Beleid Coöperatieve vgz inzake opleidingen

Zie link: http://www.vgz.nl/zorgverleners/zorgsoort/alternatieve-zorg, document: beleid. Kort
gezegd komt het erop neer (zie pagina 3 van dit document, onder II-opleidingseisen) dat een
therapeut als eerste een (1) opleiding in de complementaire zorg moet hebben (koepelorganisatie
toetst dit), vervolgens (2) HBO medische of psychosociale kennis en als laatste (3) bij- en nascholing.
Over (2) HBO medische of psychosociale basiskennis worden momenteel de meeste vragen gesteld –
logisch – gezien de eindtermen die ook via een persbericht naar buiten zijn gebracht. Om deze kennis
aan te tonen zijn er 3 mogelijkheden, deze staan ook in het beleidsdocument, men kan voor een
therapeut de 3 mogelijkheden stap-voor-stap aflopen:
1.

Heeft de therapeut een HBO-bachelor diploma van een opleiding die door de overheid is
erkend (NVAO) met medische OF psychosociale basiskennis?
Voor het beoefenen van psychosociale therapievormen is psychosociale basiskennis vereist.
Voor acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofische (alternatieve) geneeswijzen,
homeopathie, natuurgeneeswijzen en bewegingstherapieën is medische basiskennis vereist.
A.
Deze opleidingen voldoen voor psychosociale basiskennis: Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en
Maatschappelijke Vorming (CMV), Creatieve Therapie, Psychologie, Kunstzinnige
Therapie en Pedagogiek. Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat
voldoen.
B.
De volgende HBO-opleidingen voldoen aan de eis voor medische basiskennis:
Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck,
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde,
Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie,
Palliatieve-Zorg, Verloskunde, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken (MBRT), Huidtherapie, Voeding en Diëtetiek. Hiernaast voldoet ook de
opleiding Complementary Alternative Medicine (CAM) aan Saxion Next. Voor de
Opleiding van Kader in de Gezondheidszorg en de Opleiding Sport, Gezondheid &
Management geldt dat ook deze opleidingen voldoen voor studenten die vóór
2017 een diploma van deze opleiding ontvangen. Dit geldt niet voor studenten die
ná die datum een diploma hiervoor halen.
Ja? Dan voldoet de therapeut aan de eis van medische- of psychosociale basiskennis. Nee? Zie stap 2.
2.

Heeft de therapeut een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale
basiskennis op HBO-niveau conform NVAO accreditatie eisen die positief is beoordeeld door
CPION?

Ja? Dan voldoet de therapeut aan de eis van medische- of psychosociale basiskennis. Nee? Zie stap 3.
3.

Heeft de therapeut een EVC-certificaat (Erkenning van Verworven Competenties) waarmee
ervaren therapeuten kunnen aantonen dat zij door ervaring en bijscholing over voldoende
medische en/of psychosociale basiskennis beschikken (gelijkwaardig aan het niveau van een
NVAO-geaccrediteerde HBO-Bachelor opleiding). De therapeut dient het certificaat zelf aan
te vragen (hier zijn kosten aan verbonden) bij één van de erkende aanbieders:
http://register.logic8.nl/evcr/public/zoekprocedure.jsp

Nee? Dan voldoet de therapeut niet aan de eis van medische of psychosociale basiskennis en kunnen
zijn behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

