
Handleiding aanvragen UZI abonneeregistratie(type ‘zorgverlener’) 
 
Deze handleiding is bedoeld om zelf een abonneeregistratie (op naam van een 
verloskundige in een solopraktijk) aan te vragen bij het UZI register. Deze 
abonneeregistratie heeft u nodig om een servercertificaat aan te vragen. 
 
Voor wie van toepassing 
U gebruikt deze handleiding wanneer u een verloskundige bent met een solopraktijk. 
 
Voor maatschaps-praktijken is er een aparte handleiding. 
 
Bij twijfel of vragen kunt u bellen met hr. J. van Kuyk (projectleider uitrol; 06 1433 
8646) of met hr. M. Eelderink (070-317 3470) of mailen naar pwd@knov.nl
 
 
Volg onderstaande stappen voor het aanvragen van de abonneeregistratie: 
 
NB: het UZI-register verandert soms de inhoud van hun website. Onderstaande 
schermafbeeldingen geven de schermen weer van 02-jan-2012. 
 
1. Om de aanvraag volledig te kunnen invullen, dient u bij de hand te hebben: 

• kopie van een ID document van de aanvrager (paspoort of ID-kaart; geen 
rijbewijs) 

• kopie van een ID document van de gemachtigde – indien u een persoon wilt 
machtigen – aanbevolen -. (paspoort of ID-kaart; geen rijbewijs) 

• uw BIG registratienummer 
 
2. ga naar de website van het UZI register: www.uziregister.nl
 
3. doorloop de onderstaande schermen. Alleen velden met een “*” moet u verplicht  
    invullen. Andere velden mag u oningevuld laten. 
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Selecteer ‘UZI 
pas aanvragen’ 

Selecteer dit 
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Selecteer dit 

 
 
 
 

 

Selecteer dit 

… en klik op 
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Selecteer dit 

… en klik op 
 
 
 
 
 
 

 

Selecteer dit 

… en klik op  
 
 
 

 
… en klik op 
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Selecteer dit 

… en klik op 
 
 
 

 klik op 
 
 
 

 Selecteer dit 
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Vul onderstaande velden in en maak de aangegeven selecties. 
 

 

 

… en klik op 
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Vul onderstaande velden in en maak de aangegeven selecties. 
 

 

klik op 

… en klik op 

 

 
N
s

 

U mag een ander 
machtigen 
(aanbevolen). 
Dit hoeft geen 
zorgverlener te 
zijn, maar kan bv 
een echtgenoot/-
echtgenote zijn.  
 

Maak een keuze 

B.: heeft u gekozen voor een gemachtigde, ga dan verder op de volgende pagina. Ander 
laat u de komende pagina over en gaat u verder met invullen ‘toetsing’. 

… en klik op 
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Selecteer dit 
(aanbevolen) 

… en klik op 
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Selecteer dit 

Selecteer dit 

… en klik op 
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Controleer onderstaande gegevens en corrigeer zonodig. 
 

 
 
 

 

… en klik op 
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Klik op 

 
 
TIP: druk het formulier 2x af en bewaar 1 exemplaar voor uw eigen administratie. 
Noteer op uw eigen exemplaar de datum van insturen van uw aanvraag. Zo kunt u daar 
zo nodig altijd later naar verwijzen. 
 
 
Onderteken het formulier op de daarvoor bestemde plaats(en) en stuur pagina’s op naar 
het adres dat op dit formulier staat vermeld.  
 
Let op! Uw handtekening onder het formulier moet goed lijken op de handtekening van 
uw paspoort of ID kaart. Is de gelijkenis (naar oordeel van het UZI register) onvoldoende, 
dan sturen zij u een verzoek om opnieuw een handtekening in te sturen. 
 
Let op! Vergeet niet om: 
• een kopie van het geldige identiteitsdocument van de wettelijk vertegenwoordiger bij 

te sluiten.  
• Heeft u ook gekozen voor een gemachtigde aanvrager, sluit dan ook een kopie van 

een geldig identiteitsdocument van hem/haar bij. 
 
Zonder deze kopieën wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
 
 
Met vragen kunt u bellen met hr. J. van Kuyk (projectleider uitrol; 06 1433 8646) of 
met hr. M. Eelderink (070-317 3470) of mailen naar pwd@knov.nl
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