De BIG-herregistratie voor artsen
VWS zette tot aan de zomer van 2014 een terughoudende lijn uit met betrekking tot de
definitie van individuele gezondheidszorg en geneeskunde. Het zou moeten gaan om een
“geneeskundige behandeling in het kader van de individuele zorg”. Een ander belangrijk
aspect van de geneeskunde, “medische beoordeling en advisering” viel buiten het kader van
individuele gezondheidszorg. Dat betekende dat de werkzaamheden van de adviserend
geneeskundige werkzaam bij zorgverzekeraars in het geheel niet zou kunnen meetellen in
de 8-uren eis individuele gezondheidszorg.
De arts M&G is op grond van de specialisten-inschrijving de BIG-registratie wel behouden,
maar voor de profiel-arts B&A zou dat niet het geval zijn. Wij meldden toen stappen te
ondernemen om het tij te keren.
Samen met de KAMG, KNMG, NMT (tandartsen) en ZN lijkt dat te lukken. Er gingen veel
brieven heen en weer. Er werd overleg gevoerd. Maar in de zomer is VWS concreet met de
KAMG, de VAGZ en de VIA in gesprek geraakt. Daarbij hebben wij duidelijk kunnen maken
dat “medische beoordeling en advisering” een volwaardig en fundamenteel element van de
geneeskunde is en wel degelijk op het individu gericht is. De VAGZ heeft kunnen overtuigen
dat meerdere aspecten van ons werk tot de “individuele zorg” gerekend moest worden en
dus zou moeten meetellen voor de 8-uren eis.
Nu liggen de VWS (concept) voorstellen inzake het beoordelingskader voor aan de
betrokken partijen:
•
Individuele medische beoordelingen met individuele consequenties voor de
gezondheid (waaronder behandelconsequenties) zoals bijvoorbeeld machtigingen, coulance,
beroep- en bezwaarzaken, zorgbemiddeling, vervoerslijn, acceptatie en ook delen van op het
individu gerichte materiële controle, verhaal - en fraudeonderzoek vallen onder het BIG-werk
en tellen mee voor de 8-uren eis. Let wel: individuele beoordelingen met individuele
consequenties.
•
Profielartsen B&A hoeven niet expliciet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de 8uren eis. Herregistratie in het profiel is in principe voldoende bewijs/onderbouwing voor
herregistratie in het BIG-register. Wel is het zo dat met een steekproef gecontroleerd kan
worden of de arts inderdaad voldoet aan de 8-uren eis individuele gezondheidszorg. Dat is
ook bij de andere profielen het geval.
•
Voor basisartsen die werkzaam zijn als adviserend geneeskundige bij een
zorgverzekeraar ligt een helder kader voor de werkzaamheden die wel en werkzaamheden
die niet tot individuele gezondheidszorg kunnen worden gerekend.
•
De arts M&G zal op basis van (her)registratie voor het specialisme automatisch
worden ge(her)registeerd in het BIG-register. Dat is niet nieuw.
Let wel het betreffen nog tekstvoorstellen voor het beoordelingskader dat nog in ontwikkeling
is. Er zal ook nog een uitvoeringstoets komen.
Wij denken dat hiermee het maximale bereikt is. Dit is een stimulans voor verdere
professionalisering van ons vak. Wij zijn zeer tevreden over het zorgvuldige proces dat wij
met onze partners hebben gelopen.
En dan de artsen die niet voldoen aan de 8-uren eis? Voor hen zijn er meerdere
mogelijkheden. Een mogelijkheid is om in opleiding gaan tot specialist arts M&G. Een andere
mogelijkheid is om de landelijke toets af te leggen (die momenteel in ontwikkeling is). Slaag
je, dan verkrijg je de BIG-herregistratie. Slaag je niet, dan moet je een gericht
scholingsprogramma volgen om de ‘onvoldoende’ gebleken competenties weer op niveau te
krijgen. Overigens wordt de toets gebaseerd op de eindtermen van de arts-opleiding en
afgeleid van de toets voor buitenlandse artsen.
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