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Motto’s:
“Als je niet weet naar welke haven je vaart,
waait geen enkele wind uit de goede hoek……..” Seneca
“ Begin met het einde voor ogen…..” Covey

Inleiding
Dit interne nieuwsblad is bedoeld voor de aangesloten opleidingsorganisaties van de SNRO.
Deze aflevering is speciaal gemaakt voor het spoedoverleg van 13 september 2013.

De bijeenkomst
Tijd: 14.00 uur tot max. 17.00 uur.
Plaats: Vergaderlocatie van Café “bij tante”, Spoorstraat 5 te Elst (gld.).
Op deze spoedbijeenkomst treffen SNRO Bestuur en Opleidingsinstituten elkaar.
Doel van de bijeenkomst is om:
- De feitelijke situatie rondom MPsKb vast te stellen (in het licht van ons gezamenlijke
kwaliteitsbeleid);
Zie de toelichting hieronder. Voor namen en organisaties: zie de grafische voorstelling.
- Samen te bekijken wat dit betekent voor de opleidingsinstituten en de SNRO;
Opleidingsinstituten zijn geaccrediteerd door SNRO maar zouden dat nu voor het stukje MPsKb door
de aangewezen instelling moeten laten doen.
Functie en doelstelling van de SNRO?
- Manieren te bespreken om hiermee om te gaan.
Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan: iedereen gaat accreditatie doen, afwachten,
andere strategieën?
We streven ernaar om de vergadering af te sluiten met concrete acties en/of strategielijnen.

Schets van de feitelijke gebeurtenissen
Hieronder geven we een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe
-

2010: verzekeraars en koepels zijn bezig met het formuleren van einddoelen voor Medische en
Psychosociale vakken. De verzekeraars willen dat in het basispakket van de opleidingen. Koepels
komen er gezamenlijk niet uit (2 rapporten SRBAG en RBNG/KAB).

-

Januari 2013: Plato werkt aan de opdracht van de verzekeraars om de eindtermen MPsKb te
formuleren. Het eerste rapport verschijnt in juni; het definitieve (na veel commentaar) in juli 2013.

-

Voorjaar 2013: definitief hangt boven de markt dat de verzekeraars de accreditatie willen
toekennen aan 1 instituut. Al eerder: november 2012 SNRO, SKB en Fong (en vele
beroepsverenigingen / opleidingsinstituten) sturen aan verzekeraars een brief dat ze het oneens zijn
met een eventuele keuze voor 1 accreditatie instelling.
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-

Mei 2013: SNRO en SKB doen een aanbod aan alle organisaties en verzekeraars om aan de hand
van de NVAO normen de accreditatie MPsKb te verzorgen.

-

Juni 2013: bijeenkomst RBNG met beroepsverenigingen en accreditatieinstellingen.
Uitkomst: op basis van “eindrapport Plato” protesteert de koepel RBNG ( incl.de aangesloten beroepsverenigingen) bij verzekeraars over de inhoud van het rapport en i.p.v. 25 punten stellen zij 40 punten
voor en meer accreditatieinstellingen. Koepel SRBAG gaat “intern overleggen” (dus doet niets,
ondanks gesprekken).

-

Juli 2013: verzekeraars besluiten Plato eindrapport over te nemen en 1 accreditatieinstelling,
CPION, aan te wijzen.

-

Juli/augustus 2013: koepels en beroepsverenigingen leggen zich neer bij de beslissing van
verzekeraars (25 ects en 1 accreditatieinstelling). Feitelijk houdt dit in:
5 ects medisch/psychosociaal voor iedereen. Medisch: 20 ECTS volgens Plato lijn.
Psychosociaal: 20 ECTS volgens Plato lijn. Ingaand per 1 januari 2017.

-

Juli/augustus 2013: brief Menzis 1: aanscherping eisen. Al per 1 januari 2014 MPsKb en
basisopleiding van 240 ects.
Brief Menzis 2: nuancering eisen. Per 1 januari 2014 MPsKb en per 1 januari 2015: basisopleiding
120 ects en per 1 januari 2016: 240 ects. Instituut Een (Mariet van Buuren) schrijft een toelichting op de
toepassing van het rapport. In oktober/november zouden andere zorgverzekeraars met hun
(opleidings-)eisen komen.
Accreditatie van de basisopleidingen kan door meerdere accreditatie instellingen worden gedaan.

-

Augustus/september 2013: SNRO/SKB (Fong) overleg over situatie: contact koepels, juridisch
vooronderzoek, 29/8 brief aan verzekeraars (en ZVN). Reactie op de brief: Menzis wil praten,
eventueel Achmea inbrengen in overleg ZVN (Zorgverzekeraars Nederland), anderen nog geen reactie.

-

September 2013: SNRO en SKB gaan bestuurlijke samenwerking intensiveren.

-

September/oktober 2013: afspraken SNRO/SKB met Koepels i.v.m. PCA ( Permanente
Commissie Accreditatie) om toekomstige ontwikkelingen te managen.

Nieuwe informatie
Accreditatie CAM, een noodzakelijk keurmerk voor opleidingen, aandachtpunten, gevolgen en uitleg,
Nico Smits i.s.m. SIG, 2013.
Rapport “Complementary and alternative medicine. Expanding the boundaries of healthcare”, Tobias
Nederkoorn, juli 2013; Thesis Master of Social Sciences: a qualitative multi-level analysis of the current position
of complementary and alternative medicine (CAM) in Dutch healthcare.
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Schema: Structuur en Lijnen in Zorg en Onderwijs
Schematisch overzicht: Structuur en Lijnen in Zorg en Onderwijs (R. Benneker en J. Boogaars).
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