To: NOGEPA Medical Examiners, NOGEPA members and other stakeholders
Concerns: Termination of Corona related dispensation period for medical examinations – 12 May
2020
Following the relaxation of the national Corona measures regarding contact professions as per 11
May, the dispensation regulations for NOGEPA medical examinations will be terminated as follows:


For repeat medical examinations, the existing dispensation period will be extended until July
1st, 2020. Thus, automatic dispensations (no additional registration needed) are still granted
until July 1st, 2020.



This does not apply to repeat medical examinations with a restriction. The dispensation
period for this type of examinations will end on June 1st, 2020. Examples of a restriction are:
o All certificates of fitness with an issued validity of less than 2 years
o Certificates of fitness issued under certain conditions



Offshore employees who have yet to be medically examined, fall outside of these regulations
and will have to be examined in accordance with the NOGEPA medical standards.

Consequently, from July 1st 2020 no Corona dispensation period whatsoever is applicable to NOGEPA
medical examinations.
Additional announcements to Physicians
It is assumed that every physician is sufficiently aware of the measures to be taken to minimize the
risk of transmitting the virus. Think of a redesign of the practice, personal protective equipment, a
broader planning of the agenda so that examinees come in contact with each other as little as possible,
etc.
Some additional temporary measures:






the spirometry may be omitted until further notice, unless you believe that there is a (medical)
indication that it is not justifiable to omit the spirometry. In such a case, a certificate of fitness
cannot be issued unless you consider it possible to perform the spirometry and the person
concerned achieves a satisfactory result.
In the event that an exercise test is requested (due to a specific function), you can omit the
exercise test until further notice if you are convinced that the person concerned is in good
condition.
If you have doubts about someone’s physical capability, for example a BMI which is too high,
or other risk factors that negatively affect the physical capability, the exercise test cannot be
omitted. This will result in the person concerned being (temporarily) unsuitable, unless you
consider it possible to still perform the exercise test and the person concerned achieves a
sufficient result.

Kind regards,
SJ Daam, M.D.
NOGEPA Medical Advisor

12-05-2020

Aan: NOGEPA keuringsartsen, NOGEPA leden en andere belanghebbenden
Betreft: Afbouwen dispensatieregeling medische keuringen i.v.m. Corona - 12 mei 2020
Dispensatieregeling
Wegens de verruimde, landelijke corona-maatregelen inzake contactberoepen per 11 mei, zal de
dispensatieregeling voor NOGEPA medische keuringen als volgt worden afgebouwd:


Voor herhalingskeuringen wordt de eerder ingezette automatische dispensatieregeling
verlengd tot 1 juli 2020. Er wordt dus nog automatisch (zonder aanvullende registratie)
dispensatie verleend tot 1 juli 2020.



Uitzondering hierop betreffen herhalingskeuringen met een restrictie. Hiervoor wordt de
dispensatieregeling per 1 juni 2020 al beëindigd. Voorbeelden van restricties zijn:
o Keuringsbewijzen die zijn afgegeven met een geldigheid korter dan 2 jaar
o Keuringsbewijzen die zijn afgegeven onder voorwaarden



Offshore medewerkers die nog niet eerder zijn gekeurd vallen buiten deze regeling en zullen
conform de NOGEPA Standaarden voor medische keuringen moeten worden gekeurd.

Vanaf 1 juli 2020 is er dus geen enkele tijdelijke dispensatieregeling meer van toepassing op NOGEPA
medische keuringen.
Aanvullende mededelingen aan keuringsartsen
Er wordt van uitgegaan dat elke arts zich voldoende bewust is van de maatregelen die moeten
worden genomen om het risico op het overdragen van het virus zo beperkt mogelijk te houden. Denk
hierbij aan een herinrichting van de praktijk, persoonlijke beschermingsmiddelen, een ruimere
planning van de agenda zodat keurlingen elkaar zo min mogelijk ontmoeten et cetera.
Enkele aanvullende tijdelijke maatregelen:






De spirometrie mag tot nader order achterwege worden gelaten, tenzij u van mening bent
dat er een (medische) indicatie bestaat dat het achterwege laten van de spirometrie niet
verantwoord is. In een dergelijk geval kan er geen keringsbewijs worden afgegeven, tenzij u
het mogelijk acht de spirometrie alsnog uit te voeren en betrokkene een voldoende
resultaat behaalt.
In het geval dat er gezien de functie een inspanningstest wordt gevraagd, kunt u tot nader
order de inspanningstest achterwege laten indien u er van overtuigd bent dat betrokkene
over een goede conditie beschikt.
Indien u twijfels hebt over de belastbaarheid, zoals bijvoorbeeld bij een te hoog BMI of een
andere risicofactor die van negatieve invloed op de belastbaarheid is, kan de inspanningstest
niet achterwege worden gelaten. Dit zal dan tot gevolg hebben dat betrokkene (tijdelijk)
ongeschikt is, tenzij u het mogelijk acht de inspanningstest alsnog uit te voeren en
betrokkene een voldoende resultaat behaalt.

Met vriendelijke groet,
SJ Daam, M.D.
NOGEPA Medisch Adviseur
12-05-2020

