
Beste mensen, 
  
Allereerst hopen we van harte dat jullie en jullie geliefden nog in goede gezondheid verkeren. 
  
We willen een nieuwe update geven over de laatste stand van zaken. We stellen het op prijs als jullie 
de inhoud ervan delen met de therapeuten. 
  
Inrichting pagina over Coronacrisis op de website 
Op onze website www.rbcz.nu hebben we een Corona-pagina toegevoegd met een link op de 
homepage. Op de pagina staan onder andere handige links naar sites met de juiste en laatste 
informatie van betrouwbare bronnen. Het is (mensen)werk in uitvoering, dus we zullen de info op de 
pagina regelmatig screenen, verbeteren en verversen aan de hand van de actualiteit. 
  
Uitspraak Nederlandse Zorgautoriteit over het leveren van zorg op afstand en de declarabiliteit 
ervan 
Verder is er een belangrijke link die we graag onder jullie aandacht brengen. Het betreft de 
algemene, op iedere zorgverlener van toepassing zijnde uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) over het leveren van zorg op afstand en de declarabiliteit ervan. Het gaat om de versoepeling 
van de spelregels voor de duur van deze crisis. Hiermee is een veel gestelde vraag voor dit moment 
bevredigend beantwoord. 
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-
afstand 
  
Eventuele aanpassing eisen bij- en nascholing 2020 i.v.m. de Coronacrisis 
Verder zijn we ons in het DB-coördinatorenoverleg (op afstand) aan het beraden of we de eisen aan 
de bij- en nascholingen voor 2020 iets kunnen versoepelen om de therapeuten tegemoet te komen. 
We nemen daarin de vraag of en zo ja onder welke randvoorwaarden online bij- en nascholingen 
toegestaan kunnen worden ook mee. Wordt vervolgd! 
  
Praktijkvisitaties uitgesteld 
Hetzelfde geldt voor het onderwerp visitaties. We zijn tot de conclusie gekomen dat visitatie van 
therapeuten in deze periode niet wenselijk is. Ten eerste uiteraard vanwege het contact, ten tweede 
geeft dat in deze crisistijd een financiële ontlasting van de therapeut en ten derde ook een 
emotionele ontlasting van de therapeut. Visitatie heeft toch altijd een zeker stress-gehalte. 
Bij deze dus aan alle BO’s die het visiteren in eigen beheer uitvoeren het dringende verzoek om 
visitaties uit te stellen. Wij vinden het op afstand visiteren geen optie. Uiteraard gaan we in deze 
soepel om met de gestelde termijnen van visitatie. De externe bureaus Visie-tatie en AVAR zijn ook 
op de hoogte en hebben overigens zelf reeds aangegeven dat zij de door hen al geplande visitaties in 
overleg opschorten. 
  
  
Met hartelijke groet, 
  
Boudewijn Gelaudie en Willemieke van Kooten 
  
Tel: 06-30174154                           


