Beleidsregel RC visitatie praktijkruimten
Bij:
Nummer:
Startdatum:
Einddatum:
Vervangen door:

Reglement Registratiecommissie artikel 8

Planning visitatie
1. Aan de registratiecommissie staan de volgende wijzen van visiteren ter beschikking:
A. Fysieke visitatie. Deze vindt plaats:
a. bij een eerste registratie (inschrijving);
b. bij een nieuwe locatie (indien niet reeds goedgekeurd);
c. steekproefsgewijs;
d. wanneer de registratiecommissie specifiek verzoekt om een fysieke visitatie van een
locatie;
Voorafgaand aan de fysieke visitatie heeft de gevisiteerde de “checklist praktijk” ingevuld in de
online registratiesoftware van het NRO.
B. Niet fysieke visitatie. Deze vindt plaats
a. periodiek, minimaal een keer per herregistratieperiode (5 jaar), Het registerlid vult een
“checklist praktijk” in voor elk van de praktijklocaties, waarin en waarmee wordt verklaard,
aan de van toepassing zijnde wettelijke- en NRO-praktijkinrichtingseisen te voldoen
B
2. Indien een praktijkruimte door meerdere osteopaten gebruikt wordt, hoeft deze maar eenmaal gevisiteerd te worden. Bij
planningsverzoeken gaat het verzoek naar alle osteopaten en wordt afgestemd met wie de verdere communicatie
loopt, er wie er aanwezig zal zijn. In het bijzondere geval dat er extra kosten zijn, worden deze over betreffende osteopaten verdeeld, tenzij anders overeengekomen.
3. Een voorgenomen visitatie wordt in principe minimaal 12 weken tevoren aan alle osteopaten die in betreffende ruimte
praktijk voeren, bekend gemaakt.
4. Alle communicatie vanaf de aankondiging, en over datum en tijdstip mag schriftelijk, per e-mail of telefoon plaatsvinden.
Correspondentie per post of e-mail vindt plaats naar het laatst aan het secretariaat bekend gemaakte adres van
betreffende praktijkruimten respectievelijk osteopaten.
5. Aan de osteopaten wordt een voorstel voor een datum gedaan. Hen wordt verzocht per e-mail, post of telefonisch te
reageren. Pas na bevestiging staat de (eventuele gewijzigde) datum vast.
Indien er 6 weken vooraf aan de voorgestelde datum geen reactie binnen is en de betreffende osteopa(a)t(en) kennelijk
onbereikbaar zijn, wordt door het secretariaat van de Registratiecommissie een aangetekende brief gestuurd waarin
gemaand wordt adequaat te reageren en gewezen wordt op het risico van doorhaling na de laatste erkenningsdatum
van betreffende praktijkruimte.
6. 2 weken voor de afgesproken datum, zo mogelijk eerder, wordt de exacte tijd telefonisch, per e-mail of schriftelijk doorgegeven.
7. Indien een osteopaat niet tijdig (= 6 weken tevoren) het planningsverzoek beantwoord, dan is het NRO gerechtigd de
eventuele kosten voor de extra tijd nodig voor de visitatie in rekening te brengen.
8. Indien het registerlid niet tijdig met het secretariaat communiceert en de praktijk om welke reden dan ook daardoor niet
tijdig gevisiteerd wordt, is het risico betreffende de herregistratie hiervan geheel voor het registerlid.
9. De osteopaat dient tijdens de visitatie zelf aanwezig te zijn.
Meerdere praktijkruimten per osteopaat
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10. Indien een osteopaat meerdere praktijklocaties heeft dan kunnen deze allen conform artikel 1 geselecteerd worden
voor de visitatie
11. Indien alle praktijken op één rekeningpapier opgenomen zijn, dienen alle praktijken goedgekeurd te zijn.
12. Registratie per praktijk is mogelijk indien alleen de goedgekeurde praktijken op het rekeningpapier, overig drukwerk en
praktijkwebsite vermeld staan en er geen andere blijken zijn waaruit afgeleid kan worden dat de niet goedgekeurde
praktijk een geldige plaats van praktijk voeren is.
Eisen bij de visitatie
13. De praktijkinrichting dient te voldoen aan de regels als gesteld in de Beleidsregel praktijkinrichting.
14. De praktijk dient bereikbaar te zijn volgens de regels van de Beleidsregel RC Bereikbaarheidsregeling Osteopathie.
Niet voldoen aan de eisen
15. Een inschrijving kan niet anders verworven en behouden worden dan met minimaal een volledig goedgekeurde praktijkruimte.
16. Indien de maximale eerste registratietermijn van 3 jaar overschreden wordt en men voldoet niet aan alle eisen welke
gelden voor de registratie na 3 jaar na het behalen van het diploma, dan vervalt de registratie. Het is geheel de verantwoordelijkheid van het registerlid dat zijn praktijkruimte aan de visitatie-eisen voldoet.
17. Een nieuwe praktijkruimte van een reeds geregistreerd registerlid dient voor registratie volledig aan de visitatie-eisen te
voldoen. Dit geldt tevens voor een verhuisde praktijk.
18. Indien bij een reguliere herregistratie een praktijk bij visitatie niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, dan blijft betreffende praktijk nog maximaal 3 maanden erkend. De registratiecommissie kan besluiten dat hervisitatie noodzakelijk
is voordat betreffende praktijk weer erkend kan worden.
19. In betreffend bericht van niet goedgekeurd zijn van de praktijk wordt exact aangegeven wat niet aan de eisen voldoet
en wordt de datum van hervisitatie binnen de genoemde termijn van 3 maanden, zo mogelijk na overleg met betreffend
registerlid, vastgesteld.
20. Indien dit de enige praktijk van betreffend registerlid is, vervalt de openbare registratie na deze 3 maanden. Anders vervalt alleen de registratie van betreffende praktijk.
Kosten
21. Kosten van (steekproefsgewijze) visitaties in het kader van herregistratie zijn voor het register en worden betaald uit het
inschrijfgeld en de registerleges.
22. Extra kosten i.v.m. te late communicatie van de zijde van de osteopaat over de visitatie bij de reguliere herregistratie zijn
voor rekening van het registerlid.
23. Kosten van visitatie van nieuwe locaties, een (extra) hervisitatie i.v.m. geconstateerde onvolkomenheden bij een
eerdere visitatie, visitatie i.v.m. een tussentijdse verplaatsing of wijziging van een praktijkruimte, en visitaties op verzoek
van het registerlid, zijn voor rekening van het registerlid.
24. De kosten van een tussentijdse visitatie op initiatief van de registratiecommissie zijn voor kosten van de registratiecommissie.
25. Betreffende kosten worden vastgesteld door het bestuur van het NRO en worden gepubliceerd op de website van het
register.
Beroep
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26. Indien men het niet eens in met een besluit betreffende de uitkomst van een visitatie staat beroep open volgens het
reglement registratiecommissie. Dit beroep heeft dan een opschortende werking. Het beroep dient per osteopaat afzonderlijk ingediend te worden.
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Historie van deze beleidsregel
1-1-2007
• Dit reglement is voor de eerste keer ingegaan per 1-1-2007.
<ingangsdatum>
Per <ingangsdatum> zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd
• de hervisitatietermijn is verlengd van 5 naar 10 jaar
• per praktijkruimte waarvan meerdere osteopaten gebruik maken hoeft maar eenmaal een visitatie plaats te vinden
welke dan voor alle daar werkende osteopaten geldig is.
• de regels t.a.v. de communicatie zijn aangepast aan de huidige tijd en mogelijkheden.
• de termijnen zijn aangepast
• kleine wijzigingen om praktische gevolgen goed te reguleren.
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