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Beste mensen, 
  
Hierbij een laatste update van de week. Stuur informatie die voor jullie therapeuten belangrijk is 
alsjeblieft door. 
  
Intern: 
Alle sectorvergaderingen Bij RBCZ zijn tot 10 april afgelast. Het sectoroverleg op 17 april staat nog 
wel gepland, maar is ook onzeker. Dus blijf aan de lijn… 
  
Belangrijke links: 
We hebben een aantal belangrijke links verzameld die voor therapeuten behulpzaam zijn: 
  
• Kijk op onderstaande link van de Rijksoverheid wat er al voor maatregelen zijn voor 

ondernemers, en nog veel meer: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

• Ook op de site van de Belastingdienst wordt apart aandacht besteed aan de gevolgen van de 
Coronacrisis: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus 

• Ook deze link van de Kamer van Koophandel bevat nuttige tips en 
weetjes: https://www.kvk.nl/corona/ 

Adviesteam KvK telefoon 0800-2117 
• Omtrent de bescherming persoonsgegevens (bij het geven van digitale consulten): 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/veilig-thuiswerken-tijdens-de-
coronacrisis 

• En natuurlijk nog steeds het RIVM: 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

  
Vergoedingen en digitaal werken: 
RBCZ krijgt veel vragen omtrent het vergoeden van een digitaal gegeven consult. Daar kunnen we 
(nog) geen duidelijk antwoord op geven, omdat er nog geen uitspraken over zijn gedaan en de 
verzekeraars daar in principe allemaal hun eigen regels in kunnen stellen. 
  
In de algemene voorwaarden van VGZ die we hebben geraadpleegd over de voorwaarden die gelden 
bij het vergoeden van onze zorg, wordt alleen gesproken over het vergoeden van een ‘consult’. Er 
wordt niets gezegd over de vorm waarin het consult moet worden gegeven. Het volgende zou 
daarom voor dit moment als richtinggevend kunnen worden meegegeven: 
Als het consult digitaal gegeven kan worden met dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect als een face-
to-face consult, kun je dit o.i. gewoon als een normaal consult op de nota vermelden. Of dezelfde 
kwaliteit en hetzelfde effect kunnen worden gehaald is altijd een afweging van de therapeut zelf. Als 
tot digitaal consult wordt besloten, raadpleeg dan wel de site van de Autoriteit Persoonsgegevens 
over dit onderwerp: zie de link hierboven. 
  
Tenslotte: de vraag of geleverde zorg wordt vergoed, is uiteindelijk geen zaak van de therapeut, maar 
van cliënt en verzekeraar. Er is dus niets op tegen om de cliënt te adviseren daar zijn verzekeraar 
over te raadplegen. 
  
Helderder kunnen we het op dit moment niet maken. 
  



Brief aan het ministerie: 
De besturen van KAB en RBCZ hebben de krachten gebundeld en stellen samen een brief op, die later 
vandaag aan het ministerie van VWS wordt verzonden. Onderwerpen zijn onder meer: 
• Communicatie met de complementaire sector vanuit en met de overheid 
• Verduidelijking richtlijnen voor onze sector 
• Opvang economische gevolgen voor therapeuten met praktijk aan huis, omdat zij bij sluiting niet 

in aanmerking komen voor het zogenoemde ‘Noodloket’. 
  
En tot slot: 
Zorg voor jezelf als therapeut, zorg voor elkaar, bedenk wat dit virus ons voor goeds brengt! In liefde 
en saamhorigheid. 
  
Met hartelijke groet, wederom namens Boudewijn Gelaudie 
  
Willemieke van Kooten 
Directeur 
Tel: 06-30174154 
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