Beste allen,
Gaandeweg deze crisis wordt de beroepsgroep van de complementaire geneeswijzen steeds
vaker gehoord en gezien en er komt aandacht voor de consequenties die de crisis heeft voor
onze sector. En dat is winst voor iedereen.

SBI-code

Zoals inmiddels bekend is t.b.v. de financiële tegemoetkoming m.b.t. corona heet eerste succes behaald. De
complementaire beroepsgroep heeft een SBI-code (86919) toegekend gekregen die toegevoegd is aan de
lijst van sectoren die op de TOGS-regeling een beroep kunnen doen. Zie voor verdere informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/togs
Tegelijkertijd is het belangrijk de realiteit niet uit het oog te verliezen. Het openstellen
van deze regeling voor jullie impliceert niet dat iedere ingediende aanvraag straks automatisch
wordt gehonoreerd. Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden, die ook nog tot een afwijzing kunnen
leiden. Na verloop van tijd zal duidelijk worden in welke mate jullie van deze regeling daadwerkelijk gebruik
hebben kunnen maken.

Agenda zorgverzekereaars

Het RBCZ probeert samen met haar zusterorganisatie KAB, (beide koepel organisaties) ingang te vinden bij
ministeries en andere gezaghebbende partijen die verantwoordelijk zijn voor zowel vakinhoudelijke
regelgeving tijdens de crisis als het managen van de economische consequenties ervan.
En het is de RBCZ en KAB gelukt om de complementaire sector op de agenda van het overleg van de
gezamenlijke zorgverzekeraars, over de toepassing en uitrol van de continuïteitsbijdrage, te krijgen. Dat
betekent dat eerdaags meer duidelijkheid wordt verwacht over de positie van de beroepsgroep
complementaire geneeswijzen binnen deze regeling en wellicht ook op andere terreinen.

Financiële tegemoetkoming

In het financieel-economisch veld is het van belang dat onze sector volwaardig meedoet in de regelingen
die getroffen worden om onze beroepsgroep financieel te compenseren. Op een wijze die recht doet aan de
geleden financiële schade t.g.v. inkomstenderving.
In dat kader kan het op enig moment noodzakelijk worden om, geanonimiseerd uiteraard, data te
verzamelen waarmee het RBCZ en KAB hun onderhandelingspositie kunnen versterken. Bijvoorbeeld:
inzicht in de gemiddelde jaaromzet van de bij ons aangesloten therapeut, en inzicht in de (geschatte
procentuele) daling van het inkomen t.g.v. deze crisis.

Data leveren, anoniem en vrijwillig

De vraag deze data op te leveren kan, zo schatten RBCZ en KAB in, vraag gestuurd zijn vanuit het
zorgverzekeraarsoverleg of een overheidsinstantie. Daar houden RBCZ en KAB in ieder geval heel erg
rekening mee. Het is nodig dat dan snel data geleverd kan worden én data kunnen leveren kan ook dringend
worden als onze beroepsgroep NIET in compensatiebesluiten meegenomen worden. In dat geval zijn er
cijfers waarmee de zaak alsnog bepleit kan worden en besluitvorming kan worden beïnvloed.
RBCZ treft samen met de KAB voorbereidingen om in een dergelijke situatie snel te kunnen anticiperen.
Het RBCZ zou graag, geanonimiseerd en vrijwillig data willen hebben van aangesloten therapeuten. Anvag
stelt haar leden voor de data, als je meedoet present te houden. Mocht dit actueel worden, dan melden we
ons weer en dan is het fijn als jullie data snel voorhanden is.

Internationale data inzamelingsactie behandelwijzen COVID 19

Via het bestuur van RBCZ wordt aandacht gevraagd voor het volgende:

Er is momenteel een interessant initiatief gaande vanuit het HelfgottIntituut. Het instituut verzamelt
en registreert klinische observaties waarin complementaire en traditionele zorg is geboden bij
COVID-19 (case reports, case series). Van deze case reports zou vervolgens een wetenschappelijke
publicatie gemaakt kunnen worden, die een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het
versterken van de positie van de complementaire zorg. RBCZ ondersteunt dit initiatief uiteraard
graag door het onder de aandacht van onze beroepsorganisaties en therapeuten te brengen en
medewerking te vragen.
De brief met uitleg hoe te handelen en de benodigde links zijn toegevoegd als bijlage.
Hartelijke groet,
Bestuur ANVAG

