Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische
zorgverlening vanwege corona
1. Aanleiding
Op dit moment worden paramedici door de corona uitbraak volop geconfronteerd met iets dat niet is
voorzien, worden voor een voldongen feit geplaatst en hebben feitelijk te maken met een
overmachtsituatie. Om hun cliënten in deze situatie te kunnen blijven behandelen zijn zij in een
razend tempo aan het uitvinden hoe zij behandelingen online kunnen vormgeven. Vaardig worden in
digitaal behandelen kost extra tijd en energie. Het omvormen van het zorgaanbod gebeurt
individueel maar ook wel groepsgewijs. Met succes overigens: behandelingen lijken grotendeels door
te kunnen gaan.
2. Soort inspanningen
Inspanningen die paramedici daarvoor leveren bestaan bijvoorbeeld uit:
o Kennis krijgen over de beschikbare systemen om zorg op afstand te kunnen bieden.
o Maken van behandelmaterialen; dit kan digitaliseren van bestaande materialen zijn of het maken
van PowerPoint presentaties of het ontwikkelen van nieuw materiaal.
o Handleidingen opstellen voor cliënten en voor collega’s binnen het werkveld.
3. Deskundigheidsbevordering
Vanuit alle beroepsgroepen komt de vraag of deze inspanningen (deels) op te voeren zijn als
deskundig-heidsbevordering. KP heeft hiervoor de volgende oplossing, waarbij wij uitgaan van
vertrouwen en lage administratieve lasten.
Bij de activiteit ‘ontwikkelen zorgaanbod of product’ (bij de nieuwe set kwaliteitscriteria heet deze
activiteit ‘ontwikkeling zorginhoud en organisatie’) worden 8 punten deskundigheidsbevordering
opgevoerd als erkenning voor de geleverde inspanningen zoals hiervoor omschreven. Hierbij wordt
als omschrijving meegegeven ‘zorgvernieuwing vanwege corona’. De activiteit kan voor dit doel
eenmalig worden toegevoegd. Als inspiratie voor andere geregistreerden worden documenten met
betrekking tot de inspanningen genoemd in paragraaf 2) toegevoegd. Het KP is gerechtigd om deze
gegevens op een geanonimiseerde wijze te ontsluiten als kennisdeling met andere geregistreerden.
Verder is er geen bewijslast, omdat wij - zeker in deze tijden - uitgaan van vertrouwen.
4. Waarom dit aantal punten?
In een volledige herregistratieperiode worden 40 punten overige deskundigkundigheidsbevordering
gevraagd. Dit is omgerekend 8 punten per 12 kalendermaanden en is daarmee passend als corona
compensatie.
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5. Ingangsdatum
De corona regeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30
september 2020. Activiteiten kunnen tot uiterlijk 28 februari 2021 worden toegevoegd aan het
digitaal portfolio op de uitvoeringsdatum die ligt in de corona periode.
Het KP vertrouwt erop dat deze regeling alleen wordt gebruikt waarvoor deze regeling in het leven is
geroepen.
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