AANGEWEZEN ZORGAANBIEDERS ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN 2020
Deze lijst is geldig vanaf 1 januari 2020 en vervangt de tot dan toe geldende lijst.
Clustering
alternatieve zorg
Natuurgeneeskunde

Deel-clustering
alternatieve zorg
Natuurgeneeswijzen

Deze zorgaanbieders zijn bevoegd om de zorg te
verlenen
Een natuurgeneeskundige:
• die lid is van de Artsenvereniging voor Integrale
Geneeskunde (AVIG vakgroep
natuurgeneeskunde) voorheen ABNG-2000; of
• die is aangesloten is bij de Landelijke Vereniging
Natuur Geneeswijzen (LVNG); of
• die is aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep
van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
(NWP); of
• die is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijze (VBAG); of
• die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTCGZhong); of
• die is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie
van Klassieke Homeopaten (NOKH); of
• die is ingeschreven bij het Verbond van
Energetisch Therapeuten (VVET); of
• die is ingeschreven bij de Vereniging van
Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT); of
• Die is aangesloten is bij de Stichting Belangen
Associatie Therapeut en Consument (BATC).

Antroposofische
geneeskunde

Antroposofie

Een antroposofische therapeut die lid is van een van de
volgende verenigingen:
• Beroepsvereniging van actief Beeldende
Therapeuten (SAMPO); of
• Beroepsgemeenschap van Psychosociale
hulpverleners werkend vanuit de antroposofie
(BPHA); of
• Nederlandse Beroepsvereniging MeridiaanKleurentherapie; of
• Nederlandse vereniging voor Eurythmietherapie
(NVET); of
• Nederlandse Vereniging van Antroposofische
Artsen (NVAA); of
• Nederlandse Vereniging voor Antroposofische
Psychotherapie (NVAP); of
• Nederlandse Vereniging voor kunstzinnige
therapieën op antroposofische grondslag (NVKT);
of
• Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiektherapie
op Antroposofische Grondslag (NVCAG); of
• Nederlandse Vereniging van Antroposofische
Fysiotherapeuten (NVAF); of
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V & VN)

Psychosociale
therapie

Gestalttherapie

Een gestalttherapeut:
• die is ingeschreven als Gestalttherapeut in het
register van de Nederlands Vlaamse Associatie
voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).

Haptotherapie

Een haptotherapeut:
• die is ingeschreven in het ‘Register van
Haptotherapeuten’ van de Vereniging van
Haptotherapeuten (VVH); of
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•

Alternatieve
bewegingstherapie

(Klassieke)
homeopathie
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die is aangesloten bij het Nederlandse Verbond
voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
(NVPA).

Neurofeedback

Een psycholoog:
• die is opgenomen in het register
‘neurofeedbackpsycholoog
NIP’, van het Nederlands Instituut voor
Psychologen (NIP).

Geestelijke
gezondheidzorg

Een psychosociaal therapeut:
• die aangesloten is bij de Stichting
Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde
(Psycho)therapie (SBLP); of
• die lid is van de Vereniging van Integraal
Therapeuten (VIT)

Osteopathie

Een osteopaat:
• die is ingeschreven in het Nederlands register voor
Osteopaten (NRO); of
• die is ingeschreven bij de Nederlandse Osteopathie
Federatie (NOF).

Musculoskeletale
Geneeskunde
(voorheen
(Ortho)Manuele
geneeskunde)

Een arts voor musculoskeletale geneeskunde (voorheen
(ortho)manuele geneeskunde) :
• die lid is van de Nederlandse Vereniging van
Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde
(NVAMG), en
• die is ingeschreven in het Register Artsen
Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

Chiropractie

Een chiropractor die lid is van:
• de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA);
of
• de Dutch Chiropractic Federatie (DCF) en
ingeschreven in het register van de Stichting
Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC): of
• de Stichting Chiropractie Nederland (SCN); of
• Christelijke Chiropractoren Associatie (CCA).

Ontspannings- en
ademhalingstherapie
Van Dixhoorn

Een therapeut:
• die lid is van de Van Dixhoorn Vereniging adem- en
ontspanningstherapie (VDV)

Manuele therapie E.S.
(Egg Shell)

Een manueel therapeut:
• die is ingeschreven in het Register van Vereniging
voor Manuele Therapeuten (VMT)

Craniosacraaltherapie

Een therapeut:
• die is ingeschreven in het Register Craniosacraal
therapie Nederland (RCN)

Homeopathie

Een homeopaat:
• die lid is van de Vakgroep van Homeopathische
Artsen in Nederland (VHAN) en daarmee lid is van
de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde
(AVIG vakgroep homeopathie); of
• die lid is van de Nederlandse Vereniging van
Klassiek Homeopaten (NVKH); of
• die is aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep
van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
(NWP); of
• die is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijze (VBAG); of
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Traditionele
Oosterse
geneeswijze
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Acupunctuur

die is ingeschreven bij de Nederlandse Organisatie
van Klassieke Homeopaten (NOKH).

Een acupuncturist:
• die is ingeschreven in het register van de
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
(NAAV); of
• die is ingeschreven in het register van de
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA);
of
• die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTCG
Zhong); of
• die is ingeschreven in het Internationaal register
voor klassiek accupunctuur (IFU); of
• die is ingeschreven bij de Vereniging van
Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT)
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