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Betreft: SBI-code doula 

Beste meneer/mevrouw, 

U ontvangt deze brief omdat u betrokken bent bij het toekennen of wijzigen van de SBI-
code van een onderneming op het gebied van doula-begeleiding. Deze brief is opgesteld 
door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD). 

De NBvD is een proactieve en goed geïnformeerde beroepsvereniging die de belangen 
behartigt van professionele doula's. Iedere doula die aangesloten is bij de NBvD heeft 
aangegeven akkoord te zijn met de gedragscode van de vereniging, haar handelen is in 
overeenstemming met deze gedragscode. 
 
Doordat de doula nog een relatief onbekend begrip is in Nederland gebeurt het regelmatig 
dat als doula’s zich willen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
dit voor onduidelijkheid over de best passende SBI-code zorgt. In deze brief hebben wij 
informatie verzameld om zowel onze leden als de KvK hierin te helpen.  

De werkzaamheden van een doula bestaan uit het op niet-medische wijze fysiek en 
emotioneel ondersteunen van de vrouw en haar eventuele partner tijdens de 
zwangerschap, de bevalling en de periode direct daarna. Zij verricht hierbij geen medische 
handelingen en heeft geen behandeldoelen die zie zij beoogt te behalen. 

Uit contact dat wij gehad hebben met meerdere instanties, waaronder de Kamer van 
Koophandel, zijn wij van mening dat de SBI-code die het beste aansluit bij de 
werkzaamheden van een doula de SBI-code 86929 Samenwerkingsorganen op het gebied 
van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten is.  
Deze code sluit aan bij de begeleiding die een doula bied en zorgt ervoor dat zij niet 
verplicht wordt wetten en regelgeving na te leven voor diensten die zij niet bied.  
Bij deze willen we u dan ook vragen om SBI-code 86929 toe te kennen aan de persoon die u 
deze brief voorgelegd heeft.  

Wij begrijpen dat de uiteindelijke SBI-code afhangt van uw expertise op het gebied van 
inschrijvingen. Daarnaast zijn wij er ook van op de hoogte dat SBI-codes regelmatig 
gecontroleerd en gewijzigd worden. Het doel van deze brief is verduidelijking en 
ondersteuning te bieden in dit proces.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of meer informatie willen, kunt 
u contact opnemen met de NBvD via secretaris@nbvd.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Jennifer Walker 
Voorzitter Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s 


