
 

 

 

 

Criteria voor goedkeuring CAM beroepsorganisaties om rechtstreeks naar te verwijzen.  

1. De leden zijn arts (BIG geregistreerd) of aantoonbaar HBO niveau therapeut. (Vergelijkbaar 

met HBO paramedische beroepen.)  

2. Er is een streng toelatingsbeleid.  

3. Er is een vervangingsregeling.  

4. Strenge toetsing van kwaliteit; verplichte na- en bijscholing.  

5. De organisatie moet een duidelijke inkadering hebben van therapievormen waarvoor de 

leden moeten worden geaccrediteerd.  

6. Het moet duidelijk zijn dat de leden alleen gekwalificeerd zijn voor die therapievorm, 

waarvoor ze bij hun organisatie zijn geaccrediteerd.  

7. Er is een onafhankelijk functionerend klacht- en tuchtrecht.  

8. Wij zijn zo goed bekend met de behandelwijze en de resultaten ervan, dat wij die in bepaalde 

gevallen actief kunnen adviseren.  

9. Er zijn voldoende praktiserende leden om in elke regio iemand te kunnen vinden op 

overbrugbare afstand.  

10. Er komen in een proefperiode van twee jaar voorlopige goedkeuring geen negatieve 

berichten van doorverwezen patiënten.  

  

Hierbij wijzen wij erop dat:  

- wij behandelaars lager dan HBO niveau alleen onder zeer speciale omstandigheden opnemen. De 

reden hiervan is, dat wij vinden dat alleen een arts of een HBO therapeut de patiënt zelfstandig mag 

behandelen. Daarom moet de HBO therapeut voldoende opleiding genoten hebben om de eigen 

grenzen te kunnen herkennen. Alle overige therapeuten mogen van ons alleen aanvullend werken, dus 

als de patiënt tevens onder controle staat van een reguliere of CAM arts of van een HBO therapeut  

- wij niet beschikken over kennis en middelen om als consumenten de kwaliteit van individuele 

behandelaars te beoordelen. Wij wachten met smart op een Keurmerk dat door het veld en de 

overheid gedragen wordt en dat uiteindelijk gekwalificeerde behandelaars toegang moet geven tot 

het BIG register of iets vergelijkbaars, met titelbescherming en vergoeding door zorgverzekering 

(uiteindelijk wat ons betreft in het basispakket!).  

In alle gevallen waarin een therapie bij ons wel bekend is, maar wij er geen ledenlijst van bijhouden, 

verwijzen wij bij vragen naar een centraal adres van een organisatie, voor zover dat bij ons bekend is. 


