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Het is gelukt! Met ingang van 1-1-2019 

wordt Shiatsu Vereniging Nederland 

door alle zorgverzekeraars erkend.

Onze inspanningen zijn beloond, maar 

dit betekent niet dat we nu achterover 

kunnen leunen...

N I EUWSBR I E F :

Nieuw beleid CZ

Shiatsu op de kaart

Samenwerking V.I.S.

Shiatsu Platform

Onze Commissies

Vernieuwd protocol 

nascholing

Gratis aansluiting

Wkkgz voor leden

KLIK HIER VOOR DE PETITIE

... want: de afgelopen week hebben 

jullie een e-mail van het RBCZ 

ontvangen waarin een schokkend 

bericht van zorgverzekeraar CZ.

6 weken voor het einde van het jaar (!) 

hebben vele duizenden goed opgeleide 

professionals in de complementaire zorg 

zonder enig overleg te horen gekregen 

dat CZ hun behandelingen per 1-1-2019 

niet meer vergoedt.

 

Het RBCZ en de KAB zijn een actie 

gestart met een petitie.

Vraag ook jouw cliënten, vrienden en 

familieleden om die te tekenen!

Ook al staat Shiatsu gelukkig niet op 

de lijst, duidelijk is dat deze lijst met 

grote willekeur is samengesteld.

Dit vraagt dan ook om een stevig 

tegengeluid.

https://vergoedcomplementair.petities.nl/
https://vergoedcomplementair.petities.nl/
https://vergoedcomplementair.petities.nl/


Het Louis Bolk instituut doet al jaren onderzoek op het 

gebied van complementaire vormen van geneeskunde, 

welke behoeften er zijn ten aanzien van de 

verschillende vormen van complementaire 

geneeswijzen en hoe dit onderzoek uitgewerkt kan 

worden in de praktijk.

Klik hier voor de website

Shiatsu op de kaart
We zijn in gesprek met de volgende instituten:

Van Praag instituut

Louis Bolk instituut

Dit instituut is erg actief om complementaire 

geneeskunde aan het reguliere circuit te koppelen.

Zo hebben ze al verschillende projecten lopen waar 

complementaire geneeswijzen in een 20-tal 

ziekenhuizen worden uitgeprobeerd.

Klik hier voor de website
Institute for Positive Health

Dit instituut houdt zich bezig met het concept 

"Positieve Geneeskunde".

Zij voeren discussie met vele beleidsmakers, 

bewindspersonen, artsen en anderen uit het werkveld

om de kijk op het concept Positieve Gezondheid te 

bevorderen.

Klik hier voor de website

Vereniging Iokai Shiatsu Therapeuten

VIS

Conform het besluit van onze laatste ALV is met de VIS 

afgesproken dat VIS leden voor een jaar 'tientjeslid' van 

onze vereniging kunnen worden. Zo kunnen ze 

deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren en 

leren we elkaar beter kennen. Ook is afgesproken dat 

intervisie en nascholing die door de VIS georganiseerd 

wordt, toegankelijk is voor leden van onze vereniging.

 

In het komende jaar gaan we onderzoeken of verdere 

samenwerking en misschien op termijn samengaan 

mogelijk is.

http://www.louisbolk.org/
http://www.vanpraaginstituut.nl/
http://www.iph.nl/
https://www.iokai-shiatsu.org/


24 januari 2019 5 februari 2019

april 2019
2 Maart 2019

Een dagdeel brainstormen over de visie van de 

vereniging en de invulling van de nascholing. Het is 

van groot belang om van jullie te horen wat jullie 

zien als onze visie en onze missie. Daarbij lopen de 

meningen over de nascholing behoorlijk uiteen.

 

Als we het vak Shiatsu meer bekend willen maken 

moeten we eerst, ook gelet op de ontwikkelingen bij 

verzekeraar CZ, weten wat onze visie op ons vak is. 

Dus hou deze dag even vrij in je agenda.

 

Geldt als intervisie - plaats en tijd volgen.
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Chinees Nieuwjaar

Dit gaan we vieren, net als vorig jaar. Maar nu zijn 

alle leden van de VIS ook uitgenodigd.

Dus verbreed je horizon en neem er eentje!

We combineren het met een fijne lezing!

Visie & Nascholing

Voor de 3de keer organiseert het Shiatsu Platform 

de 'Proeverij'.

De laatste editie werd ruim bezocht door 

therapeuten uit het hele land. Deze keer zal het 

aantal verwachtte deelnemers meer dan 250 zijn.

 

Al onze leden krijgen 10% korting op de entree prijs. 

Je kunt daar gebruik van maken door de code ki222 

(of ki22student) in te voeren als je tickets bestelt.

Shiatsu Proeverij

KLIK HIER VOOR TICKETS

In april zal weer een intervisie georganiseerd worden. 

Je zult begin volgend jaar daarvoor een uitnodiging 

ontvangen. Vanaf nu gaan we proberen de 

bijeenkomsten centraler in het land te organiseren.

Ook de bijeenkomst Visie & Nascholing geldt als 

Intervisie.

ALV & Intervisie

https://shiatsuplatform.nl/proeverij/


HE T  PROTOCO L  N I E UWS
Een originele Shiatsu Vereniging Nederland publicatie

NASCHOLING  
PROTOCOL  
VERNIEUWD !

LEES ER

ALLES

OVER!

Het nieuwe protocol nascholing staat op de website!

 

Op de ALV in september 2018 is besloten het aantal 

dagdelen nascholing voor 2019 te verhogen van 7 

naar 8 dagdelen: 2 dagdelen MBK en 6 dagdelen 

vakinhoudelijke bijscholing en kennis 

uitwisseling/vergroting. Het RBCZ heeft in haar 

richtlijnen aangegeven zelfs naar 10 dagdelen te 

willen in 5 jaar. Op de ALV is ook afgesproken dat we 

een aparte bijeenkomst voor leden organiseren om 

samen na te denken over nascholing in brede zin.

Welke wensen leven zijn er? Welke vragen hebben 

we? Deze datum is gepland op 24 januari 2019 (zie 

elders in deze nieuwsbrief).

 

Heb je vragen over het nascholingsprotocol?

Mail naar: nascholing@shiatsuvereniging.nl

P R O T O C O L  N A S C H O L I N G  E D I T I E

2018

NAP’s (nascholingspunten) uploaden op de website, 

het kan nu!

 

Goed nieuws! - Vanaf nu is het mogelijk je 

nascholingspunten te uploaden op de website!

Log in op je persoonlijke pagina op de website en ga 

naar het tabblad 'NAP's'.

Daar voer je jouw nascholingspunten in (geldig zijn 

documenten vanaf 1 januari 2018).

Nadat de documenten zijn beoordeeld krijg je 

hierover bericht.

Dit beoordelen zal een hele klus zijn, dus verwacht 

niet binnen een paar weken reactie. In de komende 

tijd gaan we dit proces nog verder evalueren.

We zijn gegroeid naar een echte landelijke vereniging voor Shiatsu Therapeuten.

Dat betekent dat steeds meer activiteiten niet meer alleen in Amsterdam zullen plaatsvinden.

Zo gaan we intervisie ook in de provincie organiseren, verder weg wonende therapeuten kunnen dan 

ook met elkaar uitwisselen.

Weet je een geschikte ruimte om bijeenkomsten te organiseren buiten de randstad?

Graag een mail!



Per 1-1-2019 heeft het bestuur besloten een 

gratis aansluiting bij geschilleninstantie GAT 

mogelijk te maken als onderdeel van je 

lidmaatschap. Daarmee worden je 

lidmaatschapskosten ong. € 60,- goedkoper 

(= huidige tarief van S.C.A.G.).

Wil je van dit aanbod gebruik maken, doe 

dan het volgende:

3. Zeg tijdig je lidmaatschap van je huidige 

geschilleninstantie op. Wij zorgen er dan 

voor dat je per 1 januari bij de GAT bent 

ingeschreven. Je bent wettelijk verplicht lid 

te zijn van een geschilleninstantie (Wet 

Wkkgz).

Per 1-1-2019 Wkkgz gratis voor leden!

1. Log in op je persoonlijke pagina op de 

website.

2. Op het tabblad 'lidmaatschap' klik je op 

het volgende scherm:

4. Uiteraard dien je nog wel zelf zorg te 

dragen voor de verplichte BA/RB verzekering.

Daar verandert niets aan.

Je kunt daarvoor in ieder geval terecht bij 

Balens Verzekeringen (klik hier).

http://www.gatgeschillen.nl/
http://www.balensverzekeringen.nl/producten/verzekering-individuele-therapeuten.aspx
http://www.balensverzekeringen.nl/producten/verzekering-individuele-therapeuten.aspx


Blijf je volgend jaar ook lid van een andere 

beroepsvereniging met discipline Shiatsu?

Dan krijg je 50% korting op je lidmaatschapsgeld. 

Hiervoor is het wel nodig dat je vóór 1 januari 2019 

inlogt op je persoonlijke pagina op de website.

Op het tabblad ‘lidmaatschap’ geef je dan aan dat je 

je lidmaatschap van de andere beroepsvereniging 

verlengt in 2019.

 

NB: Geef je dit niet tijdig door, dan vervalt je huidige 

korting automatisch.

 

NB: check ook of je via deze vereniging automatisch 

bent aangesloten bij een geschilleninstantie en/of 

daar verzekerd bent. Aanmelding bij de GAT is dan 

niet nodig en uiteraard hoef je je niet dubbel te 

verzekeren.

Als je van plan bent om je lidmaatschap van een 

andere beroepsvereniging op te zeggen, vergeet dan 

niet dit tijdig te doen, meestal vóór 1 december.

Korting lidmaatschapsgeld bij automatische incasso

Je kunt zelf aangeven dat je kiest voor automatische 

incasso na inloggen op je persoonlijke pagina, via het 

tabblad ‘lidmaatschap’. Dit is voor onze vereniging 

financieel gunstig en levert jou € 5,- korting op.

 

NB: de ALV heeft besloten dat het lidmaatschap in 

2019 gelijk blijft aan 2018, maar wel met een opslag 

van € 5,- als je géén automatische incasso hebt 

afgegeven.

Blijf je lid van een andere beroepsvereniging?

Geef het tijdig door!

Heb je nieuwe documenten zoals een 

verzekeringspolis of heb je een nieuw (praktijk) adres? 

Zorg er voor dat je persoonlijke pagina actueel is.

Log in op de website en controleer je gegevens.

Dit is van belang voor een soepel lopende 

administratie, die toch al ernstig overbelast is.

Actuele gegevens op je persoonlijke pagina

Stuur dan een e-mail naar het secretariaat. Begin zo 

snel mogelijk met het invullen van je gegevens en 

het uploaden van documenten op je persoonlijke 

pagina op de website.

Geef aan ons door of wij je moeten aanmelden bij de 

GAT (Wkkgz) en of wij een VOG moeten aanvragen.

Van (behandelend) studielid naar praktiserend lid?

Ben je in de afgelopen tijd gevisiteerd, omdat je lid 

bent/was van een andere beroepsvereniging, vul dit 

dan in op je persoonlijke pagina op de website. Dit 

helpt de visitatie commissie bij het maken van de 

planning van de visitaties!!!

Ben je al gevisiteerd?

Let op - documenten voor LEDEN zijn pas 

zichtbaar in het menu op de website als je 

ingelogd bent!

 



Communicatie
De commissie is hard aan het werk met het 

organiseren van een aanpak om Shiatsu als vak uit te 

dragen. Hierover hoor je binnenkort meer. Heb je zelf 

ideeën over communicatie, laat het ons weten! Op dit 

moment vormen Hester Wijenberg en Ceciel Bik de 

harde kern. Vind je het leuk en belangrijk om hier een 

bijdrage aan te leveren?

Dan graag een mail naar: 

 

communicatie@shiatsuvereniging.nl Visitatie
De commissie draait volop en Annelies Riepema en 

Astrid van de Pas zijn blij met het aan tafel 

aanschuiven van Patricia Kock. Er zijn inmiddels al 

heel wat leden gevisiteerd en hiermee is het een voor 

de vereniging onmisbare commissie geworden. Ben 

je in de afgelopen tijd gevisiteerd, omdat je lid 

bent/was van een andere beroepsvereniging, vult dit 

in op je profielpagina. Dit helpt de visitatiecommissie 

bij het maken van de planning van de visitaties. Heb 

je vragen? Dan graag een mail naar:

 

visitatie@shiatsuvereniging.nlNascholing
De nascholing commissie bestaat nu uit Maartje 

Huibers met ondersteuning van Betty Croll en Ceciel 

Bik. Het protocol nascholing is aangepast en 

uitgebreid met enkele activiteiten. We zijn druk met 

het voorbereiden en organiseren van de bijeenkomst 

‘Visie & Nascholing’ (zie elders in deze nieuwsbrief) en 

we willen de richtlijnen van het RBCZ op de agenda 

zetten van het Sectoroverleg van het RBCZ op 7 

december. Vind je het belangrijk en leuk om hier een 

bijdrage aan te leveren? Dan graag een mail naar: 

 

nascholing@shiatsuvereniging.nl

 

De Commissies



Saai hè, zonder foto op de ledenpagina...
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