
3.1 Werkervaring 
 
Activiteit Werkervaring 
Definitie Alle werkzaamheden in relatie tot de compressiezorg, die beschreven zijn in het 

beroepsprofiel Compressie-therapeut en de betreffende aandachtsgebieden. 
Wel Alle werkzaamheden m.b.t. compressie zorg beschreven in het beroepsprofiel 

Compressie-therapeut en de aandachtsgebieden. 
Niet Werkzaamheden als manager, docent en niet medisch noodzakelijke 

behandelingen. 
Bewijslast Overzicht van het aantal aanmetingen met het soort, verricht zijn door de 

betreffende Compressie-therapeut per maand van de afgelopen vijf jaar.  
Uren 
 

Totaal 1600 uur in een periode van vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden. 
 
In een overzicht wordt per jaar bijgehouden het aantal uitgevoerde 
werkzaamheden per gebied. 
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3.2 Scholing   
 
Activiteit Scholing 
Definitie Het volgen van bij- en nascholing welke bijdraagt aan het verhogen van de 

kwaliteit van de beroepsuitoefening 
Wel 1. Beroepsrelevante / specialistisch relevante scholing 

A. vakinhoudelijke criteria 
 de inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, 

afgeleid van het beroepsprofiel 
 de scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. 

kennis, vaardigheden en/of attitude 
 de scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in 

de gezondheidszorg 
 de scholing sluit aan bij de door de beroepsorganisatie erkende 

richtlijnen 
B. scholing met betrekking tot intervisie, intercollegiale toetsing 
C. scholing met betrekking tot kwaliteitszorg 

 
2. Beroeps gerelateerde scholing 
Voorbeelden: 

 gespreksvaardigheden 
 beroeps gerelateerde software-systemen  
 beroep gerelateerde kwaliteitssystemen 

Vormen 
Congressen, symposia, klinische lessen, refereeravonden, cursussen, trainingen, 
studiedagen e.d. 

Niet Niet beroepsrelevante scholing zoals: 
 algemene computer cursussen  
 bedrijfshulpverlening 

Bewijslast Certificaat of bewijs van deelname afgegeven door de organisator/docent voorzien 
van handtekening (digitaal) 

Punten 1 studiebelastinguur (SBU) = 1 punt  
Accreditatie Door de aanbieder van bij- en nascholingen aan te vragen bij KABIZ . Voor 

internationale scholing is een aparte regeling. Gevolgde internationale scholing 
kan door de geregistreerde worden ingevoerd. 
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3.3 Overige Deskundigheidsbevorderende activiteiten 
 
Activiteit Stagebegeleiding 
Definitie Het begeleiden van stagiaires  
Wel 1. Begeleiding studenten voor de opleiding Compressie-therapeuten of één van 

de vervolg opleiding voor de aantekeningen.  
Niet Begeleiding van snuffelstages, oriëntatiestages  
Bewijslast Stageovereenkomst ondertekend door stagiair en stageverlener met het aantal 

dagen/uren, formulier zie www.kabiz.nl 
Punten 1 punt per vijf dagen stagebegeleiding .  

 
 
Activiteit Deelname aan Intercollegiaal overleg  
Definitie Op een methodische wijze werken aan verbetering van de kwaliteit van het 

beroepshandelen 
Wel Mono- en/of multidisciplinair overleg waarbij het verbeteren van het beroepsmatig 

handelen centraal staat, telt mee voor punten bij herregistratie. Binnen het overleg 
wordt gewerkt aan de hand van een vooraf vastgestelde methode. De methode is 
beschreven in de literatuur of is aanbevolen door de beroepsorganisatie.  
Voorbeelden van methodieken zijn: 

 Intercollegiaal toetsen 
 Intervisie 
 Casuïstiek bespreken 
 Korte Verbetermethode 
 Incidentmethode  

et  Vergaderingen waarin geen verbetersystematiek zit, te denken valt aan 
organisatorische besprekingen waarin de focus ligt op de van stand van 
zaken, bedrijfsvoering, financiën etc.  

 Organisatorische en uitvoerende zaken direct gekoppeld aan de 
bijeenkomsten zoals voorzitten, verslagleggen, plannen etc. 

Bewijslast Verklaring ondertekend door coördinator, formulier zie www.kabiz.nl  
Punten 1 uur = 1 punt  
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Activiteit Deelname aan beroepsgerelateerde commissies, werkgroepen, bestuur/besturen  
Definitie 1. Stimuleren en faciliteren van alle aspecten van de beroepsontwikkeling 

2. Profileren van de beroepsorganisatie/beroepsgroep met als doel: 
 Bekendheid beroepsgroep vergroten waardoor zorgaanbod optimaal 

toegepast kan worden 
 Toegankelijkheid vergroten voor de patiënt 
 Beschikbaarheid van zorg garanderen 

Wel  Als lid van beroepsgerelateerde besturen en/of commissies  
 Als lid van het ledenpanel 
 Als deelnemer van de Algemene Leden Vergadering 
 Als vertegenwoordiger namens de compressietherapeuten zitting hebben in 

andere besturen, werkgroepen, commissies, netwerken etc.  
Niet Organisatorisch activiteiten direct gekoppeld aan de vergadering; 

Niet-structurele / ad hoc activiteiten of uitvoerende activiteiten 
Bewijslast NVCZ voert de presentie in via een beheersaccount. 
Punten 2 punten per bijeenkomst  

 
 
Activiteit Profileren beroepsgroep 
Definitie Profileren beroepsgroep/bekendheid geven aan patiënten/cliënten, (potentiële) 

zorgverleners of beleidsmakers.  
Wel Profileren van de beroepsgroep tijdens beroeps gerelateerde beursen op regionaal 

of landelijk niveau. 
Voorbeelden zijn o.a.: 

 deelnemen aan beroepenmarkt op middelbare school 
 presentatie houden voor een patiëntenvereniging of andere beroepsgroep 

over het beroep 
Niet Patiëntenvoorlichtingsmateriaal 

Activiteiten in het kader van de (groeps)behandeling 
Bewijslast Bewijs van deelname, presentatie of product. 
Punten 2 punten per activiteit met een maximum van 10 punten in 5 jaar 
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Activiteit Lidmaatschap beroepsvereniging 
Definitie Door het individuele lidmaatschap van de beroepsvereniging NVCZ op de hoogte 

blijven van de ontwikkelingen op beroepsgebied. 
Bewijslast NVCZ voert van de individuele leden de punten jaarlijks in het digitale portfolio 
Punten 1 punt per jaar 

 
 
Activiteit Geven van scholing  
Definitie Het geven van beroepsinhoudelijke scholing voor de opleiding tot Compressie-

therapeuten, de vervolg opleidingen of bij- en nascholingen over compressiezorg  
 

Wel   Workshop, cursus, (klinische) les, opleiding 
 Scholing gegeven aan andere zorgprofessionals 

Niet  Algemene scholing of voorlichting 
Bewijslast  Bewijs van opdrachtgever 

 Programma met naamsvermelding 
 Dit alles onder vermelding van ID-nummer cursus/scholing (te vinden in PE-

online) 
Punten 1 uur uitvoeren = 2 uur werkbelasting = 2 punten 

dezelfde scholing telt maximaal 1 x per jaar mee 
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