
 

 

 

Aanvraagformulier lidmaatschap NBvD 

 
 

 

 
 

Ondergetekende: (achternaam, voorletters, voornaam): 
 

Adres:  
Postcode:  

Woonplaats:  
Provincie: 

Telefoon:  
E-mail:  

Eigen praktijk: ja/ nee 
Webadres:  

Praktijkervaring als doula (aantal bevallingen, jaren): 
Welke bijscholing heb je gevolgd (indien van toepassing): 
 

0 Ik wil graag aspirant lid worden. Ik ben in ……………………… (maand en jaartal 
invullen) gestart met de doula-opleiding bij DONA/ Opleiding tot Doula Utrecht/ 

BIA Opleiding Amsterdam/ In Bloei Rotterdam/ In Bloei Online/ CBI (doorhalen 
wat niet van toepassing is). De contributie voor lidmaatschap bedraagt €80,- per 

kalenderjaar. 

0 Ik wil graag lid* worden. Ik ben gecertificeerd door DONA/ Opleiding tot Doula 
Utrecht/ BIA Opleiding Amsterdam/ In Bloei Rotterdam/ In Bloei Online/ CBI 

(doorhalen wat niet van toepassing is) in …………………………………. (maand en 
jaartal vermelden). De contributie voor lidmaatschap bedraagt €120,- per 
kalenderjaar. 

0 Ik wil graag lid* worden. Ik ben ervaringsdeskundige en voeg de benodigde 

gegevens conform de toelatingscriteria als bijlage bij. De contributie voor 
lidmaatschap bedraagt €120,- per kalenderjaar. 

0 Ik wil graag donateur worden. Hiermee verkrijg ik het recht om de algemene 

ledenvergaderingen bij te wonen (zonder stemrecht). 

 
*Graag de volgende bijlagen meesturen indien je het volledige lidmaatschap 

aanvraagt (dus niet voor aspirant leden of donateurs): 
 
 Kopie van diploma en eventuele certificaten van gevolgde bijscholing 

 Curriculum Vitae met korte motivatie waarom gekozen voor doula 



 Kopie Verklaring Omtrent Gedrag (deze vraag je zelf aan bij de gemeente van 

jouw woonplaats, het aanvraagformulier krijg je van de ledenadministratie 

toegezonden) 

Speciale kwaliteiten waarmee ik een bijdrage denk te kunnen leveren aan de 

NBvD:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………(doorschrijven op de achterkant indien nodig). 

0 Ik wil graag zitting nemen in een commissie en/of in het bestuur van de NBvD 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat de 

aangehechte bijlagen ook de werkelijkheid weergeven. 
 Ondergetekende verklaart in het bezit te zijn van een diploma van een 

door de NBvD erkend opleidingsinstituut, op dit moment een opleiding te 

volgen of over voldoende praktijkervaring te beschikken om als 
ervaringsdoula te worden aangemerkt. 

 Ondergetekende verklaart dat op het moment dat zij deze aanvraag 
indient, er geen sprake is van een lopende klachtprocedure tegen haar of 

een ingediende klacht. 
 Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van en zich te 

houden aan het reglement van de NBvD (te vinden op de website van de 

NBvD). Tevens verklaart ondergetekende zich te houden aan de 
Gedragscode van de doula. Zij is ervan op de hoogte dat overtreding van 

deze code royering als lid van de NBvD tot gevolg kan hebben. 
 Ondergetekende geeft bij het ondertekenen van dit document 

toestemming dat haar foto & gegevens (naam, telefoonnummer, webadres 

& adresgegevens) worden geplaatst op onze website met als doeleinde 
zichtbaar te zijn als lid voor aanstaande ouders en zorgverleners. 

 

Datum: ……………………………………….  Plaats: ……………………………………… 

 

Handtekening:……………………………………………………………………………………   

 

Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen (liefst per mail) worden 
toegestuurd aan:  

NBvD Commissie toelating en kwaliteit 
t.a.v. Joyce Borst-Klaver 

Nuhout van der Veenstraat 1a 
1901 RD Castricum 

ledenadministratie@nbvd.nl 



Toelatingscriteria Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s 

 
De Commissie Toelating en Kwaliteitsbewaking (Com. T&K)  van de Nederlandse 

Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) beoordeelt alle aanvragen tot 
lidmaatschap van de NBvD. Om volwaardig lid te kunnen worden van de 
Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s moet men een van de volgende 

zaken  kunnen overhandigen: 
 

Een diploma van:   
 de opleiding tot Doula te Utrecht 
 BIA opleiding te Amsterdam 

 In Bloei Rotterdam (Online is (nog) niet erkend) 
 de DONA opleiding, met daarnaast een extra derde 

bevallingsverslag door doula zelf, verklaring van ouders en 
verklaring van medisch personeel aanwezig bij die geboorte.  

 CBI opleiding, met zowel certificaat Birth doula als Childbirth 

educator. 
 

Aantonen van ervaringsdeskundigheid. Hiertoe moeten de volgende 
stukken ingediend worden bij de commissie toelating en kwaliteit: 

 Opgave van het aantal als doula bijgewoonde bevallingen (minimaal 
15 bevallingen om in aanmerking te komen voor ervaringsdoula) 
door deze in te voeren in het bevalregister (inlogcode op te vragen 
via commissie toelating en kwaliteit) 

 Drie verklaringen van moeders en/of partners waarin staat 
beschreven hoe ze de begeleiding van de desbetreffende doula 

hebben ervaren. Hierbij moeten twee recente begeleidingen zitten 
(in de laatste negen maanden voor de aanvraag).* 

 Het insturen van drie geboorteverhalen, waarin de doula haar 

persoonlijke beleving van haar rol als doula omschrijft. * 
 Het insturen van 3 verklaringen door medisch personeel (iemand die 

aanwezig was bij de geboorte, dus kan zijn verloskundige of 
gynaecoloog. Indien deze moeizaam te bemachtigen zijn mag 1 van 
de 3 verklaringen ook door verpleegkundige die de hele partus heeft 

gezien ingevuld worden) over hoe zij de rol van de doula ervaren 
hebben.* 

 Zo nodig wordt de doula nog uitgenodigd door de commissie 
toelating en kwaliteit voor nadere kennismaking en toelichting 
alvorens het lidmaatschap wordt toegekend. 

Voor Doula’s die gestart zijn met een NBvD erkende opleiding en dit kunnen 
aantonen, is het mogelijk gedurende twee jaar aspirant lid te zijn. Voordelen van 
aspirant lidmaatschap: 

 Je wordt opgenomen in een doula-netwerk, waarbij je uitgenodigd wordt 

voor de regiobijeenkomsten waar o.a. intervisie wordt geboden 
 Je ontvangt de nieuwsbrief met het laatste nieuws en de ins –en outs van 

de doula ontwikkelingen in Nederland 
 Je naam, nummer en evt. foto en website worden op de NBvD website 

geplaatst, waardoor je makkelijker vindbaar bent 



 Je krijgt een lidmaatschapsnummer en toelating tot onze besloten NBvD 

facebookpagina 
 Je krijgt korting op door de NBvD georganiseerde bijscholingen 

Na twee jaar stopt het aspirant lidmaatschap. Indien je inmiddels gecertificeerd 

bent, is/wordt je lidmaatschap overgezet in een volwaardig lidmaatschap. Let 
wel, het aspirant lidmaatschap leidt niet automatisch tot erkend lidmaatschap; 

daartoe geeft de commissie toelating en Kwaliteit haar oordeel na ontvangen 
certificering of na ervaringsbeoordeling. 
 

NBvD Keurmerk 
 

Voor het behoud van het lidmaatschap en om de kwaliteit van onze leden te 
waarborgen wordt er jaarlijks een controle uitgevoerd door de commissie 
toelating en kwaliteit. Om lidmaatschap te behouden en opnieuw een NBvD 

keurmerk te ontvangen dient een NBvD lid: 
 

 jaarlijks minimaal drie bevallingen te begeleiden, de commissie toelating 
en kwaliteit zal je per mail verzoeken het aantal begeleidingen door te 
geven 

 daarnaast dienen er minimaal 8 accreditatiepunten per jaar verdient te 
worden door een NBvD geaccrediteerde bijscholing (let op, de bijscholing 

van de ALV geldt als 1 punt!). De agenda met geaccrediteerde bijscholing 
is te vinden op de website. Een lezing is 1 punt, een bijscholing van een 
halve dag 2 punten voor een hele dag krijg je 4 punten. 

 
Mocht een lid niet aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, dient hij/zij 

dit tijdig (vóór 1 dec.) bij de commissie toelating en kwaliteit aan te geven, deze 
zal dan adviseren en beoordelen hoe nu verder. 
 

 
Tot slot 

 
De commissie toelating en kwaliteit heeft het mandaat van de Algemene Leden 
Vergadering om met in achtneming van de toelatingscriteria een doula voor te 

dragen als lid aan het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Doula’s. 

Tevens wijzen wij je op de privacyverklaring van de NBvD, te vinden op onze 
website. 

 


