Geachte collega’s van de geaccrediteerde opleidingsinstituten MPsBK en de studenten
en/of afgestudeerden,
In deze brief vindt u de informatie over het MPsBK abituriënten register (afgestudeerden
register) ARCOS van de SNRO . Deze brief is van belang voor opleidingsinstituten, studenten
of afgestudeerden.
Door de brief van een koepel is onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet aanmelden in het
abituriënten register MPsBK (zoals Arcos is). Hieronder geven wij u informatie en reageren (in
lichthellend) op de mogelijke onduidelijkheden. We horen van afgestudeerden dat ze met de
inschrijving wachten. Houdt u rekening met de administratieve verwerkingstijd die ARCOS nodig
heeft om uw inschrijving te checken bij opleidingsinstituten en uw inschrijving door te geven aan
de verzekeraars zodat u absoluut verzekerd bent van opname in de zorggids.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de SNRO een (verplicht) abituriënten register op haar website
geopend. Het heet ARCOS en is de afkorting van A(bituriënten) R(egister) C(omplementaire)
O(pleidingen) S(NRO).
Op dit moment is inschrijving in een onafhankelijk register zoals ARCOS verplicht voor
therapeuten die de MPsBK1 hebben gevolgd. Na succesvolle afronding van de opleiding dient
de therapeut zich
in te schrijven in het register. Dit kan via de site van de SNRO (www.snro-instituut.nl) onder
ARCOS.
De therapeut betaalt daar € 37,50 per jaar voor. Dit bedrag blijft de komende 3 jaren gelijk.
Heeft u een MPsBK opleiding via Con Amore gedaan, dan hoeft u zich niet in te schrijven. Dit wordt
door Con Amore gedaan. Zij betalen ook de kosten.

De SNRO hanteert als onafhankelijke stichting de norm, dat de therapeut 1 x per jaar betaalt
voor alle registratie in ARCOS. Op dit moment wordt het register ook toegankelijk gemaakt
voor de (verplichte) bij- en nascholingen MPsBK en voor de andere bij- en nascholingen. We
hebben het voornemen om ook de koppeling te maken met de registratie van de gevolgde
initiële opleidingen van de therapeuten. Dit geldt voor alle SNRO geaccrediteerde initiële c.q.
basis-opleidingen,
MPsBK - en alle andere bij- en nascholingen.
Uiteindelijk levert dit op dat u geregistreerd staat voor uw initiële beroepsopleiding, uw bijen nascholingen en uw verplichte bij- en nascholingen MPsBK. En dat alles voor € 37,50 per
jaar.

Het woord “verplicht” roept verwarring op….
Voor alle duidelijkheid: er is één verplichting en wel om je als therapeut na de opleiding
MPsBK te registreren in een abituriënten register (of van Cpion of van de SNRO). Op dit
moment zijn we met de landelijke zorgverzekeraars aan het zoeken naar een vorm waarin
zij de MPsBK - abituriënten kunnen checken.
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MPsBK is een door de verzekeraars opgelegde scholing ; dit staat voor Medische en Psycho sociale Basis Kennis.
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Het kostenaspect……
Registratiesystemen ontwikkelen, die meer zijn dan enkel het vermelden van afgestudeerden
op een Excelsheet en deze bijhouden, kost geld. De SNRO heeft ervoor gekozen om de kosten
van € 37,50 per jaar voor de komende periode van 3 jaar door de
therapeut te laten betalen. Dat is bij een ander systeem niet anders. Er is tevens een
mogelijkheid dat een opleidingsinstituut zelf de kosten voor haar rekening neemt. Tot nu toe
maakte één instituut (te weten Con Amore) daar gebruik van.
Kosten kun je verschillend berekenen. Op het eerste gezicht lijkt het factureren bij ARCOS
duurder. De totale kosten zijn echter juist beduidend lager en in onze ogen wordt daar ook nog
meer voor geleverd.
De SNRO vindt een extra kwalitatieve invulling aan dit register geven van groot belang, met
name voor de beroepsverenigingen, voor wie het een geweldige kostenreductie en andere
voordelen kan opleveren. Dit geldt ook voor opleidingen en juist ook voor de therapeut.
Transparantie en efficiëntie
De SNRO kiest ervoor om de komende jaren vanuit transparantie en kosten efficiëntie ALLE
afgestudeerden van de bij de SNRO aangesloten opleidingen zich te laten registreren in
opleidingenregister ARCOS. Voor ons geldt de gedachte, dat als je voor het één ingeschreven
staat (MPsBK), je het andere ook kan laten registreren. Het bestuur van de SNRO heeft er dus
niet voor gekozen om een simpele registratie van afgestudeerden MPsBK in haar abituriënten
register uit te werken maar voor een verdere koppeling aan registratie van startopleidingen en
bij- en nascholingen. Dit hebben wij gedaan op basis van gesprekken met opleidingsinstituten
en beroepsverenigingen.
De beroepsverenigingen van de zogenaamde Menzisgroep beklaagden zich erover dat de
registratie en het bijhouden van de jaarlijkse professionalisering van de aangesloten
therapeuten een zeer tijdrovende zaak was.

De door de therapeut ingevulde gegevens in dit registratiesysteem worden door ons
geverifieerd met het opleidingsinstituut, de beroepsverenigingen en de landelijke
verzekeraars. Uiteraard zal in verband met de privacy wetgeving de therapeut toestemming
moeten geven voor inzage in de gegevens door de hierboven genoemde betrokkenen
binnen het CAM veld.
Door de therapeut zich te laten registreren in ons landelijk onafhankelijke systeem, levert
ARCOS service aan alle betrokken partijen.
Door een simpele koppeling via de opleidingsinstituten met ARCOS jaarlijks kunnen zij inzicht
krijgen in de professionele ontwikkeling van aangesloten therapeuten. Als
beroepsverenigingen geen koppeling met deze service willen maken en de controle op de
professionalisering in eigen hand willen houden of dat anders willen doen, is dat uiteraard aan
de beroepsverenigingen en koepels zelf.
Voor de therapeut scheelt het gecentraliseerd bijhouden in een onafhankelijk digitaal systeem
van bij- en nascholing in ARCOS veel tijd en ergernis. Een simpele druk op de knop en een
totaaloverzicht van scholingen per jaar verschijnt.
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Op de zogeheten MENZIS - dagen voor beroepsverenigingen en koepels is in oktober 2014
afgesproken dat er een landelijk CAM register komt (denk aan een BIG register maar dan
voor het CAM veld). Hoe dat eruit gaat zien, wie dat gaat beheren en hoe de koppeling met
de andere systemen zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De komende jaren zal dit
onderwerp van gesprek zijn tussen de verschillende betrokkenen. ARCOS kan voor u de input
in dat landelijke systeem voor het verplichte scholingsgedeelte MPsBK, de bij- en nascholing
MPsBK, de andere bij- en nascholingen en de gevolgde initiële beroepsopleidingen
verzorgen. Daarmee kan ARCOS belangrijk gegevens voor dat mogelijk landelijk systeem
aanleveren.

Het mogelijk landelijke “COMBIG” 2 register…..
Beroepsverenigingen en koepelbesturen voeren in overeenstemming met de
zorgverzekeraars overleg over de vormgeving van een landelijk register. In dat licht is ons
ARCOS systeem een eerste concrete uitwerking van een opleidingenregister (dit kan een
onderdeel van een therapeutenregister zijn, maar dat hoeft niet). Als SNRO zijn we tot de
conclusie gekomen dat de start met ARCOS
als opleidingen registratiesysteem, kan helpen om duidelijk te krijgen welke onderdelen in
het te ontwikkelen landelijk systeem zouden kunnen komen en hoe dat ook in de praktijk
kan worden gebracht. ARCOS is op dit moment voor 3 jaar opgezet. Dan is de verwachting
dat het onafhankelijke landelijke systeem functioneert.

We hopen u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven over het abituriënten
register ARCOS van de SNRO met betrekking tot de (verplichting MPsBK) registratie.
Mocht u meer informatie willen ontvangen of nog vragen hebben,
mail naar register@arcos-register.nl
Met vriendelijke groet,
Johan Boogaars, voorzitter SNRO
Hans Schot, bestuurslid SNRO
SNRO
Morgenstond 15
6661 PZ Elst
www.snro-instituut.nl
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Een landelijk BIG register voor therapeuten in de COMplementaire zorg
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