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Gedragslijn voor medewerkenden van de Sociale 
Verzekeringsbank 
 

 

De directeur van de Sociale verzekeringsbank, drs. P. Martis, 

 

Overwegende: 

dat conform artikel 10 van de Regeling medewerking aan de sociale verzekeringen 1960 

de directeur ten behoeve van een juiste administratie en organisatie der sociale 

verzekeringen (de Landsverordening Basisverzekering ziektekosten P.B. 2013 no. 3, 

zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2014, no. 94, de landsverordening ziekteverzekering 

P.B. 1966, no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2013, no. 3, de Landsverordening 

ongevallenverzekering P.B. 1966, no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 1996, no. 

7), de benodigde formulieren alsmede een gedragslijn voor de medewerkenden vaststelt; 

 

dat deze gedragslijn zoveel mogelijk aansluit bij de beleidsvisie van de regering ten 

aanzien van de stelselherziening van de gezondheidszorg, welke als basis dient voor de 

Landsverordening basisverzekering en welke als oogmerk heeft het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg, het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg, het beheersen 

van kosten in de zorg en een verschuiving van ziekte en zorg naar gedrag en 

gezondheid1; 

 

dat deze gedragslijn in lijn moet zijn met de bepalingen in het Landsbesluit Medisch 

Tarief Sociale Verzekeringen; 

 

Stelt de volgende gedragsregels voor medewerkenden vast: 

 

Artikel 1 

Gedragsregels voor de juiste administratieve afhandeling  

 

1. De gedragsregels voor de juiste administratieve afhandeling van verwijzingen, het 

aanvragen van machtigingen en het indienen van declaraties zijn opgenomen in het 

Handboek voor medewerkenden van de SVB die als bijlage 1 aan deze gedragslijn 

wordt toegevoegd. 

2. De gedragsregels voor de juiste administratieve afhandeling van voorschriften van 

geneesmiddelen zijn opgenomen in de Farmaceutische regels die als bijlage 2 aan 

deze gedragslijn wordt toegevoegd. 

3. De gedragsregels voor het aanvragen van medische uitzendingen zijn opgenomen in 

het Handboek Medische uitzendingen (bijlage 3).  

 

  

 Artikel 2 

                                                   
1 Staten van Curaçao, 2012/13, 025, nr. 3, p. 1 (MvT). 
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Gedragsregels voor de juiste organisatie van de sociale verzekeringen 

 

1. Huisartsen en andere medewerkenden in de eerste lijn beschikken over een 

geschikte, naar maatstaven van de betreffende beroepsgroepen goed geoutilleerde 

praktijkruimte. Deze maatstaven zullen worden vastgelegd in de procedure ‘Criteria 

nieuwe medewerkenden’ (bijlage 4).  

2. De praktijken van de medewerkenden in de eerste lijn zijn goed en gemakkelijk 

toegankelijk voor verzekerden.  

3. In geval van afwezigheid zorgt de medewerkende voor adequate waarneming van de 

praktijk en stelt de SVB hiervan op de hoogte. Dit is vastgelegd in bijlage 5. De 

medewerkende is behoudens in geval van goedgekeurde waarneming door de SVB 

de verzekerde persoonlijk te behandelen. Het bij aanwezigheid van de 

medewerkende structureel of zonder melding bij afwezigheid de verzekerden door 

een andere niet zijnde de medewerkende zelf laten behandelen en declareren 

daarvoor is niet toegestaan. 

4. Medisch specialisten zijn in dienst van een zorginstelling (degenen die zich na 2005 

gevestigd hebben in Curaçao) of hebben een toelatingsovereenkomst met een 

zorginstelling (medisch specialisten die voor 2005 medewerkende zijn geworden). 

Dit ten einde continuïteit van zorg te garanderen bij die zorgaanbieders die voor het 

uitoefenen van hun vak in de volle breedte, afhankelijk zijn van een zorginstelling.  

5. Bij beëindiging van het dienstverband of de toelatingsovereenkomst met de 

zorginstelling zoals bedoeld in lid 4 wordt respectievelijk de budgetovereenkomst 

met de zorginstelling inzake de betreffende medisch specialist beëindigd of de 

medewerkende medisch specialist van het register afgevoerd.  

 

Artikel 3 

Gedragsregels ten aanzien van de kwaliteit van zorg 

 

1. Gedragsregels voor huisartsen ten aanzien van de verplichting tot nascholing ter 

waarborging van de kwaliteit van de zorg zijn opgenomen in het Convenant 

betreffende nascholingsverplichting tussen de Curaçaosche huisartsenvereniging en 

de SVB, die als bijlage 6 aan deze gedragslijn wordt toegevoegd. 

2. Gedragsregels ter waarborging van de kwaliteit van medisch specialistische zorg 

zijn opgenomen in de Verklaring tussen de SVB en de Vereniging medisch 

specialisten Curaçao (2008) en zijn als bijlage 7 aan deze gedragslijn toegevoegd. 

3. Gedragsregels voor medisch specialisten ten aanzien van de verplichting tot omvang 

van de uitoefening van het specialisme, deskundigheidsbevordering en 

kwaliteitsvisitatieprogramma’s ter waarborging van de kwaliteit van de zorg zijn 

opgenomen in het Convenant betreffende registratieverplichting tussen de 

Vereniging medisch specialisten Curaçao en de SVB. Dit convenant wordt als 

bijlage 8 aan deze gedragslijn toegevoegd. 

 

Artikel 4 

Sanctie bij niet naleving van deze gedragslijn 
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1. Het niet naleven van de bepalingen in de diverse Landsverordeningen, de bepalingen 

in deze gedragslijn en de daarbij behorende bijlagen kan leiden tot toepassing van 

sancties volgens het sanctiebeleid van de SVB (bijlage 9).  

2. Bij constatering van een overtreding van een van de bepalingen zal eerst een 

waarschuwing uitgaan naar de zorgaanbieder.  

3. Blijft de zorgaanbieder ten aanzien van het bepaalde in de waarschuwing nog in 

gebreke, dan volgt een administratieve sanctie conform het sanctiebeleid van de 

SVB.  

4. Blijft de zorgaanbieder dan nog in gebreke, dan zal dit, conform artikel 7 van de 

Regeling medewerking aan de sociale verzekeringen, leiden tot afvoering van de 

medewerkende van het register van medewerkenden of beëindiging van de 

overeenkomst tussen SVB en de zorginstelling inzake zorgaanbieders in 

dienstverband van die zorginstelling. 

 

Artikel 5 

Overgangsbepaling 

 

Voor zorgaanbieders als bedoeld in artikel 2 van deze gedragslijn die op het moment van 

inwerkingtreding van deze gedragslijn geen toegang hebben tot een ziekenhuis gaat deze 

gedragslijn pas in 6 maanden na inwerkingtreding.  

 

 

 

Bijlage(n): 

 

Bijlage 1 Handboek voor medewerkenden van de SVB 

 

Bijlage 2 Farmaceutische regels, inclusief voorschrijfregels 

 

Bijlage 3 Handboek Medische uitzendingen 

 

Bijlage 4 Criteria nieuwe medewerkenden 

 

Bijlage 5 Brief inzake waarneming 2014 

 

Bijlage 6 Convenant betreffende nascholingsverplichting tussen de Curaçaose 

huisartsenvereniging en de SVB 

 

Bijlage 7 Verklaring tussen de SVB en de Vereniging medisch specialisten Curaçao  

 

Bijlage 8 Convenant betreffende registratieverplichting tussen de Vereniging medisch 

specialisten Curaçao en de SVB 

 

Bijlage 9 Sanctiebeleid SVB 


