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Huidige beleidsregel

Inleiding
Deze beleidsregel is een operationalisering van Reglement Registratiecommissie artikel 16 lid 4 en lid 6, en
artikel 19, welke artikelen als bijlage achteraan zijn toegevoegd.
Verklaring
1. De osteopaat verklaart bij aanmelding voor het register schriftelijk alleen als osteopaat te werken of
daarnaast nog (een) ander gezondheidszorgberoep(en), niet zijnde een vorm van al dan niet in
Nederland erkende osteopathie, uit te oefenen. Dit andere beroep resp. deze andere beroepen worden
het nevenberoep of de nevenberoepen genoemd.
2. Opgave dient plaatst te vinden per werklocatie.
3. Indien de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 veranderen, is de osteopaat verplicht dit binnen een
maand na wijziging, dit is binnen een maand na enige maatschappelijke effectuering hiervan, door te
geven aan de registratiecommissie osteopathie middels de volledige invulling en ondertekening van een
daartoe door het secretariaat NRO ter beschikking gesteld formulier.
4. Indien er sprake is van een of meerdere nevenberoepen, dan dienen deze alle aangemeld te worden.
Het geheel van osteopathie en nevenberoepen dient daarbij alle gezondheidszorgberoepsmatig
handelen van de NRO-geregistreerde te omvatten. Er mogen tijdens behandelcontacten met patiënten
geen handelingen plaatsvinden die niet behoren of toegewezen zijn aan de osteopathie of de andere
aangemelde behandelmethoden.
5. Indien sprake is van een beroep met een wettelijke registerplicht, dan kan de registratiecommissie
verzoeken dienaangaande een bewijs te overleggen. Dit verzoek kan herhaald worden omstreeks de tijd
dat de betreffende registratieperiode blijkens het overlegde registratiebewijs afgelopen is, of indien de
registratiecommissie van mening is dat er tussentijdse moverende redenen zijn.
6. Indien er geen sprake is van een wettelijke registratieplicht, maar er maatschappelijk gangbaar wel een
of andere vorm van lidmaatschap van een vereniging of register voor vergoeding door zorgverzekeraars
vereist is, dan dient een bewijs van betreffend lidmaatschap overlegd te worden. De visiteurs kunnen
o.a. het vermoeden van een dergelijk lidmaatschap krijgen uit informatie van zorgverzekeraars of
openbare internet-informatie.
Inzage in dossiers
7. Indien men ten tijde van de eerste registratie niet eerder osteopathie beoefend heeft, bijvoorbeeld omdat
men net van de opleiding komt, zijn er vanzelfsprekend geen patiëntendossiers en zal er geen
dossieronderzoek plaatsvinden.
8. Indien men eerder in een ander osteopathieregister heeft gestaan, bijvoorbeeld van de Nederlandse
Osteopathie Federatie (NOF) of in een maatschappelijk erkend register in het buitenland, of indien men
vooraf aan de eerste registratie een praktijk heeft gevoerd waarin men behandelingen gaf die men zelf
osteopathie noemde, dan is deze regelgeving volledig van toepassing.
9. Ook indien men opgegeven heeft alleen als osteopaat te werken, is bij visitatie toetsing hiervan middels
toestemming voor inzage in de dossiers op eerste verzoek van de visiteurs/registratiecommissie
verplicht.
10. Op verzoek van de visiteur van het NRO geeft de osteopaat bij een visitatie altijd inzage in zijn dossiers
ter toetsing van de in artikel 19 van het Reglement Registratiecommissie gestelde normen voor
diagnose en behandeling en van de dossiervorming. Daartoe wijst de visiteur een steekproef aan uit alle
dossiers, die vervolgens door de geregistreerde geanonimiseerd worden, waarna de visiteur inzage
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gegeven wordt in de volledige dossiers van betreffende patiënten.
11. Het voldoen aan de normen dient te blijken uit het aanwezig zijn van een behandelplan en
toestemmingsverklaring voor de osteopathische behandelperiodes, en een bijpassende
consultregistratie, c.q. verslaglegging. Deze eisen zijn op alle geregistreerden van toepassing, ook op
diegenen die alleen osteopathie uitoefenen, op grond van de richtlijn osteopathische verslaglegging, en
de Nederlandse wet- en regelgeving.
12. Geen enkel handelen, c.q. geen enkel consult, van de NRO-geregistreerde mag toegewezen zijn aan
een niet aangemelde methode. Dit is o.a. te toetsen aan de notie dat alle handelen tijdens de consulten
en de patiënt gebonden indirecte tijd, osteopathie of een andere methodiek, is toegewezen aan de
methode van betreffend gezondheidszorgberoep.
Toetsingspunten
13. Indien sprake is van nevengebruik van een andere behandelmethode dan osteopathie, dan toetst de
visiteur de volgende elementen in het dossier.
a. Het dossier is in zijn geheel ingedeeld in behandelperiodes (een serie van opeenvolgende
consulten),waarin de gebruikte methode (maximaal één per behandelperiode) benoemd staat.
b. Alle uitgeoefende andere behandelmethoden dienen bij de NRO-registratie aangemeld te zijn,
maar worden inhoudelijk verder niet getoetst.
c. Alleen de osteopathische behandelperiodes vallen onder de toetsing.
d. In een osteopathische behandelperiode mag alleen osteopathie zoals gedefinieerd door NRO en
NVO, toegepast worden.
e. Wat betreft de osteopathische behandelperiodes dient er in het dossier een behandelplan
inclusief de registratie van de instemming van de patiënt hiermee opgenomen te zijn, en dient bij
afsluiting van betreffende periode uit de registratie duidelijk te blijken dat de periode wordt
afgesloten en minimaal in grote lijnen wat het bereikte resultaat is. In de beschrijving van het
volgende consult blijkt vervolgens of men verder behandelt met een andere methode, of dat er
sprake is van een onderbreking in tijd, waarna men met osteopathie verder gaat. In dit laatste
geval dient deze nieuwe behandelperiode te starten met een nieuw behandelplan of met een
verwijzing naar het eerdere behandelplan. Bij elke nieuwe osteopathische behandelperiode of
latere (voortzetting van een eerdere) osteopathische behandelperiode dient telkens opnieuw
een toestemming van de patiënt geregistreerd te worden. Het betreft immers een nieuwe start of
een nieuwe start na lange tijd of na gebruik van een andere methode.
f. In alle correspondentie over een patiënt dient duidelijk te zijn wanneer wel en wanneer niet
osteopathie is toegepast. In correspondentie dienen bij eventuele vermelding van diagnose,
behandelplan en behandeleffecten deze wat betreft het osteopathische gedeelte altijd
afzonderlijk van de overige behandelmethoden beschreven te worden.
g. De osteopaat dient ervoor zorg te dragen dat op zijn rekeningen volstrekt duidelijk is welke
consulten osteopathie betreffen, en welke niet. Ook in de eigen financiële administratie dient
volstrekt duidelijk en toetsbaar te zijn welke inkomsten osteopathie betreffen. Aangezien
vermengen van osteopathie met een andere methode tijdens één en het zelfde consult niet
toegestaan is, is dit geheel haalbaar.
14. Aan de niet-osteopathische behandelperiodes worden geen eisen gesteld omdat er dan geen sprake is
van osteopathische behandeling. De registratiecommissie is weliswaar van mening dat haar normen
algemeen maatschappelijk gebruikelijk zijn, maar zij beschikt niet over de betreffende inhoudelijke
kennis, noch heeft zij rechtsmiddelen om eventueel op basis van beoordeling van de nietosteopathische gedeelten maatregelen te nemen.
Toelichting: in het reglement registratiecommissie artikel 19 lid 4 staat dat voor niet-osteopathische
behandelperiodes ook een behandelplan en een instemming van de patiënt beschikbaar dienen te zijn,
maar dit is voor de visiteurs van de registratiecommissie niet toetsbaar omdat dit geen osteopathische
consulten zijn. In latere fase kan dit mogelijk geregeld worden door afstemming met de beroepsgroepen
van de betreffende niet-osteopathische behandelmethodes, te beginnen met die van de meest
welomschreven meest gereguleerde beroepen.
Bij zeer ernstige zaken tijdens de behandelperiodes van niet-osteopathische methoden zal de
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registratiecommissie NRO als alle Nederlandse instanties en burgers het recht hebben deze te melden
bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Anderen kunnen hier geen beroep op doen, immers zij
beschikken kennelijk dan ook zelf over betreffende informatie, waarnaar zij zelf kunnen handelen.
Overgangsregeling
15. Na ingangsdatum van de onderhavige reglementering om meerdere beroepen uit te oefenen, dienen
nieuw te registreren osteopaten direct in zijn geheel aan de nieuwe regelgeving te voldoen.
16. Reeds geregistreerde osteopaten
a. dienen binnen een maand na eerste verzoek van de registratiecommissie osteopathie de
gegevens van alle overige uitgeoefende gezondheidszorgberoepen aan de registratiecommissie
beschikbaar te stellen.
b. dienen vanaf de datum van ingang van de betreffende wijziging in het reglement
registratiecommissie
i. osteopathie tijdens een behandelperiode niet (meer) te vermengen met enige andere
methode.
ii. bij nieuwe patiënten en patiënten welke langer dan 6 maanden niet gezien zijn vanaf
voornoemde datum van ingang hun behandeling te baseren op een in het dossier
opgenomen behandelplan, osteopathie.
iii. bij patiënten die op het moment van ingaan van deze regeling in behandeling zijn of
korter dan een 6 maanden geleden in behandeling zijn geweest, binnen 6 maanden na
ingaan van deze regeling een behandelplan en een toestemmingsvereiste in het dossier
opgenomen te hebben.
Toelichting: wettelijk gezien zijn zowel het behandelplan als de toestemmingsvereiste al veel langer
verplicht, en kan de osteopaat zich in juridische zaken niet beroepen op dat dit geen eis van de
beroepsgroep is. Voornoemde tijdruimte van 6 maanden is alleen bedoeld als ruimte om bij goede wil
een realistische tijd te krijgen om een en ander te realiseren. Genoemde periode van 6 maanden zal dan
ook door de registratiecommissie gehanteerd worden als positieve ondersteuning van de veronderstelde
goede wil.
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