Incidentele dispensatieregeling corona verlengd en andere
coronaregelingen afgebouwd
Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij herregistratie in deze lastige periode rondom corona
startten er in 2020 bij KP vijf coronaregelingen. Zo zijn er het eerste halfjaar van 2021 twee punten
per kwartaal bijgeschreven in de digitaal portfolio’s voor scholing en in uiterlijk februari ontving je
acht punten voor de overgang naar online werken. De Incidentele dispensatieregeling vanwege
corona zal blijven doorlopen. De regeling rondom de overgang naar online werken én de regeling
rondom werkervaring zijn afgerond. Hieronder lees je de update per regeling.

1. Regeling compensatie punten bij- en nascholing vanwege corona
Voor wie?
Voor iedereen
Wat houdt het in?
Paramedici hebben minder mogelijkheden dan normaal om bij- en nascholing te volgen. Daarom zijn
gedurende het eerste halfjaar 2021 in het digitaal portfolio onder de activiteit bij- en nascholing, 2
punten per kwartaal automatisch toegevoegd. Zo heb jij hier geen extra werk aan!
Lees meer over de regeling.
Looptijd?
Ook het laatste halfjaar van 2021 ontvang je automatisch 2 punten per kwartaal, per 1 januari 2022 is
deze regeling afgelopen.

2. Incidentele dispensatieregeling vanwege corona
Voor wie?
Voor geregistreerden die door gecancelde of verplaatste
scholingen in de knel komen met herregistratie. Deze regeling
is voor als je wel kan voldoen aan de werkervaringseis maar
onvoldoende punten hebt behaald uit
deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Wat houdt het in?
Met een Incidentele dispensatie vanwege corona krijg je een
tijdelijke kwaliteitsregistratie voor een halfjaar, waarmee je
een inhaalslag kunt maken om aan kwaliteitscriteria te kunnen
voldoen.
Lees meer over de regeling.
Looptijd?
Deze regeling blijft nog doorlopen nog om je te ondersteunen.

Pagina 1 van 3

3. Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening
vanwege corona

Voor wie?
Voor iedereen
Wat houdt het in?
Met deze regeling ontving je 8 punten voor het toevoegen van de activiteit 'Zorgvernieuwing
vanwege corona' voor het online vormgeven van behandelingen vanwege corona. Bijna alle
geregistreerde paramedici kregen wel op een manier te maken met de overgang naar online werken,
daarom heeft inmiddels iedereen die hier nog géén gebruik van had gemaakt deze punten
ontvangen.
Lees meer over de regeling.
Looptijd?
Afgelopen februari (2021) is de activiteit met de bijhorende punten automatisch toegevoegd in de
digitale portfolio's. Na deze toekenning is deze regeling afgelopen.
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4. Regeling compensatie werkervaring vanwege corona
Voor wie?
Deze regeling geldt voor geregistreerde paramedici die niet hun normale werkuren halen vanwege
corona.
Wat houdt het in?
Kern van de Regeling compensatie werkervaring vanwege corona, is dat KP coulant omgaat met de
uren die normaal gesproken passen bij de omzet. Gedurende de coronaperiode is toegestaan dat
geregistreerden, ongeacht in de setting waarin zijn werken, deze werkervaring kunnen opvoeren.
Lees meer over de regeling.
Looptijd?
Deze regeling liep van 8 april 2020 tot en met 30 september 2020 en is dus afgelopen.

5. Verruiming van de uitstelregelingen
De verruiming van de uitstelregelingen is al eerder stopgezet; per 1 oktober 2020.
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