MACHTIGINGEN IN TIJDEN VAN COVID-19
Door de COVID-19-crisis is veel niet acute zorg de laatste maanden uitgesteld. Daardoor
kan het voorkomen dat een machtiging voor een ingreep verloopt. Een machtiging is
normaal één jaar geldig. Daardoor is het mogelijk dat als een ingreep alsnog wordt
uitgevoerd, het langer dan een jaar geleden is dat de machtiging is uitgegeven.
Op brancheniveau hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgesproken hier
pragmatisch mee om te gaan. Helaas kan het technische proces rondom de machtigingen
niet worden aangepast. Dit vraagt teveel ICT-aanpassingen en de verwachting is dat het
niet om enorme aantallen zal gaan.
In de praktijk betekent dit dat er twee manieren zijn om hiermee om te gaan:
Achteraf via de retourinformatie: indien de ingreep waarvoor de machtiging toch
wordt uitgevoerd terwijl de machtiging is verlopen, zal deze worden afgekeurd via de
retourinformatie. Als contact opgenomen wordt met de zorgverzekeraar om door te
geven dat het gaat om uitgestelde zorg in verband met COVID-19 zal de declaratie
alsnog betaald worden.
Vooraf d.m.v. nieuwe machtiging: als men de werkwijze via de retour informatie wil
voorkomen moet een nieuwe machtiging worden aangevraagd. Het is in de huidige
systemen namelijk niet mogelijk een machtiging te verlengen. Hierbij is het dan
handig om te vermelden dat het gaat om een verlopen machtiging die i.v.m. COVID19 opnieuw wordt ingediend.
De BBC is nog in overleg met de zorgverzekeraars om bovenstaande proces te
vereenvoudigen en de termijn van de machtigingen te verlengen.

UITBREIDING TEGEMOETKOMING HERREGISTRATIE-EISEN COVID-19
Alle specialisten behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS.
Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van
10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een
coulanceregeling van 20%.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG heeft de regelingen
rond herregistratie en opleidingen nog verder verruimd.
Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal
6 maanden verlengen als dat als gevolg van Covid-19 nodig is.
Voor uitgebreide toelichting lees hier: Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming
herregistratie en opleiding aiossen vanwege Covid-19.

KWALITEITSVISITATIES
In het voorjaar zijn alle geplande kwaliteitsvisitatie uitgesteld vanwege COVID-19. De
NVPC heeft na de zomervakanties de kwaliteitsvisitaties weer hervat en deze tot nu toe op
een uitzondering na fysiek uitgevoerd. Maar nu de tweede golf COVID-19 is aangebroken
is op basis van voortschrijdend inzicht én de aankondiging van de aangescherpte
maatregelen besloten de visitaties die dit najaar gepland staan alsnog digitaal uit te
voeren. Hiermee wordt voorkomen dat visitaties mogelijk voor een tweede keer moeten
worden verzet, waardoor een stuwmeer aan visitaties ontstaat.
Lees de randvoorwaarden en uitgangspunten op het besloten deel van de website.

TIJDELIJKE UITBREIDING ACCREDITATIE BUITENLANDSE WEBINARS
Organisatoren van buitenlandse webinars reiken naderhand vaak geen
deelnamecertificaten uit waarmee bij herregistratie moet worden aangetoond dat de
betreffende deskundigheidsbevordering daadwerkelijk is gevolgd.
De Accreditatiecommissie heeft daarom besloten om tijdelijk de regels uit te breiden:
Als buitenlandse organisator geen deelnamecertificaten verstrekt, is bewijs van inschrijving
toegelaten als deelnamecertificaat met geüpload programma, 1 punt gevolgde nascholing
is 1 uur. Daarnaast gelden de bestaande regels (onder auspiciën van een erkende
zustervereniging of erkende organisatie, 1 uur effectieve nascholing is 1 punt). Deze
verruiming geldt vooralsnog voor deskundigheidsbevordering gevolgd in de periode 1
maart 2020 tot 1 maart 2021.

