Uithoorn, december 2018

Dank voor je interesse!
Welke eisen stelt Shiatsu Vereniging Nederland aan een praktiserend lidmaatschap?
1/ AGB codes
Als je nog geen AGB code('s) hebt, dan vraag je die zelf aan met het registratienummer dat je van ons
zult krijgen op het moment dat je je bij ons aanmeldt als praktiserend lid.
Ga daarvoor naar de website van Vektis/AGBCode: http://www.agbcode.nl.
Bij de procedure kies je (meestal) voor '90 - overige therapeuten en complementair', daarna kies je
(meestal) voor '9017 Shiatsutherapie' en vervolgens kies je in de lijst 'Shiatsu Vereniging Nederland'.
Let op: er is een code voor jezelf als zorgverlener en een code voor je praktijk (of de praktijk waar je
in werkzaam bent).
Stuur ons alleen je AGB codes als je die nog niet hebt ingevuld op het inschrijvingsformulier op onze
website.
2/ VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Je VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij aanmelding bij een nieuwe beroepsvereniging.
Blijf je lid van of kom je vanuit een beroepsvereniging die is aangesloten bij de RBCZ, dan hebben we
alleen een nieuwe VOG van je nodig als je VOG ouder is dan 5 jaar!
Klik hier voor een lijst van bij de RBCZ aangesloten beroepsverenigingen.
Vraag nooit zelf een VOG aan! Dat doen wij digitaal bij Justis, je hoeft dus niet meer naar je
gemeente, de betaling gaat online en de VOG is goedkoper.
3/ Opleiding en MBK
Vanaf 1 januari 2017 moet elke therapeut beschikken over aantoonbaar voldoende medische
basiskennis (MBK) op HBO-niveau om in aanmerking te komen voor vergoeding door de
zorgverzekeraars. Dit zijn de zogenoemde 'Plato eisen'.
Zonder dit diploma worden therapeuten door zorgverzekeraars niet erkend en dus niet vergoed.
4/ Verzekering BA/RB (*)
Een BA (beroepsaansprakelijkheid) verzekering en een RB (rechtsbijstand) verzekering is verplicht.
Deze verplichting geldt bij iedere beroepsvereniging en dit moet je zelf regelen.
Zorg dat je dit geregeld hebt voordat je daadwerkelijk je praktijk start.
Shiatsu Vereniging Nederland heeft afspraken gemaakt met de firma Balens voor de BA/RB
verzekering en raden je aan hiervan gebruik te maken.
De prijzen zijn laag en Balens voldoet aan alle eisen, maar het staat je uiteraard vrij om bij een
andere maatschappij een verzekering af te sluiten.
Bijgevoegd bij deze e-mail zijn 3 bijlagen van Balens verzekeringen.
De eerste bijlage met de naam SVN (Shiatsu Vereniging Nederland) bevat het aanvraagformulier.
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De algemene voorwaarden van Balens vindt je via deze link:
http://www.balensverzekeringen.nl/algemene-voorwaarden.aspx.
Voor de uitgebreide polisvoorwaarden en vragen m.b.t. de verzekering bij Balens kun je contact
opnemen met Edwin Helder - info@balensverzekeringen.nl - 0800 022 0932.
(*) Blijf je praktiserend lid van een andere beroepsvereniging, dan ben je al verzekerd en hoef je dit niet nogmaals te doen!
Maar check of je inderdaad RB én BA verzekerd bent! Stap je naar ons over vanuit een andere beroepsvereniging waar je
GEEN lid van blijft, dan moet je even goed uitzoeken of je je verzekering kunt laten doorlopen. Mogelijk had je oude
beroepsvereniging een collectieve verzekering afgesloten, en dan wordt die verzekering waarschijnlijk opgezegd!
Maar check ook hier of je dan inderdaad RB én BA verzekerd bent!

5/ Geschillencommissie Wkkgz (*)
Per 01-01-2019 melden wij alle leden gratis collectief aan bij de G.A.T., het is dus in 2019 inbegrepen
bij je lidmaatschapsgeld.
Voor alle geregistreerde therapeuten in Nederland geldt wettelijk dat zij aangesloten dienen te zijn
bij een geschillen instantie (de wet Wkkgz). Via deze commissie kunnen eventuele klachten van
cliënten aan het adres van hun therapeut worden behandeld.
(*) Blijf je praktiserend lid van een andere beroepsvereniging, dan ben je al aangemeld bij een
geschillencommissie en hoef je dat niet nogmaals te doen! Geef ons dat door (!), dan melden wij je
NIET aan bij het G.A.T. Stap je naar ons over vanuit een andere beroepsvereniging waar je GEEN lid
van blijft, dan moet je even goed uitzoeken of je je lidmaatschap van die geschillencommissie kunt
laten doorlopen. Mogelijk had je oude beroepsvereniging een collectief lidmaatschap afgesloten, en
dan wordt je lidmaatschap waarschijnlijk opgezegd! Lid zijn van 2 geschillen instanties is echt NIET
wenselijk!
6/ RBCZ (*)
In Nederland dient iedere therapeut bij een koepelorganisatie te zijn aangesloten.
Shiatsu Vereniging Nederland meldt al haar behandelend therapeuten aan bij het RBCZ.
https://www.rbcz.nu/index.html
Zodra je alle benodigde documenten hebt ge-upload op je accountpagina van onze website melden
wij je aan bij het RBCZ en ontvang je van het RBCZ een nota voor de jaarlijkse bijdrage (*).
Op die nota staat ook een (eenmalige!) post aanmeldingskosten.
(*) Wij melden je alléén aan bij het RBCZ als je daar niet al via een andere vereniging bent
aangesloten.
http://www.rbcz.nu/aangesloten-beroepsorganisaties.html
7/ Vergoeding Zorgverzekeraars
Je Shiatsu behandelingen worden vergoed door alle zorgverzekeraars.
Zie ook de website het menu: informatie/vergoedingen.
8/ Lidmaatschap van een andere beroepsvereniging.
Blijf je lid van een andere beroepsvereniging, dan horen wij dat graag en krijg je 50% korting op ons
lidmaatschap en investeert zo in je beroep!
9/ EHBO
Wellicht wordt een EHBO diploma in de toekomst verplicht gesteld door de zorgverzekeraars.
In dit licht is het misschien toch een goed idee een EHBO cursus te starten of bij te houden.
Wij raden je sowieso een BHV (bedrijfshulpverlening) cursus aan.
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10/ Schildje, logo, certificaat en factuur
Je praktijkgegevens vermelden we op onze website, uiteraard kun je eventuele wensen omtrent je
vermelding aan ons kenbaar maken.
We zullen je vriendelijk vragen om een link naar onze website incl. logo te vermelden op de website
van je praktijk.
Dit logo, een muurschildje en een certificaat ontvang je bij je definitieve aanmelding.
11/ Opzegtermijn
Let op de opzegtermijn van je evt. oude beroepsvereniging!
De meeste beroepsverenigingen hebben een opzegtermijn van 1 of 2 maanden.
De opzegtermijn van Shiatsu Vereniging Nederland is vóór 1 december van het lopende jaar.
12/ Activiteiten
Wij hebben momenteel plannen in de steigers staan om naast intervisie en supervisie andere
activiteiten voor Shiatsu therapeuten te ontwikkelen.
Zo zijn er voorstellen voor lezingen en samenwerking met het Shiatsu Platform en Shiatsu
Opleidingen.
Ook zijn we actief betrokken bij het initiatief tot het organiseren van het Shiatsu Congres 2020 in
Amsterdam.
Kijk voor de kosten van je lidmaatschap op de website onder menu: "informatie/ lid worden".
Meer informatie
Heb je nog vragen of suggesties? Laat het ons weten via: info@shiatsuvereniging.nl
Bezoek onze website voor actuele en achtergrondinformatie: www.shiatsuvereniging.nl

Namens het bestuur van Shiatsu Vereniging Nederland,
met collegiale groet,
Hans Spin,
secretaris
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