
 
 

 

Regeling compensatie werkervaring vanwege corona 
 

1. Aanleiding 

 

Er is veel aan de hand. De coronamaatregelen raken ons allemaal. Het uitgangspunt van KP is dat 

geregistreerden niet de dupe mogen worden bij herregistratie. Paramedici treffen vanwege corona, 

ongeacht de setting waarin zij werken, specifieke maatregelen voor zowel de continuïteit als de 

kwaliteit van de paramedische zorgverlening.  

 

2. Landelijke compensatieregelingen 

 

Voorbeelden van landelijke compensatiemaatregelen zijn de Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW) die door het UWV wordt uitgevoerd en de continuïteitsbijdrage die 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in het leven heeft geroepen. Zorgverzekeraars helpen sommige 

groepen paramedici financieel als zij inkomsten mislopen tijdens de corona crisis. Zo worden zij 

gecompenseerd voor een lagere omzet, waardoor zij onder meer hun vaste lasten kunnen blijven 

betalen. De zorgverzekeraars willen op die manier paramedici bijstaan en tevens garanderen dat de 

cliënten de zorg krijgen die zij nodig hebben (nu en na de crisis). Deze maatregelen staan in het teken 

van waarborgen van zowel continuïteit als de kwaliteit van de paramedische zorgverlening. 

 

3. Werkervaring 

 

Nu zorgverzekeraars de omzet van sommige paramedici compenseren, is het redelijk en billijk dat KP 

coulant omgaat met de uren die normaal gesproken passen bij de omzet. Vandaar dat het gedurende 

de corona  periode is toegestaan dat geregistreerden, ongeacht in de setting waarin zijn werken, 

werkervaring kunnen opvoeren. Dit geldt dan voor alle paramedische beroepsgroepen die bij KP zijn 

aangesloten. 

 

Hoe berekenen? 

o De geregistreerde voert het gemiddeld aantal uren per maand in. Dit aantal uren is afgeleid van 

de werkervaring over kalenderjaar 2019 gedeeld door 12 maanden. 

o Een starter voert ook het gemiddeld aantal uren per maand in. Dit aantal uren is afgeleid van het 

gemiddeld aantal uren over het halfjaar direct aansluitend op het einde van de corona periode 

en dan gedeeld door 6 maanden. 

 

Hoe registeren? 

De uren werkervaring worden opgevoerd in het reguliere KP excelbestand. Dit excelbestand is te 

vinden op de KP website onder veelgestelde vragen / herregistratie.  Bij de herregistratie wordt dit 

geüpload in het digitaal portfolio. 

  



 
 

 

4. Voor wie? 

 

Deze regeling voor compensatie van werkervaring geldt voor paramedici die met de status 

‘kwaliteitsgeregistreerd’ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en die niet hun 

normale werkuren halen. Van deelname aan deze regeling zijn zowel diplomageregistreerden als 

paramedici met een tijdelijke kwaliteitsregistratie uitgezonderd. Voor tijdelijk 

kwaliteitsgeregistreerden geldt dat hun periode van uitstel al is verlengd en aanvullend wordt 

maatwerk geleverd.  

 

5. Ingangsdatum 

 

Deze regeling gaat in per 1 maart 2020 en duurt tot en met 30 september 2020. De regeling eindigt 

van rechtswege.  

 

Het KP vertrouwt erop dat deze regeling alleen wordt gebruikt waarvoor deze regeling in het leven is 

geroepen. 


