
 

 

 

Beste KRP-geregistreerde, 

 

Koppeling KRP met AGB-register 
ProCERT koppelt automatisch met het AGB-register van Vektis. Met de koppeling wordt 

doorlopend gecontroleerd of de AGB-code bij Vektis gekoppeld is aan een actuele inschrijving bij 

ProCERT. Is dat niet het geval, dan beëindigt Vektis de erkenning in het AGB-register. 

Zorgverzekeraars kijken in het AGB-register (niet in het KRP). 

 

Het is daarom uitermate belangrijk dat je jouw gegevens zowel bij Vektis als bij ProCERT actueel 

hebt en houdt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. ProCERT kan geen wijzigingen aanbrengen 

in jouw registratie in het AGB-register. Dat zul je zelf moeten doen via Vektis. Daarvoor kun je via 

hun website informatie vinden https://www.vektis.nl/agb-register. 

 

Controleer je persoonlijke gegevens, zoals naam, voorletters, geboortedatum, adresgegevens. 

Zorg ervoor dat je in het KRP van ProCERT je persoonlijke AGB-code (persoonlijk 

zorgverlenersnummer) invult en niet je praktijkcode. ProCERT kent namelijk alleen een 

persoonlijke inschrijving. Die wordt ‘gematcht’ met de persoonlijke AGB-code van Vektis. Zorg 
verder dat je in het AGB-register dezelfde erkenning hebt, zoals je in het KRP staat:  

• KRP Medisch Pedicure 

• KRP Diabetische Voet 

• KRP Reumatische Voet 

Dit zijn de enige mogelijke erkenningen binnen het KRP. Let op: een erkenning is iets anders dan 

een kwalificatie. Het gaat erom dat jouw erkenning goed staat. Alle andere inschrijvingen zijn niet 

relevant. 

 

Inloggen in het KRP van PE Online 

Inmiddels is het KRP van ProCERT een half jaar beschikbaar in PE Online. Veel van de 

geregistreerde pedicures hebben hun gegevens aangevuld en zijn bezig met het behalen van hun 

punten voor de periode 2021-2023. Onze ledenservice heeft menig pedicure geholpen om voor de 
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eerste keer in te loggen bij PE Online. Wij roepen iedereen die nog nooit heeft ingelogd in PE 

Online op om dat alsnog te doen en je persoonlijk dossier aan te vullen met de ontbrekende 

gegevens. Dan voorkom je dat de automatisch koppeling met het AGB-register niet werkt of dat 

jouw gegevens niet actueel zijn. Controleer ze daarom op tijd. Mocht inloggen niet lukken, dan 

hebben we op onze vernieuwde website een uitgebreide FAQ opgenomen waarin diverse vragen 

staan beantwoord. Klik hier voor de FAQ. 

 

Jaarfacturering ProCERT 

In februari hebben we de jaarfactuur van ProCERT verzonden. Deze kon via iDeal betaald worden 

of via een overschrijving. De betalingen verlopen via CM.com. Daar zijn diverse vragen over 

gesteld, waarop we in de FAQ veel antwoorden hebben gegeven. Een aantal geregistreerden heeft 

ondanks diverse herinneringen en aanmaningen hun factuur nog steeds niet voldaan. Deze 

geregistreerden gaan wij helaas uitschrijven uit het register. De pedicures die dit betreft, zullen we 

persoonlijk berichten via email. 

 

Actueel houden persoonlijke gegevens 

In dit digitale tijdperk vindt uitwisseling van informatie veelal digitaal plaats. Het is belangrijk om je 

gegevens actueel te houden.  Dit geldt voor het KRP bij ProCERT, jouw registratie in het AGB-

register en ook eventueel voor je gegevens bij ProVoet. Vul de juiste gegevens op de juiste 

plekken in. Omdat in veel gevallen sprake is van een ‘Mijn’-omgeving ben je zelf verantwoordelijk 

voor de juistheid van deze gegevens en daarmee je bereikbaarheid. Het wel of niet ontvangen van 

nieuwsbrieven of emailberichten heb je dus zelf in de han. We hebben een aantal tips:  

• Vul bij het veld ‘voorletters’ ook alleen voorletters in (geen volledige voornaam) 

• Plaats punten tussen je voorletters 

• Vul het lidnummer van ProVoet alleen in met cijfers (maximaal 6) 

• Vul bij de AGB-code jouw persoonlijke AGB-code in (persoonlijk zorgverlenersnummer) 

• Vul je AGB-code alleen in met 8 cijfers, beginnend met 96 

• Vul bij huisnummertoevoeging alleen in wat gevraagd wordt (geen hele teksten) 

• Vul geen teksten in bij velden waar dat niet voor bedoeld is 

• Zorg voor een actueel emailadres en telefoonnummer, zodat je bereikbaar bent 

Je kunt jouw gegevens wijzigen via jouw persoonlijke inlogcodes in PE Online onder het kopje 

“Mijn gegevens”. Voor gegevens die je niet kunt wijzigen, mag je een email sturen aan 

info@ProCERT.nl. Vermeld duidelijk je naam en KRP-nummer in de email. 
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Punten halen in de periode 2021 - 2023 

In januari 2021 is de nieuwste registratieperiode gestart. Zorg dat je op tijd start met het behalen 

van je punten. Iedere geregistreerde moet 24 punten behalen in deze periode. Gemiddeld is dat 8 

uur per jaar. Wij raden dringend aan om eerst de verplichte domeinen te behalen (rode balletjes in 

het persoonlijke puntenoverzicht). Er gelden verplichte punten in verplichte domeinen die 

gekoppeld zijn aan jouw inschrijving. In je persoonlijk dossier vind je jouw persoonlijke overzicht. In 

het registratiereglement staat beschreven welke voorwaarden gelden. Begin op tijd om te 

voorkomen dat je op het eind in de problemen komt. ProCERT adviseert dringend om je 

inspanningen te verdelen over de hele periode. 

 

Scholingsagenda 

Sinds dit jaar hebben we een uitgebreide scholingsagenda beschikbaar. Om zeker te zijn in welk 

domein een activiteit is geaccrediteerd, moet je altijd de activiteit zelf openklikken om in dit schema 

uit te komen. Achter het kopje ‘Accreditatiepunten’ vind je in welk domein punten zijn toegekend. 

Dit komt overeen met de toegekende accreditatiepunten en het domein waarin deze punten zijn 

toegekend. Let op: dit wijkt af van de zoeklabels die gebruikt worden door de kennisaanbieders in 

het veld “Verfijn zoekresultaat”.  

 

Veelvoorkomende vragen 

Op de website www.ProCERT.nl plaatsen we geregeld nieuwsberichten en nieuwe 

veelvoorkomende vragen op de FAQ. Kijk eerst of jouw vraag daar tussen staat. Veelvoorkomende 

vragen:  

• Het inloggen lukt niet, wat nu? 

• Mijn geboortedatum wordt fout weergegeven, wat nu? 

• Hoe schaf ik de verplichte activiteit aan? 

• Wat betekenen de rode en groene bolletjes in mijn periode overzicht (herregistratie)? 

• Hoeveel punten moet ik halen in de periode 2021-2023? 

• Wat gebeurt er als ik mijn factuur niet betaal? 

• Is er uitstel mogelijk voor de betaling van de jaarfactuur? 

 

Met vriendelijke groet, 

Team ProCERT  
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