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Een praktijk voor Osteopathie dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:
1. De praktijk dient te beschikken over de volgende alleen voor de praktijk (niet voor privé) dienende ruimten:
a. Behandelkamer
b. Wachtruimte
c. Toilet
2. Een deurschildje is niet verplicht. Een deurschildje is onder licentie te bekomen bij het NRO.
3.

Indien de praktijk aan huis gehouden wordt dient deze duidelijk gescheiden te zijn van het leefdeel van een
woning.

4.

De praktijk dient te voldoen aan alle wettelijke eisen m.b.t. brandveiligheid. Bij twijfel kan de registratiecommissie
een officiële keuring verplicht stellen.

5.

De behandelkamer dient aan de volgende eisen te voldoen:
a. Oppervlakte: minimaal 15 vierkante meter. Hoogte: per 1-10-2010 geldt bij een nieuwe vestiging of bij
verhuizing voor voornoemde minimale oppervlakte een hoogte van minimaal 2,23 meter.
b. Goede verlichting
c. Er dient voor de patiënt een afgeschermde omkleedmogelijkheid met een stoel, kledinghaak en
schoenlepel te zijn.
d. De ruimte dient goed te verwarmen en goed te ventileren zijn.
e. Qua meubilair dient minimaal het volgende aanwezig te zijn
i. hoog-laag bank;
ii. bureau / tafel voor het anamnesegesprek;
iii. minimaal 2 goede stoelen;
iv. een afsluitbare archiefkast voor de statussen. Indien de osteopaat de enige gebruiker is van
betreffende behandelkamer, dan is afsluitbaarheid van de behandelkamer voldoende. Indien de
statussen niet in de praktijk bewaard worden, dient de osteopaat voldoende duidelijkheid te
verschaffen betreffende de privacy-aspecten van het bewaren van de statussen.

6.

De wachtruimte dient aan de volgende eisen te voldoen
a. Het dient een aparte ruimte te zijn, geen doorgang.
b. Als meubilair dienen minimaal 2 stoelen c.q. zitplaatsen aanwezig te zijn
c. Er dient
i. een duidelijk zichtbare tarieflijst (incl. BTW) en indien bestaand betalingsvoorwaarden aanwezig zijn.
ii. informatie beschikbaar te zijn
1. met betrekking tot klacht- en tuchtrecht.
2. met betrekking tot de beroepscode
iii. een informatiefolder over osteopathie aanwezig te zijn. Dit mag een NVO-folder dan wel een eigen
folder zijn. De inhoud van de folder mag niet strijdig zijn met de regelgeving van het NRO en de
beschrijving van het vak zoals aangeduid in de erkenningscriteria en het beroepscompetentieprofiel.

7.

De toiletruimte dient aan de volgende eisen te voldoen
a. Deze moet als onderdeel van de praktijk gezien kunnen worden.
b. De patiënt moet de mogelijkheid hebben zijn / haar handen te wassen

8. Verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal:
a. Bloeddrukmeter
b. Stethoscoop
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
9.

Reflexhamer
Materiaal voor onderzoek sensibiliteit
Dermatograaf
Flexibele wervelkolom
Schedel
Visualiseer materiaal m.b.t. de drie systemen. ( atlas / poster / model )
Disposable onderzoekshandschoenen

In het praktijkgebouw dient een goed geoutilleerde bedrijfsverbandtrommel aanwezig te zijn volgens de normen
voor dit model van het Oranje Kruis.

10. Hygiëne
a. Als vloerbedekking dient van een goed schoon te houden materiaal te zijn.
b. De wandbekleding mag geen tapijt zijn.
c. Wastafel: in het praktijkgebouw(gedeelte) dient op dezelfde verdieping en binnen maximaal 8 meter van de
behandelkamer, een goed bereikbare wastafel ter beschikking van de osteopaat te zijn. Deze wastafel
mag niet in het toilet zijn.
11. De praktijk dient te beschikken over adequaat correspondentiemateriaal
a. Briefpapier op naam van de praktijk:
b. Rekeningpapier met in ieder geval de naam van de behandelend osteopaat en het praktijkadres
c. Visitekaartjes van de osteopaat
d. Afsprakenkaartjes
Opmerking: Het volstaat om bij de visitatie een proefdruk mee te geven (de uiteindelijke druk
dient dan zo spoedig mogelijk nagezonden te worden)
12. De praktijk dient telefonisch bereikbaar te zijn volgens de regels van Beleidsregel RC Bereikbaarheidsregeling
Osteopathie. De tekst van het antwoordapparaat dient daarbij adequaat te zijn.
Overgangsregeling bij instelling
De nieuwe regeling geldt vanaf 1-4-2018.
Een en ander zal tijdens de gebruikelijk geplande visitaties getoetst worden.
Wijziging van deze beleidsregel
Conform artikel 17 van het Reglement Registratiecommissie NRO maakt de Beleidsregel Eisen praktijkinrichting
osteopathie deel uit van voornoemd reglement en kan alleen gewijzigd worden conform het algemene wijzigingsartikel
(artikel 14) van voornoemd reglement.

RC Beleidsregel 2018-001 Eisen praktijkinrichting osteopathie per 01-04-2018
Copyright © NVO en/of NRO

2/3

Historie van deze beleidsregel
1-1-2007
• Deze beleidsregel is voor de eerste keer ingegaan per 1-1-2007, en vervangt alle voorafgaande NRO-regelgeving
dienaangaande.
1-10-2010
• Per 1-10-2010 is artikel 6a gewijzigd naar de huidige versie.
o Oorspronkelijk:: Oppervlak minimaal 15 vierkante meter.
o Nieuw: Oppervlakte: minimaal 15 vierkante meter. Hoogte: per 1-10-2010 geldt bij een nieuwe vestiging of bij
verhuizing voor voornoemde minimale oppervlakte een hoogte van minimaal 2,23 meter.
1-4-2018
• Per 1-4-2018 is artikel 1 vervallen:
Artikel 1
Toegestane praktijkvoering
a. Een osteopaat D.O.-MRO mag gedurende de eerste 3 jaar na het behalen van zijn diploma in
hetzelfde gebouw niet tevens een tweede praktijk hebben voor een ander manueel vak (o.a.
fysiotherapie).
b. Een osteopaat D.O.-MRO mag na voornoemde 3 jaar enkel een osteopathiepraktijk voeren.
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