
Checklist praktijkruimte 
 In het kader van (her-)registratie in het NRO

Toelichting 

Door het invullen van deze praktijkchecklist verklaart u dat uw praktijk en praktijkvoering voldoen aan de eisen zoals beschreven in het Reglement 
Registratiecommissie, de beleidsregel Visitatie Praktijkruimten en de beleidsregel Eisen Praktijkinrichting. U vindt deze documenten op de NRO website. 
Daarnaast gelden een aantal wettellijke eisen. 

De door u ingevulde praktijkchecklist wordt gehanteerd wanneer uw praktijk wordt gevisiteerd door het NRO. NRO praktijkvisitatie vindt plaats bij: 
- Eerste registratie van uw (nieuwe) praktijklocatie
- Steekproefsgewijze visitatie in het kader van herregistratie
- Een specifiek verzoek van de registratiecommissie

Het is belangrijk dat u per praktijklocatie de praktijkchecklist volledig en correct invult en uploadt in uw persoonlijk registratiedossier. 

Neem goed de tijd voordat u de lijst gaat invullen. Gemiddeld kost het 15 minuten van uw tijd om de volledige lijst in te vullen. 
Er wordt naar een aantal gegevens gevraagd die u misschien niet direct paraat heeft. Zorg daarom dat u de volgende gegevens eerst verzamelt: 
- Kamer van koophandel inschrijfnummer onderneming
- Kamer van koophandel inschrijfnummer vestiging
- AGB zorgverlenerscode van u en van uw eventuele collega's op dezelfde locatie
- AGB code praktijk
- Afmetingen van de behandelruimtes (oppervlakte en hoogte)

De praktijkchecklist is een digitaal formulier, u vult het in op uw computer. 
Nadat u de praktijkchecklist heeft ingevuld kunt u het bestand opslaan op uw computer en vervolgens uploaden in uw persoonlijke registratiedossier van het NRO.

Datum Betreft

Naam osteopaat Initialen AGB zorgverlenerscode 

Straat + huisnummer praktijk

Kamer van koophandel inschrijfnummer onderneming Kamer van koophandel inschrijfnummer vestiging

Postcode praktijk Plaats praktijk

AGB code praktijk

Telefoon praktijk E-mail Website

Correspondentieadres straat + huisnummer

Correspondentieadres postcode Correspondentieadres plaats

Eigenschappen praktijklocatie

Eigenschappen praktijk Solopraktijk
Groepspraktijk
Andere

Indien groepspraktijk, hoeveel osteopaten zijn op deze locatie werkzaam?

Hoeveel behandelruimtes heeft de praktijk?

Bent u praktijkeigenaar van deze lokatie? Ja
Nee

Indien u niet de praktijkeigenaar bent, naam praktijkeigenaar:

Welk soort praktijklocatie betreft het? Praktijk aan woonhuis
Praktijk niet aan woonhuis
Gezondheidscentrum
Andere

Indien praktijk aan woonhuis, is er een duidelijke scheiding tussen woon- en 
praktijkdeel?

Ja
Nee

Geef een korte omschrijving van uw locatie.

Naam praktijk

http://osteopathie-nro.nl


Voldoet de praktijklocatie  aan alle wettelijke eisen m.b.t. de brandveiligheid? Ja
Nee

Zorgverleners praktijk

Werken er andere zorgdisciplines op hetzelfde praktijkadres? Ja
Nee

Zo ja, welke zorgdisciplines?

Welke osteopaten zijn werkzaam op deze praktijklocatie? (Inclusief uzelf)

Naam AGB zorgverlenerscode

Naam AGB zorgverlenerscode

Naam AGB zorgverlenerscode

Naam AGB zorgverlenerscode

Naam AGB zorgverlenerscode

Naam AGB zorgverlenerscode

Eventuele opmerkingen

Vul voor elke behandelruimte op deze praktijklocatie onderstaande vragen in.

Behandelruimte 1

Oppervlakte in m2 (min 15 m2)

Hoogte in cm (min 223 cm)

De behandelruimte wordt voldoende verlicht Ja
Nee

Er is een afgeschermde omkleedmogelijkheid voor de patiënt Ja
Nee

De behandelruimte heeft een kledinghaak Ja
Nee

De behandelruimte heeft een schoenlepel Ja
Nee

De behandelruimte wordt voldoende geventileerd Ja
Nee

De behandelruimte kan voldoende worden verwarmd     Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een goed functionerende hoog-laag bank Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een bureau of tafel voor o.a. de anamnese Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over minimaal twee goede stoelen Ja
Nee

Behandelruimte 2

Oppervlakte in m2 (min 15 m2)

Hoogte in cm (min 223 cm)

De behandelruimte wordt voldoende verlicht Ja
Nee

Er is een afgeschermde omkleedmogelijkheid voor de patiënt Ja
Nee



De behandelruimte heeft een kledinghaak Ja
Nee

De behandelruimte heeft een schoenlepel Ja
Nee

De behandelruimte wordt voldoende geventileerd Ja
Nee

De behandelruimte kan voldoende worden verwarmd     Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een goed functionerende hoog-laag bank Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een bureau of tafel voor o.a. de anamnese Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over minimaal twee goede stoelen Ja
Nee

Behandelruimte 3

Oppervlakte in m2 (min 15 m2)

Hoogte in cm (min 223 cm)

De behandelruimte wordt voldoende verlicht Ja
Nee

Er is een afgeschermde omkleedmogelijkheid voor de patiënt Ja
Nee

De behandelruimte heeft een kledinghaak Ja
Nee

De behandelruimte heeft een schoenlepel Ja
Nee

De behandelruimte wordt voldoende geventileerd Ja
Nee

De behandelruimte kan voldoende worden verwarmd     Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een goed functionerende hoog-laag bank Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een bureau of tafel voor o.a. de anamnese Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over minimaal twee goede stoelen Ja
Nee

Behandelruimte 4

Oppervlakte in m2 (min 15 m2)

Hoogte in cm (min 223 cm)

De behandelruimte wordt voldoende verlicht Ja
Nee

Er is een afgeschermde omkleedmogelijkheid voor de patiënt Ja
Nee

De behandelruimte heeft een kledinghaak Ja
Nee

De behandelruimte heeft een schoenlepel Ja
Nee

De behandelruimte wordt voldoende geventileerd Ja
Nee

De behandelruimte kan voldoende worden verwarmd     Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over een goed functionerende hoog-laag bank Ja
Nee



De behandelruimte beschikt over een bureau of tafel voor o.a. de anamnese Ja
Nee

De behandelruimte beschikt over minimaal twee goede stoelen Ja
Nee

Patientenarchief en beveiliging van gegevens

Behandeldossiers worden bijgehouden In papieren dossier
In een digitaal dossier

Beschrijf hoe de dossiers en patientgegevens zijn beveiligd voor toegang door 
onbevoegden

Het patientendossier voldoet aan de eisen van de NVO richtlijn verslaglegging Ja
Nee

De praktijk is bekend met en handelt naar NVO/NRO vakinhoudelijke 
richtlijnen, waar van toepassing en administreert dit in het patientendossier

Ja
Nee

Wachtruimte en toilet.

De wachtruimte is een aparte ruimte, geen permanente doorgang Ja
Nee

In de wachtruimte zijn minimaal twee stoelen aanwezig Ja
Nee

Er is een duidelijk zichtbare tarieflijst aanwezig

Er is informatie aanwezig m.b.t.

Het toilet is onderdeel van de praktijk

De patiënt kan zijn/haar handen wassen in het toilet

Ik stuur een plattegrond separaat als upload mee

Verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal:

In de praktijk zijn minimaal de volgende instrumenten en materialen aanwezig

Hygiene

De vloerbedekking is van een goed schoon te houden materiaal      

Er is een goed bereikbare wastafel ter beschikking van de osteopaat (niet 
zijnde een wastafel op het toilet)

Correspondentiemateriaal

Het briefpapier staat op naam van de praktijk

Het rekeningpapier bevat naam en adres van de behandelend osteopaat

De praktijk beschikt over

Ja
Nee

Klacht- en tuchtrecht
Beroepscode
Osteopathie (informatiefolder)

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Bloeddrukmeter
Stethoscoop
Reflexhamer
Sensibiliteit onderzoekmateriaal 
Hygienemateriaal (desinfectiemiddelen) 
Flexibele wervelkolom
Schedel
Atlas/Poster 
Onderzoekshandschoenen 
Bedrijfsverbandtrommel (oranje kruis)

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Afsprakenkaartjes
Visitekaartjes



Ja
Nee

Ja
Nee

Uithangbord
Deurschild
Raamplakkaat
Tuinschild
Geen
Andere

De bank/girorekening staat uitsluitend op naam van de praktijk

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch goed bereikbaar 

Profilering van de praktijk

Aan het praktijkpand zijn de volgende materialen t.b.v. profilering aangebracht

Persoonlijke verklaringen
Ik verklaar dat ik instem met de beroepscode osteopathie

Ik verklaar dat ik instem met de klachten en geschillenregeling osteopathie

Ik verklaar dat ik instem met de tuchtregeling osteopathie

Ik verklaar dat ik instem en handel naar de algemene voorwaarden 
osteopathie

Ik verklaar dat de door mij geboden zorgverlening conform de wet  kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is georganiseerd

Ik verklaar dat ik instem met regelementen NRO

Ik verlaar dat ik instem met de (vakinhoudelijke) richtlijnen en meldcodes

Ik begrijp dat de registratiecommissie ten alle tijde kan besluiten tot een (al 
dan niet steekproefsgewijze) controle van mijn praktijklocatie. Bij praktijk-
visitatie controleert de visiteur aan de hand van de gegevens zoals zijn 
vermeld op dit formulier

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam

Plaats

Datum

Nadat u de praktijkchecklist heeft ingevuld kunt u het bestand opslaan op uw computer en vervolgens uploaden in uw persoonlijke 
registratiedossier van het NRO. 

Bedankt voor het invullen van de praktijkchecklist.



Bevindingen Visiteur 
 Alleen in te vullen door NRO Visiteur

 

Voor akkoord ondertekend:

Datum visitatie:

Naam visiteur:

Handtekening visiteur:

Naam osteopaat:

Handtekening osteopaat:

 

Schrijf onderstaand uw bevindingen:
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