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Aan alle betrokkenen bij de SRBAG 

 
 

RAKEN EN GERAAKT WORDEN 
 

Allereerst kijken we met veel plezier terug op de therapeutendag 

op zaterdag 19 september jl. 

Het thema van deze dag was “Raken en geraakt worden”.   

Er waren ruim 60 therapeuten aanwezig. 

We hebben kort teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar vooral 

stil gestaan bij de kansen die de SRBAG  in de toekomst heeft. 

Deze toekomst rust op 3 pijlers: 

1. Kwaliteitsbevordering en –bewaking 

2. Uitwerking en invoering van een gelaagd register 

3. Belangenbehartiging en onderling kennis delen 

 

 

Voorafgaand aan deze dag hebben wij jullie op deze thema’s bevraagd middels een enquête die  

door 250 therapeuten beantwoord is.  De door de SRBAG benoemde visie  

 “Complementaire zorg  volledig geaccepteerd en volwaardig geïntegreerd 

 in de samenleving” 
is door 227 therapeuten onderschreven. Overigens zal deze visie in de komende tijd nog preciezer 

geformuleerd worden. 

 
Op de vraag “Wat kan een koepel als de SRBAG voor jou betekenen?” hebben jullie geantwoord: 
 Registratie *                    204 
 Visitatie                 60 
 Eén accreditatiesysteem bij- en nascholingen*  142  
 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering            30 
 Klacht en Tuchtrecht*                 134  

Kennisplatform*                 124  
Meten cliënttevredenheid                   83 

 Effectmeting                     71  
Vergoedingen zorgverzekeraar*   215  
Belangen behartigen*                         176 

 Imago verbeteren*                       212 
 Praktijksoftware                        66 
 Facilitair                         42 



 
De onderwerpen gemerkt met een * springen er wel uit en staan zeker op onze actielijst. 
Zo combineren wij kwaliteitsbevordering, registratie en belangen behartigen bijvoorbeeld in het 
gelaagd register: een register waarin elke therapeut zich registreren kan op het bij hem of haar 
passende niveau, zichtbaar voor cliënten en andere belanghebbenden met de zekerheid dat er een 
klacht- en tuchtrecht is en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
Op de komende denktankvergadering (SRBAG bestuur met afgevaardigden van de aangesloten 
Beroepsorganisaties) ligt een uitgewerkt voorstel betreffende de implementatie.  
 
De SRBAG heeft het voortouw genomen om de therapeutendag te laten accrediteren door de SNRO.  

Deze systematiek willen we graag met de Beroepsorganisaties doorspreken en doorzetten zodat we 

uiteindelijk tot 1 accreditatiesysteem komen. Beroepsorganisaties hoeven dan niet meer elkaars bij- 

en nascholing te accrediteren.  

 

Hoewel lager gewaardeerd door de therapeuten gaan 

we ook aan de slag met het meten van 

cliënttevredenheid en de effectmeting van therapieën. 

Die uitkomsten hebben we nodig om het imago van de 

complementaire zorg te verbeteren en vervolgens ook 

om de belangen van het complementaire veld goed 

neer te zetten. Tegelijkertijd is het oppakken van deze 

actie een wens van de denktank.  

 

 

Tot slot nog het Kennisplatform: met het organiseren van de therapeutendag zijn we hier al mee 

begonnen. Het programma van deze dag was afgestemd op jullie behoefte. Maar vanuit de enquête 

zijn ook een aantal onderwerpen aangedragen waar jullie meer over willen weten, zoals: 

 complementaire therapie en kanker 

 trauma’s 

 voeding 

 persoonlijke ontwikkeling 

 

Gelukkig hebben zich via de enquête ook een 25-tal mensen aangeboden om de SRBAG actief te 

ondersteunen. Samen met Saskia  Engels en Nathalie Sterk  (mede-organisatoren van de 

therapeutendag) schrijven we nu een businessplan om al deze activiteiten in de goede volgorde te 

zetten en vervolgens gaan we doelgericht deze vrijwilligers benaderen.   

 

Na de bestuurspresentatie schetste Gert Veenhof (onze 

gastheer tijdens de therapeutendag) waar een kleine 

organisatie groot in kan zijn. De gemeente Bunnik was 

namelijk initiatiefnemer om landelijk het kinderpardon 

te realiseren. Door als kleine organisatie te blijven 

lobbyen hebben zij dat voor elkaar gekregen. Dat kan 

ons als voorbeeld dienen in de lobby voor de 

complementaire gezondheidszorg. Overigens is Gert een 

tevreden gebruiker van de complementaire 

gezondheidszorg, al heeft hij daar op deze dag weinig 

over kunnen vertellen. 



 

We hebben aan de hand van een filmpje gesproken over onze dromen: Blijven we dromen of zetten 

we onze dromen in daden om? Voor wie het filmpje nog eens wil zien volgt hier de link:  

https://www.youtube.com/watch?v=3VpfG5MRriE&index=14&list=PLED8A19B414F44DBF 

 

De sprekers  Bas van Pelt  en Rose Jansen gaven handreikingen voor de bedrijfsvoering van de 

therapeuten praktijk.  Bas  gaf zijn “visie op de integrale gezondheidszorg en hoe hiermee om te 

gaan” weer. Naar zijn overtuiging heeft de complementaire gezondheidszorg juist nu alle kansen. 

Rose Jansen vertelde “hoe je als therapeut je omzet kunt verhogen, onafhankelijk van welke 

vergoeding dan ook”. Eén van de ingrediënten daarvoor is om meer met je cliënt mee te denken. 

 

Met een terugblik op de dag en gelegenheid tot netwerken werd de dag afgesloten. Een uitgebreider 

verslag inclusief foto’s en video’s komt één deze dagen op onze website te staan. 

 

 

SRBAG  EN  VGZ 

 
Er worden veel vragen gesteld over hoe het nu verder gaat tussen de SRBAG en VGZ. Zoals bekend 

heeft VGZ aangegeven het contract met SRBAG te verbreken. Vanaf 1 januari 2016 is er daarom voor 

de SRBAG-therapeuten geen rechtstreekse vergoeding meer voor de cliënten die bij VGZ verzekerd 

zijn. Wij hebben daarom met de KAB besprekingen gevoerd om middels een strategische alliantie die 

vergoedingen veilig te stellen. De KAB heeft daarmee onder voorwaarden ingestemd. 

Deze voorwaarden zijn: 

 de therapeut dient een Medische Basiskennis te hebben welke op 40 ECTS 

geaccrediteerd is 

 daarnaast dient de therapeut een 3-jarige HBO-opleiding (120 ECTS) te hebben 

welke vakinhoudelijk betrekking heeft op de therapie die de therapeut uitvoert. 

 Deze therapeuten vallen dan onder het KAB Klacht en Tuchtrecht 

 De KAB laat alleen lichaamsgerichte therapieën toe en geen psychosociale 

therapieën.  

 

ECTS staat voor European Credit Transfer System. Dit is een Europees systeem die het schrijven, 

vergelijken en aanbieden van opleidingen op HBO-niveau inzichtelijker maakt. 1 ECTS staat voor 28 

studiebelastingsuren. De zorgverzekeraars eisen een minimum van 25 ECTS voor de huidige MBK 

opleidingen, conform de eindtermen zoals Plato die geformuleerd heeft. Het is een 

kwaliteitskenmerk van de KAB dat zij aan die 40 vasthoudt. 

 

Wat doet de SRBAG om deze route via de KAB te laten verlopen?  

De KAB is een organisatie waaraan alleen verenigingen deel kunnen nemen. Wij richten naast onze 

stichting een vereniging op waar wij alle leden die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen 

inschrijven. In dat geval ben je geregistreerd bij de SRBAG en bovendien via de vereniging (VRBAG) 

bij de KAB.  

Voor die therapeuten die geen MBK40 maar wel MBK25 hebben zijn er aanvullende opleidingen om 

op die 40 ECTS te komen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VpfG5MRriE&index=14&list=PLED8A19B414F44DBF


Als je via de KAB voor vergoeding bij VGZ in aanmerking komt waarom zou je dan nog lid blijven 
van de SRBAG?  
Omdat de SRBAG meer doet dan alleen zorgen voor vergoeding van zorgverzekeraars! 
Imagoverbetering, spreekbuis naar de politiek en de maatschappij, kennisplatform, 
klanttevredenheid en effectmeting en het op de kaart zetten van de complementaire zorg zijn nog 
onontgonnen en daar is de SRBAG druk mee bezig.  
 
Daarnaast is er het al genoemde gelaagde register en is een gezamenlijke verzekering (beroepsaan-  
sprakelijkheid  èn  arbeidsongeschiktheid) mogelijk tegen een aantrekkelijk tarief.   
 
Maar daar is ondersteuning in mensen en middelen voor nodig. Als je daarvoor gaat blijf dan ook lid 
van de SRBAG!! 
 

THERAPEUT EN DE OMEZETBELASTING 
 

 
De Hoge Raad heeft ruim 2 weken geleden een 
uitspraak gedaan die voor therapeuten mogelijk 
betekent dat ze niet meer BTW-plichtig zijn in de 
toekomst. Informatie hierover staat vermeld op de site 
van de Belastingdienst We hebben reeds contact gehad 
met een inspecteur en gevraagd wat dit voor ons 
betekent.  
 

 
De inspecteur had de volgende vragen: Is er al eerder door jullie therapeuten bezwaar gemaakt 
tegen de omzetbelasting? Welk therapieën vertegenwoordigen jullie? En welke opleiding hoort 
daarbij?  
We hebben met de inspecteur afgesproken dat we dit gecoördineerd aan gaan pakken om te 
voorkomen dat er straks tienduizend bezwaarschriften liggen en dus driedubbel werk. 
Immers: als voor 1 therapeut met therapie X de BTW-plicht vervalt, vervalt deze vervolgens voor alle 
therapeuten die therapie X hanteren. In feite is er dus voor elke therapievorm een bezwaarschrift 
nodig. Daarom zullen we aan jullie vragen wie al eerder een bezwaarschrift heeft ingediend en bereid 
is om dat deze maand opnieuw te doen. Om de inventarisatie te vergemakkelijken, zullen we dat via 
Survey Monkey gaan doen. Reageer dus nu s.v.p. niet via de gebruikelijke mailadressen. 
  
Overigens is er op 30 september landelijk overleg geweest tussen de staatssecretaris en de 
inspecteurs over deze zaak. Daar is afgesproken dat een werkgroep er verder mee aan de slag gaat.  
We zullen hierover ook publiceren op de SRBAG-site. Hou dit in de gaten! 
 
 
 
Jan Toering, voorzitter 
Pim Bok, secretaris 
 
 

 

 


