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REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE 

HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE 
 
 

DEEL 1: ALGEMEEN 
 
 

Begripsomschrijving 
Artikel 1  
• NRO: Nederlands Register voor Osteopathie 
• Stichting: Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie 
• Bestuur: bestuur van de Stichting 
• Accreditatiecommissie NRO: door de stichting ingestelde commissie welke nascholingen accre-

diteert conform de richtlijnen zoals opgenomen in het Reglement erkenningscriteria opleidingen 
en nascholing osteopathie 

• Beroepscompetentieprofiel Osteopaat: beschrijving van het beroep in de Domeinomschrijving 
Osteopathie en het Beroepsprofiel Osteopaat zoals vastgesteld door het College voor Osteopa-
thie 

• Commissie van Toezicht Osteopathie: door de stichting ingesteld college voor tuchtzaken 
• College van Beroep Osteopathie: door de stichting ingesteld college voor beroepszaken. 
• College voor Osteopathie: een door het NRO en de NVO ingesteld college tot taak hebbende de 

bewaking van de kwaliteit van de osteopathische beroepsuitoefening. 
• Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie: reglement waarin opgenomen 

criteria voor de erkenning van opleidingen en nascholing in osteopathie zoals vastgesteld door 
het College voor Osteopathie. 

• Beroepscode Osteopathie: voor alle registerleden geldend reglement waarin normstellend de al-
gemeen gebruikelijke omgangsvormen voor osteopaten beschreven staat, zoals vastgesteld door 
het College voor Osteopathie 

• Klachtenfunctionaris Osteopathie: klachtenregeling en klachtenfunctionaris, ingesteld en in stand 
gehouden door het NRO, reglement Klachtenfunctionaris 

• Geschillencommissie Osteopathie: ingesteld en in stand gehouden door de Stichting Geschillen-
commissies voor Consumentenzaken 

• Algemene Voorwaarden Osteopathie: Algemene voorwaarden, afgestemd door NVO, NRO, Con-
sumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en SER, welke van toepassing zijn op de behande-
lingsovereenkomst tussen Cliënt en Zorgaanbieder. 

• Osteopaat: diegene die is ingeschreven in het NRO en een opleiding heeft gevolgd die voldoet 
aan de criteria van het Reglement erkenningscriteria opleidingen en nascholing osteopathie. 

• Osteopathie: een vorm van geneeskunde die afgeleid kan worden van de criteria van het Regle-
ment erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie en het Beroepscompetentieprofiel 
Osteopaat. 

• NVO: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. 
• Praktijkruimte: ruimte waarin behandelingen gegeven worden, onderdeel zijnde van een gebouw 

waar mogelijk meerdere behandelaren een werkruimte hebben. In ruimere context wordt ook be-
doeld verplicht aanwezige ruimtes (als wachtkamer en sanitaire ruimtes) en voorzieningen, zoals 
opgenomen in de Beleidsregel eisen praktijkinrichting osteopathie. 

• Richtlijnen en standpunten osteopathie: richtlijnen en standpunten die zijn goedgekeurd volgens 
het Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie. 

 
Naam, zetel en duur 

Artikel 2  
1. De commissie draagt de naam REGISTRATIECOMMISSIE NEDERLANDS REGISTER VOOR 

OSTEOPATHIE 
2. De verkorte naam luidt: Registratiecommissie NRO (RC-NRO). 
3. De commissie is onderdeel van en ingesteld door de Stichting Het Nederlands Register voor Os-

teopathie. 
 

Leden van de commissie 
Artikel 3  
1. De registratiecommissie bestaat uit minimaal 3 leden 
2. Er kunnen tevens 2 plaatsvervangende leden worden benoemd. 
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3. De (plaatsvervangende) leden worden benoemd en kunnen te allen tijden worden ontslagen door 
het bestuur van de stichting, gehoord de commissie. 

4. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter houdt deze functie tot zijn herbe-
noemingsdatum of tot zijn aftreden. 

5. De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 
De commissie draagt zelf zorg voor een adequaat rooster van aftreden. 

6. Indien de leden tussentijds willen aftreden stellen zij met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van 3 maanden de commissie en het bestuur van de stichting hiervan op de hoogte. 

7. Een commissielid kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen om reden van disfunctio-
neren en om redenen van handelen of nalaten aanzienlijke benadeling van de stichting of haar or-
ganen tot gevolg hebbende. 

8. Een commissielid van de registratiecommissie kan niet tevens lid zijn van  
a. het bestuur van een beroepsvereniging voor een vorm van osteopathie 
b. het bestuur van een osteopathie-opleiding  
c. het bestuur van de stichting 
d. de Accreditatiecommissie NRO 
e. het College van Toezicht Osteopathie 
f. het College van Beroep Osteopathie 

 
Taken van de registratiecommissie 

Artikel 4  
De commissie heeft tot taak: 

a. het beheer van het register. 
b. het erkennen van opleidingen en opleidingslocaties, op basis van de eisen zoals beschreven 

in het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie, nadat deze 
zijn beoordeeld volgens de procedure en criteria die zijn vastgelegd in de Beoordelingspro-
cedure en -criteria voor erkenning opleidingen osteopathie. 

c. het erkennen van praktijkruimten en osteopaten op basis van de eisen zoals beschreven in dit 
reglement, het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie, en de 
Beleidsregel visitatie praktijkruimten. 

d. het beslissen op verzoeken van personen om in het NRO te worden geregistreerd aan de 
hand van de in dit reglement en in het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing 
osteopathie gestelde eisen. 

e. het volgens dit reglement (laten) visiteren van opleidingen, opleidingslocaties, osteopaten en 
praktijkruimten, ter vaststelling of men aan de erkenningscriteria zoals vermeld onder lid b t/m 
c van dit artikel voldoet. 

f. het controleren op het naleven van herregistratie-eisen door geregistreerde osteopaten aan 
de hand van de in dit reglement en het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing 
osteopathie gestelde eisen. 

g. het mededelen of een persoon ingeschreven staat in het register aan een ieder die daarom 
verzoekt. 

h. het bekendmaken ten bate van de ingeschrevenen van de praktijkadresgegevens van alle in-
geschrevenen aan personen of relevante organisaties (o.a. zorgverzekeraars). 

 
Beleidsregels RC 

Artikel 5  
1. De registratiecommissie stelt waar nodig voor interpretatie van dit reglement Beleidsregels RC 

vast.  
2. Onder beleidsregel wordt verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een al-

gemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of 
standaardformulieren, of een interpretatie van artikelen van statuten of reglementen door een be-
stuursorgaan, in casu de Registratiecommissie. Middels beleidsregels kunnen geen veranderin-
gen in statuten of een reglement of in de stukken waarnaar deze verwijzen worden aangebracht. 
Beleidsregels bieden duidelijkheid en jurisprudentie. 

3. Op beleidsregels wordt zo mogelijk aangegeven van welk(e) artikel(en) van welke reglementen 
het een uitwerking is.  

4. Beleidsregels RC worden per jaar doorgenummerd en van een startdatum voorzien (bijvoorbeeld 
2020-01, startdatum: 23-1-2020).  

5. Wanneer een beleidsregel RC wordt veranderd of gaat vervallen, dan wordt de einddatum op be-
treffende beleidsregel RC aangetekend, en wordt wanneer van toepassing een nieuwe beleidsre-
gel RC met nieuw nummer gemaakt. Op de oude vervallen versie wordt naar de nieuwe be-
leidsregel RC verwezen. Op de nieuwe versie wordt waar van toepassing opgenomen ter vervan-
ging welke oude versie de nieuwe beleidsregel RC is. 
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Erkenning praktijken 

Artikel 6  
1. De registratiecommissie heeft te allen tijde het recht praktijkruimten die voor erkenning in aan-

merking willen komen of die reeds erkend zijn te (laten) visiteren ter verifiëring van de door de be-
treffende individuele registerleden aangereikte feiten. Deze visitatie kan initieel, periodiek, maar 
ook tussentijds plaatsvinden. 

2. Tijdens een visitatie wordt uitsluitend en alleen gevisiteerd op zaken welke in reglementen en be-
leidsregels van het register omschreven zijn. 

3. Na de visitatie rapporteert de visiteur aan de Registratiecommissie.  
4. De Registratiecommissie doet een uitspraak. Deze kan inhouden: 

a. goedkeuring 
b. tijdelijke goedkeuring. De zaken die niet aan de regels voldoen worden benoemd en er wordt 

een termijn opgelegd waarbinnen alle zaken weer aan de vastgelegde criteria moeten vol-
doen. 

c. tijdelijke afkeuring. De zaken die niet aan de regels voldoen worden benoemd. Het is aan de 
gevisiteerde of hij na herstel van zaken een nieuwe visitatie wil aanvragen. 

d. afkeuring 
5. Indien uit visitatie blijkt dat reeds erkende praktijkruimten van reeds geregistreerden niet meer 

voldoen aan de vooraf vastgelegde criteria in deze, of wanneer blijkt dat gegevens valselijk zijn 
weergegeven, dan heeft de RC-NRO naar redelijkheid en billijkheid de keus  
a. een termijn op te leggen waarbinnen alle zaken weer aan de vastgelegde criteria moeten vol-

doen; 
b. te besluiten tot een tijdelijke of definitieve doorhaling van de erkenning van een praktijkruimte. 

6. Een besluit als benoemd in lid 4 en 5 is voor beroep vatbaar. 
7. Visitatie van praktijkruimten vindt minimaal plaats bij 

a. inschrijving 
b. verhuizing van de praktijkruimte 
c. verbouwing van de praktijkruimte 
d. eenmaal per 10 jaar 

8. indien een praktijkruimte door meerdere osteopaten gebruikt wordt, dan is visitatie als bedoeld in 
lid 7 niet nodig indien deze de afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden en er geen relevante wijzi-
gingen zijn aangebracht. Een praktijkruimtevisitatie is niet osteopaat gebonden. 

9. Visitatie van osteopaten vindt minimaal plaats  
a. bij inschrijving 
b. eenmaal per 5 jaar 

10. De kosten van een visitatie worden in betreffende beleidsregel geregeld. 
 

Erkenning opleidingen 
Artikel 6a 

1. De registratiecommissie erkent (diploma’s van) opleidingen die gevestigd zijn binnen Neder-
land en Vlaanderen, nadat op verzoeken tot erkenning van opleidingen, door de registratie-
commissie positief is besloten. 

2. De registratiecommissie erkent diploma’s van opleidingen die gevestigd zijn buiten Nederland 
en Vlaanderen slechts op individueel verzoek van de te registreren osteopaat. Het diploma 
wordt echter niet eerder erkend nadat uit onderzoek is gebleken, dat het diploma vergelijk-
baar is met het in Nederland en Vlaanderen door NRO erkende diploma. 

3. Opleidingen zijn zelf verantwoordelijk om tijdig erkenning aan te vragen, rekening houdend 
met de termijnen van de erkenningsprocedure. 

4. De registratiecommissie informeert de opleiding over de procedure van de aanvraag zoals 
beschreven in het reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie en 
de beleidsregel beoordelingsprocedure en -criteria voor erkenning opleidingen osteo-
pathie en verzamelt de benodigde informatie. 

5. De registratiecommissie bewaakt de procedure van de aanvraag zoals beschreven in het re-
glement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie de beleidsregel be-
oordelingsprocedure en -criteria voor erkenning opleidingen osteopathie. 

6. De registratiecommissie besluit de opleiding te erkennen als aan het reglement erkennings-
criteria opleiding en nascholing osteopathie is voldaan. 

7. De registratiecommissie maakt haar besluit schriftelijk aan de opleiding kenbaar, uiterlijk bin-
nen 14 dagen nadat de commissie het definitieve rapport van het visitatiepanel heeft ontvan-
gen. 

8. Het besluit van de registratiecommissie houdt in: 
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a. Positief besluit: de opleiding wordt, bij een positief eindoordeel van de opleidingsbe-
oordeling, voor een duur van 5 jaar erkend.  

b. Positief besluit onder voorwaarden: de opleiding wordt, bij een positief eindoordeel 
onder voorwaarden van de opleidingsbeoordeling, voor een beperktere duur dan 5 
jaar erkend. 

c. Negatief besluit: de opleiding wordt niet erkend. 
9. Tegen een positief besluit onder voorwaarden of tegen een negatief besluit is bezwaar moge-

lijk bij de registratiecommissie zoals beschreven in de beleidsregel beoordelingsprocedure 
en -criteria voor erkenning opleidingen osteopathie. 

10. Ook staat mogelijkheid van beroep open volgens artikel 7 van dit reglement. 
 
 

Beroep 
Artikel 7  
1. Een besluit van de Registratiecommissie gaat eerst 30 dagen (de beroepstermijn) na dagtekening 

van het bericht aan betreffende opleiding of osteopaten in. 
2. Tegen de beslissing van de registratiecommissie over het al dan niet erkennen van een opleiding, 

een opleidingslocatie, of over het al dan niet registreren van een persoon tot osteopaat, dan wel 
de beëindiging van een bestaande registratie van een opleiding, een opleidingslocatie, of een 
persoon of praktijkruimte kan in beroep worden gegaan door binnen 30 dagen na dagtekening 
van de beslissing van de registratiecommissie een beroepsprocedure in te leiden bij het College 
van Beroep Osteopathie van de stichting. Tevens dient binnen deze 30 dagen het vereiste grif-
fiegeld voor behandeling van de beroepszaak voldaan te zijn. 

3. Het instellen van een beroep heeft een schorsende werking op het besluit van de registratiecom-
missie totdat er een uitspraak van het College van Beroep Osteopathie is. 

4. Uitzondering hierop is de besluitprocedure rond de eerste erkenning van opleidingen, en eerste 
erkenning van osteopaten en praktijken: een tijdelijk goedkeuring, tijdelijke afkeuring of afkeuring 
is in dat geval geldig totdat deze door het College van Beroep (of de Registratiecommissie) mo-
gelijk herroepen wordt. 

 
Financiering – Algemeen 

Artikel 8  
1. Het beheer van de financiën van de registratiecommissie wordt gevoerd door het bestuur van de 

stichting in goed overleg met de registratiecommissie. Uit de rekening en verantwoording van de 
stichting is duidelijk af te lezen welke delen de registratiecommissie betreffen. 

2. Aan de leden van de commissie en aan visiteurs kan een vergoeding worden toegekend volgens 
de algemene regelingen van het NRO. 

Registerleges erkenning Nederlandse en Vlaamse opleidingen, en overige opleidingen. 
 
Artikel 9  
1. Een aanvraag voor erkenning van een opleiding of opleidingslocatie wordt eerst in behandeling 

genomen wanneer de registratieleges hiervoor voldaan zijn. 
a. Diploma’s van Nederlandse en Vlaamse opleidingen kunnen alleen erkend worden wanneer 

betreffende opleidingen en opleidingslocaties erkend zijn. 
b. Diploma’s van overige buitenlandse opleidingen, welke niet gelieerd zijn aan een hoofdvesti-

ging in Nederland of Vlaanderen kunnen erkend worden zonder dat betreffende opleiding een 
erkenning heeft aangevraagd. De erkenning betreft dan alleen het individuele diploma van be-
treffende aanvrager. 

Reden van deze bijzondere positie van de overige buitenlandse opleidingen niet gelieerd 
zijnde aan een hoofdvestiging in Nederland of Vlaanderen, is dat een eis dat de betreffen-
de opleiding de erkenning zelf zou moeten aanvragen een feitelijke blokkade zou opleve-
ren. 

2. Het bestuur van de stichting stelt de leges onderscheidenlijk voor de eerste registratie en voor de 
herregistratie van opleidingen en opleidingslocaties vast. Zij kan hier een onderscheid maken tus-
sen enerzijds Nederlandse en Vlaamse opleidingsinstituten en opleidingsinstituten die buiten dit 
gebied vallen. 

3. Voor inschrijving zal éénmalig en voor herregistratie zal vijfjaarlijks registerleges in rekening wor-
den gebracht. 

4. De hoogte van de registerleges voor de eerste registratie van een opleiding kan mede afhankelijk 
zijn van de duur van de eerste registratieperiode. 

5. De hoogte van de (her)registratieleges is altijd voor een periode van 5 jaar ook al besluit men eer-
der op eigen verzoek de erkenning te laten doorhalen. 

 



4.0 

 
NRO-RC Reglement 20200922   5/16 
Copyright  ©  NVO en/of NRO 

Registerleges individuele inschrijvingen 
Artikel 10  
1. Voor registratie van osteopaten en praktijkruimten zijn registerleges verplicht. 
2. Ook wanneer het verzoek een erkenning van een buitenlands diploma in de zin van het Regle-

ment Erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie betreft worden gelijke bedragen ge-
rekend. 

3. Voor erkenning van diploma’s van een buitenlandse opleidingen in de zin van voornoemd Regle-
ment stelt het bestuur daarnaast een eenmalige leges voor onderzoek vast. 

4. Het bestuur van de stichting stelt de leges onderscheidenlijk voor de eerste registratie en voor de 
herregistratie vast. 

5. Voor inschrijving zal éénmalig en voor herregistratie zal vijfjaarlijks registerleges in rekening wor-
den gebracht. 

6. De hoogte van de registerleges voor de eerste registratie van een osteopaat is afhankelijk van de 
duur van de eerste registratieperiode. Berekend wordt op basis van het aantal gehele kwartalen 
na de datum van het aanvraagformulier in de eerste registratieperiode. 

7. De hoogte van de (her)registratieleges is altijd voor een periode van 5 jaar ook al besluit men eer-
der op eigen verzoek de inschrijving te laten doorhalen. 

8. Ten aanzien van het gestelde in lid 5 en 6 zijn de volgende uitzonderingen: 
a. bij definitieve algehele praktijkbeëindiging wegens invaliderende ziekte kan men een schrifte-

lijk verzoek indienen voor gedeeltelijke restitutie. Het bestuur van de stichting neemt het ver-
zoek in behandeling. Een medische verklaring kan geëist worden. 

b. bij definitieve praktijkbeëindiging wegens overlijden van een registerlid kan een schriftelijk 
verzoek ingediend worden voor gedeeltelijke restitutie. Restitutie zal plaats vinden over de 
resterende hele maanden na overlijden. 

9. Registratieleges worden in rekening gebracht per registratieperiode. Wanneer men een jaarlijkse 
betaling wenst dan kan dit jaarlijks vooraf aan betreffend jaar met doorberekening van geschatte 
gemiddelde inflatie, rente en administratiekosten (vast te stellen door het bestuur), en onvermin-
derd de verplichting het gehele bedrag te voldoen indien de inschrijving van betrokkene geduren-
de de registratieperiode wordt beëindigd. 

10. De registerleges worden uitsluitend gebruikt voor de opbouw, het in stand houden en de werk-
zaamheden van 
a. de Registratiecommissie 
b. de Accreditatiecommissie 
c. de Klachtenfunctionaris Osteopathie 
d. de Geschillencommissie Osteopathie 
e. het College van Toezicht Osteopathie 
f. het College van Beroep Osteopathie 
g. de Stichting 
h. een algemene reserve 

 
Secretariaat 

Artikel 11  
Het secretariaat van de commissie berust bij een daartoe door het bestuur van de stichting aangewe-
zen secretariaatsbureau. 
 

Jaarverslag 
Artikel 12  
Jaarlijks brengt de registratiecommissie een schriftelijk openbaar verslag uit aan de stichting, de 
NVO, het College voor Osteopathie, het College van Beroep, het College van Toezicht en aan de ac-
creditatiecommissie NRO. Het jaarverslag bevat minimaal de samenstelling van de commissie, een 
korte beschrijving van de werkzaamheden van de commissie, een korte beschrijving van de be-
langrijkste besluiten en adviezen van de commissie, het aantal eerste registraties, het aantal herregi-
straties, het aantal afwijzingen van eerste- en herregistraties, het aantal voorwaardelijke herregistra-
ties en de redenen van de afwijzingen en van de voorwaardelijke herregistraties, en het aantal uit-
schrijvingen. Dit verslag kan eventueel ook gepubliceerd worden als onderdeel van het jaarverslag 
van de Stichting. 

 
Wijziging van dit reglement 

Artikel 13  
1. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het bestuur van de stichting gehoord de Regi-

stratiecommissie NRO, de Accreditatiecommissie NRO, het College van Beroep Osteopathie, en 
het bestuur van de NVO. 
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2. Een wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke instemming van het College 
voor Osteopathie. Deze wordt voor haar besluit op de hoogte gebracht van de opvattingen van 
partijen (inclusief het bestuur van de stichting) welke genoemd zijn in lid 1. 

3. Alle veranderingen zijn per uitvoeringsdatum besluit direct van toepassing voor alle ingeschreve-
nen en alle andere betrokkenen tenzij aan een wijziging een overgangsregeling met termijnen 
dienaangaande is toegevoegd. 

4. Wanneer een dergelijk besluit nadere eisen aan de ingeschrevenen of opleidingen stelt, worden 
betreffende registerleden of opleidingen binnen een maand na de invoeringsdatum van het besluit 
schriftelijk hierover ingelicht. 

 
 
Dit reglement gaat in op 22 september 2020. 
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DEEL 2: INSCHRIJVING IN HET REGISTER 

 
Registratie-eisen bij inschrijving 

Artikel 14  
1. Het register kent een inschrijving Diploma in Osteopathy (D.O.). 
2. Voor de inschrijving gelden de algemene eisen als vermeld in artikel 17 en 17a. De onderschei-

den aanvullende eisen voor de eerste 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma en daarna 
staan in artikel 18 resp. 19 vermeld. 

3. Artikel 18 vermeldt een aanvullende ureneis vanaf 3 jaar na het behalen van het diploma. 
4. Indien een behandelaar naast osteopathie ook een andere behandelmethode toepast, dienen 

deze methodisch van elkaar onderscheidbaar te zijn als beschreven in artikel 19. 
5. Voor registratie en herregistratie dient de registerleges te zijn voldaan. De betalingsvoorwaarden 

van de Stichting het NRO zijn van toepassing. 
6. Elke bewijslast voor de in dit artikel aangeduide registratie-eisen ligt op eerste verzoek van de 

registratiecommissie bij de inschrijver. 
 

Algemene eisen 
Artikel 15  
Voor inschrijving in het NRO dient men aan de volgende eisen te voldoen: 
a. een kopie overleggen van het D.O.-diploma van een met goed gevolg afgelegd examen van een 

opleiding die voldoet aan het Reglement erkenningscriteria opleidingen en nascholing osteopathie; 
b. een praktijkruimte die voldoet aan de Beleidsregel Eisen praktijkinrichting osteopathie  van het 

Nederlands Register voor Osteopathie. Betreffende praktijk dient in Nederland te liggen. Voor in 
het buitenland gelokaliseerde praktijken wordt geen registratie verleend. Het is registerleden ver-
boden in praktijkruimten te werken die niet goedgekeurd zijn; 

c. men dient het Nederlands, inclusief de voor de osteopathie relevante terminologie, voldoende te 
beheersen. Bij twijfel daaromtrent kan de registratiecommissie een daartoe voor de Nederlandse 
gezondheidszorg gebruikelijk met positief resultaat afgesloten examen, aan te wijzen door de Re-
gistratiecommissie, als toelatingseis verplicht stellen; De Beleidsregel RC – Beheersing van het 
Nederlands is van toepassing; 

d. instemming met de Beroepscode Osteopathie; 
e. instemming met het Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie, het Reglement Geschillen-

commissie Osteopathie en de daar mee samenhangende Algemene Voorwaarden (zie verder 
artikel 22). 

f. instemming met de Tuchtrechtregeling zoals omschreven in het Reglement College van Toezicht 
Osteopathie. 

g. in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het vak osteopathie. 
h. onder de naam osteopathie en op basis van onderhavige registratie geen andere diagnostiek en 

behandelingen te doen dan onder beroepsgenoten, zoals dit is weergegeven in de erkenningscri-
teria als bedoeld in lid a, gebruikelijk. 

i. de richtlijnen en standpunten osteopathie zoals officieel gepubliceerd door de NVO. Betreffende 
richtlijnen en standpunten dienen te voldoen aan het Reglement richtlijnen en standpunten osteo-
pathie. 

 
Medische basiskennis (MBK) 

Artikel 17a 
1. Geregistreerden dienen in hun opleiding voldoende medische basiskennis gehad te hebben. Dit 

gedeelte van de opleiding dient per 1-1-2017 minimaal te voldoende aan de eisen zoals vermeld 
in de Eindtermen MBK/PsBK van PLATO1 van juli 2013. Het gedeelte MBK van deze eindtermen 
zal in 2015/2016 geïntegreerd worden/zijn in het Beroepscompetentieprofiel Osteopaat. 

2. Per 1-1-2017 geldt voor diegenen die blijkens onderstaande vrijstellingsclausule niet voldoende 
medische basiskennis (MBK) hebben als aanvullende eis een diploma MBK van een door het 
CPION erkende opleiding (www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx)  

3. Vrijgesteld zijn diegenen met  
a. een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK en die is geac-

crediteerd door CPION; 
b. een reguliere NVAO-geaccrediteerde Hbo-opleiding in de (para)medische of psychosociale 

zorg, per 1-7-2015 (zie voor een actueel geldig overzicht de website van CPION of SNRO 
voor een overzicht) zijnde: 
• Manuele Therapie  

 
1 Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie, universiteit Leiden 
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• Oefentherapie Cesar  
• Oefentherapie Mensendieck  
• Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie  
• Fysiotherapie  
• Verpleegkunde  
• Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg  
• Ergotherapie  
• Logopedie  
• Palliatieve zorg  
• Verloskunde  
• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)  
• Huidtherapie  
• Voeding en Diëtetiek  
• Complementary Alternative Medicine (CAM) aan Saxion Next (Let op: kijk op 

www.CPION.nl voor welke jaargangen dit geldt) 
c. Een diploma van het “centraal examen" o.b.v. PLATO eindtermen, afgenomen door het 

CECZ. (Indien deelcertificaten worden behaald dan kunnen deze dienen als vrijstelling voor 
een opleiding MBK). Informatie over het centraal examen is te vinden op www.cecz.nl. 

d. een geldige BIG-registratie, passend bij de sector. 
4. Tevens zijn vrijgesteld die afgestudeerden van die osteopathie-opleidingen die een door CPION 

erkende opleiding medische basiskennis hebben geïntegreerd in hun totale osteopathie-opleiding. 
Let op: van een opleidingsinstituut zijn veelal niet alle opleidingen en vaak ook niet alle jaargan-
gen in deze erkend. Welke opleidingen erkend zijn inclusief welke jaargangen, wordt bekend ge-
maakt op de website van het NRO. 

5. Van NRO-geregistreerden die per 1-1-2017 niet aan lid 1 tot en met 5 voldoen, wordt de inschrij-
ving doorgehaald. 

6. Voor reeds vóór 1-1-2017 geregistreerden geldt deze datum inclusief het afhandelen van een 
eventueel bij het College van Beroep Osteopathie ingesteld beroep. Indien een dergelijk beroep 
voor 1-10-2016 volgens de regelen van het betreffende reglement is ingediend, geldt dit als rede-
lijkerwijs tijdig. Voor casuïstiek die hier niet aan voldoet, geldt artikel 9. 

 
Inschrijving na de eerste 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma 

Artikel 16  
1. De eerste inschrijving is tot 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma. 
2. 3 jaar na het behalen van de D.O.-diploma dient men voor de continuering van de inschrijving mi-

mimaal 10 uur per week te besteden aan osteopathische patiëntenzorg (face-to-face) waarbij uit-
gegaan wordt van 46 werkweken per jaar. Het betreft hier een gemiddelde te rekenen over de ge-
hele registratieperiode. 

 
Een methode tegelijk 

Artikel 17  
1. Osteopaten ingeschreven in het register NRO, die in hun praktijk ook andere methoden dan oste-

opathie toepassen, zijn verplicht aan patiënten volstrekte duidelijkheid te verschaffen welke me-
thode gebruikt wordt. 

2. Indien voor osteopathie gekozen wordt, wordt van de osteopaat verwacht dat alleen osteopathie 
zoals bedoeld in de regelgeving van het NRO toegepast wordt. 

3. Indien bij keuze niet gekozen wordt voor osteopathie, is er geen sprake van een behandeling wel-
ke getoetst kan en hoeft te worden op basis van de kwaliteitscriteria van de Registratiecommissie 
NRO. Men werkt op dat moment niet als osteopaat. 

4. Van de eventuele keuze en van wettelijk vereiste instemming zal melding worden gemaakt in het 
patiëntendossier. Zowel in de inhoudelijke patiëntenadministratie als in de financiële administratie 
dient de gekozen methode duidelijk benoemd en onderscheidbaar te zijn. 

5. Een behandelplan beschrijft de diagnostische bevindingen van het eerste consult en de voorge-
nomen behandeling. In de meeste gevallen zal een behandelplan bestaan uit meerdere consulten, 
met uitzondering van een consult voor recidiverende klachten. 

6. Een behandelplan mag maar één methode van keuze beschrijven. Pas na afsluiten van het lopen-
de behandelplan en met het opstellen en door de patiënt accorderen van een nieuw behandelplan 
kan van methode veranderd worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat het heen en weer 
switchen tussen methoden zelden functioneel is. 

7. Tevens is een ingeschrevene in het register bij visitatie en navraag door de registratiecommissie 
NRO, bij visitatie door het NRO, en bij klacht- en tuchtrechtprocedures van het NRO verplicht dui-
delijkheid te verstrekken over de gebruikte methode per consult of consultserie. Dit dient zowel in 
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de inhoudelijke consultregistratie als in de financiële administratie voor betreffende instanties in-
zichtelijk te zijn. 

8. Het niet voldoen aan dit artikel door een ingeschreven osteopaat kan voor de registratiecommissie 
op zich voldoende zijn om de inschrijving van een osteopaat al dan niet tijdelijk of onder voorwaar-
de door te halen, of leiden tot het opleggen van disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing 
of berisping. 

 
Registratie geldigheidsduur 

Artikel 18  
1. Een registratie start op de 1e  van de maand nadat alle gegevens compleet en in orde zijn en de 

betaling van de registerleges is voldaan. 
2. De eerste registratieperiode duurt 5 jaar. 
3. De registratie wordt herbeoordeeld en tijdelijk verlengd of beëindigd indien men 3 jaar na datum 

van het D.O.-diploma niet voldoet aan de aanvullende eisen zoals vermeld in artikel 18. 
4. Voor elke (her)registratieperiode wordt beoordeeld of aan de eisen voor (her)registratie is voldaan. 

a. Indien men aan alle eisen voor herregistratie heeft voldaan, duren herregistratieperiodes tel-
kens 5 jaar, aansluitend op de vorige periode. 

b. Indien men niet aan alle eisen heeft voldaan, kan de registratiecommissie besluiten tot een kor-
tere periode. Regels hieromtrent worden vastgelegd in Beleidsregels. 

5. Per registratieperiode zal een bewijs van inschrijving verstrekt worden. 
 

Eisen praktijkinrichting osteopathie NRO 
Artikel 19  
De Beleidsregel Eisen praktijkinrichting osteopathie maakt deel uit van dit reglement en kan al-
leen gewijzigd worden conform artikel 15. 
 

Klachtenregeling Osteopathie 
Artikel 20  
1. Registerleden zijn bekend met de Algemene Voorwaarden, communiceren deze voorwaarden 

aan hun cliënten en zijn verplicht in hun wachtkamer de klachtenregeling goed zichtbaar op te 
hangen. 

2. Registerleden houden zich aan het bepaalde in de Wkkgz en passen voor het in behandeling 
nemen van de klacht de inhoud van het vigerende Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie 
toe. 

3. Registerleden zijn aangesloten bij de externe Geschillencommissie Osteopathie en komen de 
verplichtingen die voor hen voortvloeien uit het vigerende Reglement Geschillencommissie Oste-
opathie na. 

4. Een uitspraak van de externe Geschillencommissie Osteopathie leidt nooit tot sancties op het 
gebied van registratie. Klachten die daartoe aanleiding zouden kunnen of moeten geven, dienen 
ingediend te worden bij het College van Toezicht Osteopathie, of wanneer van toepassing en ge-
wenst bij een Tuchtcollege zoals omschreven in de wet BIG dan wel de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg. 

5. Registerleden zijn gebonden aan het vigerende reglement van het College van Toezicht en het 
College van Beroep.   

 
Controle 

Artikel 21  
Bij inschrijving heeft de registratiecommissie het recht alle relevante gegevens, o.a. middels visitatie 
van de praktijkruimte van de aanvrager, te controleren. 
 

Inschrijving 
Artikel 22  
Inschrijving geschiedt niet alleen op naam maar ook voor specifieke praktijkruimten, welke ieder af-
zonderlijk voor vermelding van betreffend adres gevisiteerd en goedgekeurd dienen te zijn. 

 
Vervanging bij ziekte, zwangerschap, sabbatical of andere omstandigheden 

Artikel 23  
1. Erkenning van osteopaten geschiedt uitsluitend in vaste combinatie met een of meerdere praktijk-

ruimteadressen. 
2. Het is verboden collegae, waarnemers of plaatsvervangers, al dan niet NRO geregistreerd, onder 

de naam van de ingeschreven osteopaat te laten werken of te declareren zonder instemming van 
de registratiecommissie. Uitzondering hierop zijn osteopaten in opleiding die op basis van een 
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stage-overeenkomst met een erkende opleiding onder supervisie van de geregistreerde osteo-
paat werken. 

3. In geval van tijdelijke overname van een praktijk wegens ziekte, zwangerschap, overlijden, sabba-
tical of andere omstandigheden dient dit indien mogelijk vooraf en anders zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen 2 weken zowel telefonisch als schriftelijk aangemeld te worden bij het NRO. 
De aanmelding dient met redenen omkleed en voor een omschreven periode te zijn. Verlenging 
dient, wederom met redenen omkleed en voor een omschreven periode, aangevraagd te worden. 

4. Indien het een reeds geregistreerde osteopaat betreft, zal de registratiecommissie, behoudens 
bijzondere omstandigheden, een tijdelijke erkenning voor een omschreven periode verlenen. 

5. Indien het geen geregistreerde osteopaat betreft, kan tijdelijke erkenning plaatsvinden wanneer 
betreffende osteopaat feitelijk wel aan alle registratie-eisen voldoet. 

6. Declaraties voor consulten dienen te gebeuren op rekeningpapier van de osteopaat waarvoor ver-
vangen wordt met vermelding van de naam van de vervanger. 

7. Opname in de papieren versie of de website van het register is niet mogelijk. Betreffende vervan-
gende osteopaat krijgt een verklaring met vermelding van betreffende periode welke een geschikt 
bewijs is in de communicatie met patiënten en zorgverzekeraars. 

8. Aan een eventuele in dit kader door de registratiecommissie noodzakelijke geachte visitatie zijn 
de gebruikelijke kosten verbonden. Indien de totale tijd van een tijdelijke registratie volgens lid 5 
langer duurt dan een half jaar zijn daarnaast registerleges voor één jaar verplicht. 

9. Werkzaamheden van een niet aangemelde osteopaat-praktijkruimte-combinatie in een erkende 
praktijkruimte, al dan niet in dienstverband, al dan niet met het doel op latere termijn te gaan sa-
menwerken, zijn niet toegestaan zonder normale erkenning/registratie door de registratiecom-
missie. 

 
Licentie 

Artikel 24  
1. De titel D.O.-MRO is door de stichting voor de Benelux gedeponeerd bij het Benelux Merken Bu-

reau. 
2. Na ondertekening van een licentieverklaring dienaangaande  

a. heeft de D.O.-geregistreerde gedurende de inschrijving in het NRO het recht de letters D.O.-
MRO achter zijn naam te plaatsen. 

b. heeft de D.O.-geregistreerde gedurende de inschrijving in het NRO het recht op gebruik van 
een door het register ter beschikking gesteld deurschildje. 

 
Herregistratie-eisen 

Artikel 25  
1. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de osteopaat te blijven voldoen aan de ei-

sen zoals vermeld in artikel 16 tot en met 19 en tevens te voldoen aan de eisen zoals vermeld in 
artikel 28 en 29.  

2. Nadere regeling staat beschreven in de Beleidsregel RC Uitvoeringsregels herregistratie. 
3. Wegens bijzondere omstandigheden kan de herregistratietermijn bij onvoldoende nascholing ver-

lengd worden met 1 jaar. Deze staan beschreven in voornoemde beleidsregel. 
 

Nascholingseisen 
Artikel 26  
1. Om geregistreerd te blijven dient de osteopaat nascholing te volgen. 
2. Deze dient te voldoen aan 

a. de nascholingseisen ter zake zoals verwoord in Reglement erkenningscriteria opleidingen en 
nascholing osteopathie; 

b. de eisen zoals verwoord in het Reglement Accreditatiecommissie NRO en eventuele beleids-
regels AC hierin; 

3. a.  Tot aan 1-1-2017 is het totaal aantal uren verplichte nascholing 70 uur per 5 jaar. 
b.  Vanaf 1-1-2017 is het totaal aantal uren verplichte nascholing 160 uur per 5 jaar.  
c.  De berekening van de verplichte hoeveelheid nascholing voor de individuele osteopaat vindt  
     pro rata plaats over zijn/haar gehele registratieperiode, naar verhouding van de gedeelten  
     hiervan voor en na 1-1-2017.  
d.  De totale hoeveelheid nascholing mag binnen de herregistratieperiode willekeurig verspreid  
     zijn. Indien men voor 1-1-2017 per jaar meer dan 14 uur geaccrediteerde nascholing gevolgd  
     heeft, dan wordt deze meegeteld voor de periode na 1-1-2017. 

4. Certificaten van de geaccrediteerde nascholing dienen aan de registratiecommissie toegezonden 
te worden. Certificaten dienen op naam gesteld te zijn en dienen voorzien te zijn van de naam 
van de nascholing, de naam en adresgegevens van de organisatie, de datum en plaats. Bij twijfel 
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heeft de registratiecommissie het recht nader bewijs zoals een ondertekende verklaring van een 
van de organisatoren te vragen. Betreffende osteopaat dient hiervoor zorg te dragen. 

5. De overgangsregeling voor de telling van erkende nascholing wordt beschreven in de “Beleids-
regel RC overgangsregeling wijze van telling n.a.v. wijziging erkenning nascholing”.  

 
Eisen ter instandhouding van praktische vaardigheden. Herregistratie-eisen 

Artikel 27  
6. Om geregistreerd te blijven als osteopaat D.O. dient betrokkene gemiddeld minimaal 10 uren per 

week aan patiëntenzorg (face-to-face) met osteopathie als diagnose- en behandeltechniek te be-
steden, waarbij uitgegaan wordt van 46 werkweken per jaar. De eventuele extra tijd voor het uit-
werken van een casus en administratieve afhandeling wordt hier niet meegerekend. Reden van 
de ureneis is het onderhouden van de opgebouwde ervaring, c.q. het opgebouwde kwaliteitsni-
veau. 

7. Een onderbreking (sabbatical) van de werkperiode van maximaal 1 jaar per 5 jaar is toegestaan 
voor wat betreft de in lid 1 vermelde urenverplichting. Het totaal aantal minimaal verplichte werk-
uren blijft echter 5 (jaar) x 46 (weken) x 10 (uur) = 2.300 uur. 

 
Zwangerschap, ouderschapsverlof en ziekte 

Artikel 28  
1. Bij een zwangerschap kunnen vrouwen binnen de urengrens van artikel 29 lid 2 zelf bepalen hoe 

lang men niet werkt. 
2. Voor ouderschapsverlof (aantoonbaar en als gebruikelijk in het arbeidsrecht) kan men binnen de 

urengrens van artikel 27 lid 2 zelf bepalen hoe lang men niet werkt. 
3. Indien men door ziekte al dan niet onderbroken langer dan een jaar niet kan voldoen aan de ge-

stelde eisen voor de instandhouding van praktische vaardigheden conform artikel 29 dient men dit 
direct te melden. Voor de periode van ziekte is men dan niet gehouden aan de gestelde norm. 
Wanneer men door ziekte onder de helft van het verplichte aantal uren per 5 jaar uitkomt, wordt 
de registratie doorgehaald. De telling voor deze 5 jaar start op de eerste dag dat men het werken 
wegens de ziekte heeft gestopt. Dit dient dan wel als voornoemd tijdig aangemeld te zijn. 

4. Indien men door ziekte, waarop door de registratiecommissie lid 3 van toepassing verklaard is, 
langer dan een jaar niet aan de eisen voor nascholing kan voldoen, dient men de opgelopen ach-
terstand altijd in te halen. De achterstand dient dan echter pas ingehaald te zijn voor het einde 
van de registratieperiode volgend op die waarin de achterstand is ontstaan. 

5. Wanneer men gebruik wil maken van de in lid 3 en 4 beschreven mogelijkheden heeft de com-
missie het recht om een doktersverklaring ter zake te vragen. 

 
Eisen voor herregistratie na doorhaling 

Artikel 29  
1. Indien de registratie doorgehaald is, kan een verzoek tot herregistratie worden gedaan, waarbij 

weer voldaan moet worden aan de eisen van registratie. 
2. De redenen voor de doorhaling dienen niet meer van toepassing te zijn. 

 
Weigering inschrijving in het register 

Artikel 30  
1. De inschrijving in het register wordt geweigerd indien: 

a. de aanvrager niet voldoet aan de voor inschrijving in het register gestelde eisen. 
b. de aanvrager ingevolge in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is 

gesteld wegens een geestelijke stoornis. 
c. de aanvrager ingevolge rechterlijke uitspraak is ontzet van het recht het betrokken beroep uit 

te oefenen. 
d. de aanvrager het aanvraagformulier niet naar waarheid heeft ingevuld. 
e. de kosten voor de inschrijving niet zijn voldaan. 

2. Van elke weigering tot een inschrijving op een der gronden bedoeld in het eerste lid wordt mede-
deling gedaan aan betrokkene, onder vermelding van de redenen.  
a. Wat betreft de punten 1a t/m 1d wordt tevens aangegeven op welke wijze betrokkene tegen 

de beslissing van de registratiecommissie in beroep kan gaan.  
b. Betreffende de punten 1b t/m 1e is alleen beroep mogelijk wanneer het tegenbewijs geleverd 

wordt. 
 

(Tussentijds) doorhalen van de inschrijving 
Artikel 31  
1. De inschrijving wordt doorgehaald: 

a. in geval van overlijden van betrokkene; 
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b. op schriftelijk verzoek van betrokkene; 
c. indien de ingeschrevene in een der in artikel 32 lid 1 onder a, b of c genoemde omstandighe-

den is komen te verkeren; 
d. indien achteraf blijkt dat de verstrekte gegevens bij aanvraag van registratie niet op waarheid 

berusten; 
e. indien betrokkene niet voldaan heeft aan de eisen van de nascholing (artikel 28); 
f. indien betrokkene niet of niet meer voldoet aan de eis tot instandhouding van voldoende prak-

tische vaardigheden in de osteopathie (artikel 29). 
g. indien betrokkene bij ziekte niet meer voldoet aan de gestelde eisen bij ziekte (artikel 30). 
h. indien voor de verlenging van de registratie de kosten niet voldaan zijn. 
i. indien betrokkene (gedeeltelijk of tijdelijk) geschorst is in de beoefening van de osteopathie 

door een tuchtcollege zoals omschreven in de wet, of door het College van Toezicht NRO; 
j. indien betrokkene niet meer voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Beroepscode; 
k. onder de naam osteopathie een andere diagnose- en/of behandeltechniek toepast dan onder 

beroepsgenoten gebruikelijk zoals dit is weergegeven in het Reglement erkenningscriteria op-
leiding en nascholing osteopathie en de officiële richtlijnen en standpunten osteopathie, welke 
goedgekeurd zijn volgens het Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie;  

2. Van elke doorhaling van een inschrijving op een der gronden bedoeld in het eerste lid, onder sub 
b t/m k, wordt mededeling gedaan aan betrokkene, onder vermelding van de redenen en de wijze 
waarop betrokkene tegen de beslissing van de registratiecommissie in beroep kan gaan. 

3. het beroep heeft geen schorsende werking bij de gronden bedoeld in het eerste lid onder sub b 
t/m i. 

4. het beroep heeft wel een schorsende werking bij de gronden bedoeld in het eerste lid onder sub j 
en sub k. 
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Historie van dit reglement 
 
 
1-1-2007 
• Dit reglement is voor de eerste keer ingegaan per 1-1-2007, en vervangt alle voorafgaande dienaangaande NRO-

regelgeving. 
 
15-9-2009 
• Per 15-9-2009 is artikel 7 lid 1 gewijzigd naar de huidige versie. 

o Oorspronkelijk: Visitatie van Nederlandse en Vlaamse opleidingen vindt uitsluitend plaats door leden van de Regi-
stratiecommissie NRO. Een dergelijke visitatie vindt plaats door minimaal 2 leden. 

o Nieuw: Visitatie van opleidingen vindt plaats door een visitatiecommissie welke bestaat uit personen die aangezocht 
worden door de registratiecommissie en die samen het geheel van de visitatie-onderwerpen, te weten organisatie, 
onderwijskundige aspecten en vakinhoudelijke aspecten, dekken. De visitatiecommissie bestaat uit minimaal 2 per-
sonen. 

 
1-1-2014 
• Per 1-1-2014 is gewijzigd: 

o Oorspronkelijk 
§ Artikel 6 lid 7 = Visitatie van opleidingen vindt minimaal eens per 5 jaar plaats. 

o Nieuw 
§ Artikel 6 lid 7: vervalt 
§ Toevoeging: Artikel 6a 

1. De eerste erkenningsperiode van opleidingen loopt van het schooljaar 2009/2010 t/m het schooljaar 
2015/2016. 

2. Een opleiding die tijdens deze periode erkend wordt, krijgt een erkenning vanaf de datum van erkenning 
tot eind schooljaar 2015/2016. 

3. Vervolgerkenningsperiodes betreffen telkens periodes van 5 jaar. 
4. Ook voor nieuwe aanmeldingen van scholen uit het Nederlands-Vlaams taalgebied gelden bovenstaande 

termijnen. 
5. Indien er sprake is van een aanpassing van het beroepscompetentieprofiel en/of visitatienormen tijdens 

een lopende erkenningsperiode wordt in de Beleidsregel RC Overgangsregeling erkenning en visitatie 
opleidingen beschreven wanneer de nieuwe eisen (fasegewijs) ingevoerd worden. Deze wordt vastge-
steld gehoord de op dat moment erkende opleidingen uit het Nederlands-Vlaams taalgebied. 

 
1-7-2014 
• Per 1-7-2014 is artikel 28 gewijzigd. Het betreft een verplaatsing van een deel van de inhoud van dit artikel naar het Re-

glement Accreditatiecommissie en naar Besluit nascholing osteopathie van het Reglement erkenningscriteria opleidingen 
en nascholing osteopathie 

 
1-7-2014 
• Het belangrijkste voorstel is dat er een wijziging aangebracht wordt waardoor het mogelijk is de praktijkruimtevisitatie in 

tijd los van de herregistratieprocedure te laten plaatsvinden, en tevens dat een eventueel gezamenlijk door meerdere os-
teopaten gebruikte praktijkruimte zo mogelijk maar eenmaal per 10 jaar gevisiteerd hoeft te worden. Wijzigingen hiervoor 
treft u aan in het Reglement registratiecommissie en in de Beleidsregel RC visitatie praktijkruimten. 

• Daarnaast zijn er een aantal praktische kleine voorstellen in het Reglement registratiecommissie: 
o Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen visitatie/beoordeling van osteopaten en praktijkruimten 
o Wat betreft opleidingen is nu letterlijk opgenomen dat per locatie gevisiteerd wordt. 
o Tevens is er een kleine wijziging aangebracht betreffende de samenstelling van de visitatiecommissie van de 

opleidingen. 
o Daarnaast is er met een verwijzing naar het nieuwe Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie een uit-

breidingsmogelijkheid gekomen van het beroepscompetentieprofiel osteopathie. Dit reglement doorloopt op het 
ogenblik de consultatieronde. 

o Er is een verwijzing naar de Beleidsregel RC Beheersing van het Nederlands opgenomen. 
o Als laatste zijn enkele tijdgebonden artikelen o.a. in de overgangsregeling van het oorspronkelijke reglement 

verwijderd. 
o Tevens zijn enkele nieuwe overgangsartikelen toegevoegd. 

 
 
 
1-10-2015 
• Per 1-10-2015 is artikel 20 lid 2 gewijzigd 

o Oorspronkelijk: “De eerste registratieperiode duurt het aantal maanden vanaf de startdatum tot het eind van het jaar 
plus 5 jaar.” 

o Nieuw: “De eerste registratieperiode duurt 5 jaar.” 
• Tevens is aan artikel 34 - overgangsregeling toegevoegd: 

“Voor diegenen die op 1-10-2015 reeds zijn ingeschreven in het register geldt voor de duur van de eerste registratieperio-
de de oude regeling, in casu “het aantal maanden vanaf de startdatum tot het eind van het jaar plus 5 jaar”. De geaccredi-
teerde nascholing gevolgd in deze periode wordt meegeteld bij de beoordeling of men voldaan heeft aan de eisen voor de 
navolgende herregistratie.” 

 
19-1-2016 
• Per 19-1-2016 is artikel 17a toegevoegd, en daarvoor een benoeming van deze toevoeging in artikel 16 lid 2 
• Dit artikel regelt aanvullende (voor)opleidingseisen betreffende de medische basiskennis. 
• De inhoudelijke eisen dienaangaande zullen in 2015/2016 opgenomen worden in een nieuwe versie van het Beroepscom-

petentieprofiel. 
 
19-1-2016 
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Per 19-1-2016 is regelgeving toegevoegd welke regelt dat per 1-1-2017 de verplichte hoeveelheid nascholing per 5 jaar wordt 
verhoogd van 70 naar 160 per 5 jaar. Hierbij wordt ook een overgangsregeling geformuleerd 
• Artikel 27 is daartoe uitgebreid met een lid b en lid c: 

b: Nadere regeling staat beschreven in de Beleidsregel RC Uitvoeringsregels herregistratie. 
c: Wegens bijzondere omstandigheden kan de herregistratietermijn bij onvoldoende nascholing verlengd worden met 1 
jaar. Deze staan beschreven in voornoemde beleidsregel. 

• Artikel 28 lid 3 is geheel vervangen 
o Oorspronkelijk lid 3:  

“Het totaal aantal uren per te beoordelen registratieperiode is zoveel maal 14 uur als er hele jaren in betreffende re-
gistratieperiode zijn.” 

o Nieuw lid 3: 
a. Tot aan 1-1-2017 is het totaal aantal uren verplichte nascholing 70 uur per 5 jaar. 
b. Vanaf 1-1-2017 is het totaal aantal uren verplichte nascholing 160 uur per 5 jaar. 
c. De berekening van de verplichte hoeveelheid nascholing voor de individuele osteopaat vindt pro rata plaats over 

zijn/haar gehele registratieperiode, naar verhouding van de gedeelten hiervan voor en na 1-1-2017. 
d. De totale hoeveelheid nascholing mag binnen de herregistratieperiode willekeurig verspreid zijn. Indien men 

voor 1-1-2017 per jaar meer dan 14 uur geaccrediteerde nascholing gevolgd heeft, dan wordt deze meegeteld 
voor de periode na 1-1-2017. 

 
1-1-2017 
Per 1-1-2017 is de klachtenregeling osteopathie aangepast op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het NRO 
biedt een centrale klachtenfunctionaris. Wanneer bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een voor partijen bevredi-
gende oplossing leidt kan klager zich richten tot de externe Geschillencommissie Osteopathie. 
• Artikel 1, sub 11: 

o Oorspronkelijk: Klachtencommissie Osteopathie: door de stichting ingestelde commissie voor het behandelen van 
klachten van patiënten over registerleden. 

o Gewijzigd in:  
§ Klachtenfunctionaris Osteopathie: klachtenregeling en klachtenfunctionaris, ingesteld en in stand ge-

houden door het NRO, conform reglement Klachtenfunctionaris 
§ Geschillencommissie Osteopathie: ingesteld en in stand gehouden door de Stichting Geschillencom-

missies voor Consumentenzaken 
§ Algemene Voorwaarden Osteopathie: Algemene voorwaarden, afgestemd door NVO, NRO, Consu-

mentenbond en SER, welke van toepassing zijn op de behandelingsovereenkomst tussen Cliënt en 
Zorgaanbieder. 

• Artikel 12, lid 10, sub c: 
o Oorspronkelijk: de Klachtencommissie Osteopathie 
o Gewijzigd in:  

§ sub c. de Klachtenfunctionaris Osteopathie 
§ sub d: de Geschillencommissie Osteopathie 

• Artikel 17 sub e: 
o Oorspronkelijk: instemming met het Klachtenreglement NRO (zie verder artikel 22) 
o Gewijzigd in: instemming met het Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie en het Reglement Geschillencommissie 

Osteopathie en de daar mee samenhangende Algemene Voorwaarden (zie verder artikel 22) 
• Artikel 22: 

o Oorspronkelijk artikel 22: 
1. Registerleden zijn verplicht in hun wachtkamer het door de Commissie Klachtrecht Osteopathie ter beschikking gestel-

de affiche in A4-formaat betreffende deze klachtenregeling goed zichtbaar op te hangen. 
2. Wanneer hen van de zijde van de Commissie Klachtrecht Osteopathie kenbaar is gemaakt dat er een klacht tegen hen 

ingediend is, zijn registerleden verplicht hun medewerking te verlenen aan de behandeling van de klacht. 
3. Een uitspraak van de Commissie Klachtrecht Osteopathie leidt nooit tot sancties op het gebied van registratie. Klachten 

die daartoe aanleiding zouden kunnen of moeten geven, dienen ingediend te worden bij het College van Toezicht 
Osteopathie, of wanneer van toepassing en gewenst bij een Tuchtcollege zoals omschreven in de wet BIG dan wel 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

 
o Vervangen door nieuw artikel 22: 
1. Registerleden zijn bekend met de Algemene Voorwaarden, communiceren deze voorwaarden aan hun cliënten en zijn 

verplicht in hun wachtkamer de klachtenregeling goed zichtbaar op te hangen. 
2. Registerleden houden zich aan het bepaalde in de Wkkgz en passen voor het in behandeling nemen van de klacht de 

inhoud van het vigerende Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie toe. 
3. Registerleden zijn aangesloten bij de externe Geschillencommissie Osteopathie en komen de verplichtingen die voor 

hen voortvloeien uit het vigerende Reglement Geschillencommissie Osteopathie na. 
4. Een uitspraak van de externe Geschillencommissie Osteopathie leidt nooit tot sancties op het gebied van registratie. 

Klachten die daartoe aanleiding zouden kunnen of moeten geven, dienen ingediend te worden bij het College van 
Toezicht Osteopathie, of wanneer van toepassing en gewenst bij een Tuchtcollege zoals omschreven in de wet BIG 
dan wel de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

5. Registerleden zijn gebonden aan het vigerende reglement van het College van Toezicht en het College van Beroep.   
 
01-02-2018 
Per 01-02-2018 is het reglement gewijzigd in de artikelen 16 t/m 20. Tevens is een Beleidsregel RC 011 wel-niet alleen osteo-
paat toegevoegd en zijn wijzigingen aangebracht in de Beleidsregel RC praktijkinrichting osteopathie, de Beleidsregel RC uit-
voeringsregels 1e registratie en de Beleidsregel RC uitvoeringsregels herregistratie na de 1e 3 jaar. 
 

• Artikel 16: 
o Oorspronkelijk artikel 16: 

1. Het register kent een inschrijving Diploma in Osteopathy (D.O.). 
2. Voor de inschrijving gelden de algemene eisen als vermeld in artikel 17 en 17a. De onderscheiden aanvullende eisen voor 

de eerste 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma en daarna staan in artikel 18 resp. 19 vermeld. 
3. Elke bewijslast dienaangaande ligt op eerste verzoek van de registratiecommissie bij de inschrijver. 
4. Voor registratie dient de registerleges te zijn voldaan. 
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o Vervangen door nieuw artikel 16: 

1. Het register kent een inschrijving Diploma in Osteopathy (D.O.). 
2. Voor de inschrijving gelden de algemene eisen als vermeld in artikel 17 en 17a. De onderscheiden aanvullende eisen voor 

de eerste 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma en daarna staan in artikel 18 resp. 19 vermeld. 
3. Artikel 18 vermeldt een aanvullende ureneis vanaf 3 jaar na het behalen van het diploma. 
4. Indien een behandelaar naast osteopathie ook een andere behandelmethode toepast, dienen deze methodisch van elkaar 

onderscheidbaar te zijn als beschreven in artikel 19. 
5. Voor registratie en herregistratie dient de registerleges te zijn voldaan. De betalingsvoorwaarden van de Stichting het NRO 

zijn van toepassing. 
6. Elke bewijslast voor de in dit artikel aangeduide registratie-eisen ligt op eerste verzoek van de registratiecommissie bij de 

inschrijver. 
 

• Artikel 17: 
o Oorspronkelijk Artikel 17: 

Voor inschrijving in het NRO dient men aan de volgende eisen te voldoen: 
a. een kopie overleggen van het D.O.-diploma van een met goed gevolg afgelegd examen van een opleiding die voldoet 

aan het Reglement erkenningscriteria opleidingen en nascholing osteopathie; 
b. een praktijkruimte die voldoet aan de Beleidsregel Eisen praktijkinrichting osteopathie van het Nederlands Regis-

ter voor Osteopathie. Betreffende praktijkruimte dient in Nederland te liggen. Voor in het buitenland gelocaliseerde 
praktijken wordt geen registratie verleend. Het is registerleden verboden in Nederland in praktijkruimten te werken 
die niet goedgekeurd zijn; 

c. men dient het Nederlands, inclusief de voor de osteopathie relevante terminologie, voldoende te beheersen. Bij twijfel 
daaromtrent kan de registratiecommissie een daartoe voor de Nederlandse gezondheidszorg gebruikelijk met positief 
resultaat afgesloten examen, aan te wijzen door de Registratiecommissie, als toelatingseis verplicht stellen. De Be-
leidsregel RC – Beheersing van het Nederlands is van toepassing; 

d. instemming met de Beroepscode Osteopathie; 
e. instemming met het Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie, het Reglement Geschillencommissie Osteopathie 

en de daar mee samenhangende Algemene Voorwaarden (zie verder artikel 22) 
f. instemming met de Tuchtrechtregeling zoals omschreven in het Reglement College van Toezicht Osteopathie. 
g. in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het vak osteopathie. 
h. onder de naam osteopathie en op basis van onderhavige registratie geen andere diagnostiek en behandelingen te 

doen dan onder beroepsgenoten gebruikelijk, zoals dit is weergegeven in de erkenningscriteria als bedoeld in lid a; 
i. de richtlijnen en standpunten osteopathie zoals officieel gepubliceerd door de NVO. Betreffende richtlijnen en stand-

punten dienen te voldoen aan het Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie. 
 

o Vervangen door nieuw artikel 17: 
  Voor inschrijving in het NRO dient men aan de volgende eisen te voldoen: 

j. een kopie overleggen van het D.O.-diploma van een met goed gevolg afgelegd examen van een opleiding die voldoet 
aan het Reglement erkenningscriteria opleidingen en nascholing osteopathie; 

k. een praktijkruimte die voldoet aan de Beleidsregel Eisen praktijkinrichting osteopathie  van het Nederlands Re-
gister voor Osteopathie. Betreffende praktijk dient in Nederland te liggen. Voor in het buitenland gelokaliseerde prak-
tijken wordt geen registratie verleend. Het is registerleden verboden in praktijkruimten te werken die niet goedge-
keurd zijn; 

l. men dient het Nederlands, inclusief de voor de osteopathie relevante terminologie, voldoende te beheersen. Bij twijfel 
daaromtrent kan de registratiecommissie een daartoe voor de Nederlandse gezondheidszorg gebruikelijk met positief 
resultaat afgesloten examen, aan te wijzen door de Registratiecommissie, als toelatingseis verplicht stellen; De Be-
leidsregel RC – Beheersing van het Nederlands is van toepassing; 

m. instemming met de Beroepscode Osteopathie; 
n. instemming met het Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie, het Reglement Geschillencommissie Osteo-

pathie en de daar mee samenhangende Algemene Voorwaarden (zie verder artikel 22). 
o. instemming met de Tuchtrechtregeling zoals omschreven in het Reglement College van Toezicht Osteopathie. 
p. in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het vak osteopathie. 
q. onder de naam osteopathie en op basis van onderhavige registratie geen andere diagnostiek en behandelingen te 

doen dan onder beroepsgenoten, zoals dit is weergegeven in de erkenningscriteria als bedoeld in lid a, gebruikelijk. 
r. de richtlijnen en standpunten osteopathie zoals officieel gepubliceerd door de NVO. Betreffende richtlijnen en standpun-

ten dienen te voldoen aan het Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie. 
 

• Artikel 18 
o Oorspronkelijk Artikel 18: 

1. Voor een inschrijving in het NRO dient men naast het vereiste als benoemd in artikel 16 te voldoen aan de volgende eisen: 
a. de aanvrager houdt in het gebouw waarin de osteopathiepraktijk gehouden wordt geen andere gezondheidszorgpraktijk 

(alle vormen van behandeling van patiënten). Een tweede praktijk elders in een ander gezondheidszorgberoep is wel 
toegestaan. 

b. de inhoudelijke patiëntenadministratie voor de osteopathiepraktijk dient gescheiden te zijn van de overige administra-
ties. De financiële administratie dient onderscheidbaar te zijn. 

2. Deze registratie vervalt 3 jaar na de op het diploma vermelde datum van afgifte. 
 

o Vervangen door nieuw Artikel 18: 
3. De eerste inschrijving is tot 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma. 
4. 3 jaar na het behalen van de D.O.-diploma dient men voor de continuering van de inschrijving mimimaal 10 uur per week te 

besteden aan osteopathische patiëntenzorg (face-to-face) waarbij uitgegaan wordt van 46 werkweken per jaar. Het betreft 
hier een gemiddelde te rekenen over de gehele registratieperiode. 

 
• Artikel 19 

o Oorspronkelijk Artikel 19: 
Inschrijving na de eerste 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma 
Voor een (continuering van de) inschrijving na 3 jaar na het behalen van het D.O.-diploma dient men naast het vereiste als be-
noemd in artikel 17 en 18 aan de volgende eisen te voldoen: 
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a. uitsluitend als osteopaat werkzaam te zijn en zich ook uitsluitend als zodanig te profileren. Contractuele verplichtingen met 
werkgevers of zorgverzekeraars mogen daarbij geen andere beroepsuitoefening dan osteopathie inhouden. Ook een twee-
de niet-osteopathische praktijk elders in een ander gezondheidszorgberoep is niet toegestaan. 

b. mimimaal 10 uur per week te besteden aan osteopathische patiëntenzorg (face-to-face) waarbij uitgegaan wordt van 46 
werkweken per jaar. Het betreft hier een gemiddelde te rekenen over de gehele registratieperiode. 

 
o Vervangen door nieuw Artikel 19: 

Een methode tegelijk 
9. Osteopaten ingeschreven in het register NRO, die in hun praktijk ook andere methoden dan osteopathie toepassen, zijn 

verplicht aan patiënten volstrekte duidelijkheid te verschaffen welke methode gebruikt wordt. 
10. Indien voor osteopathie gekozen wordt, wordt van de osteopaat verwacht dat alleen osteopathie zoals bedoeld in de regel-

geving van het NRO toegepast wordt. 
11. Indien bij keuze niet gekozen wordt voor osteopathie, is er geen sprake van een behandeling welke getoetst kan en hoeft 

te worden op basis van de kwaliteitscriteria van de Registratiecommissie NRO. Men werkt op dat moment niet als osteo-
paat. 

12. Van de eventuele keuze en van wettelijk vereiste instemming zal melding worden gemaakt in het patiëntendossier. Zowel 
in de inhoudelijke patiëntenadministratie als in de financiële administratie dient de gekozen methode duidelijk benoemd en 
onderscheidbaar te zijn. 

13. Een behandelplan beschrijft de diagnostische bevindingen van het eerste consult en de voorgenomen behandeling. In de 
meeste gevallen zal een behandelplan bestaan uit meerdere consulten, met uitzondering van een consult voor recidiveren-
de klachten. 

14. Een behandelplan mag maar één methode van keuze beschrijven. Pas na afsluiten van het lopende behandelplan en met 
het opstellen en door de patiënt accorderen van een nieuw behandelplan kan van methode veranderd worden. Over het al-
gemeen kan gesteld worden dat het heen en weer switchen tussen methoden zelden functioneel is. 

15. Tevens is een ingeschrevene in het register bij visitatie en navraag door de registratiecommissie NRO, bij visitatie door het 
NRO, en bij klacht- en tuchtrechtprocedures van het NRO verplicht duidelijkheid te verstrekken over de gebruikte methode 
per consult of consultserie. Dit dient zowel in de inhoudelijke consultregistratie als in de financiële administratie voor betref-
fende instanties inzichtelijk te zijn. 

16. Het niet voldoen aan dit artikel door een ingeschreven osteopaat kan voor de registratiecommissie op zich voldoende zijn 
om de inschrijving van een osteopaat al dan niet tijdelijk of onder voorwaarde door te halen, of leiden tot het opleggen van 
disciplinaire maatregelen, zoals een waarschuwing of berisping. 

 
• Artikel 20 

o Oorspronkelijk Artikel 20: 
1. Een registratie start op de 1e van de maand nadat alle gegevens compleet en in orde zijn en de betaling van de registerle-

ges is voldaan. 
2. De eerste registratieperiode duurt 5 jaar. 
3. De registratie wordt herbeoordeeld en tijdelijk verlengd of beëindigd indien men 3 jaar na datum van het D.O.-diploma niet 

voldoet aan de aanvullende eisen zoals vermeld in artikel 19. 
4. Voor elke (her)registratieperiode wordt beoordeeld of aan de eisen voor (her)registratie is voldaan.  

a. Indien men aan alle eisen voor herregistratie heeft voldaan, duren herregistratieperiodes telkens 5 jaar, aansluitend op 
de vorige periode.  

b. Indien men niet aan alle eisen heeft voldaan, kan de registratiecommissie besluiten tot een kortere periode. Regels 
hieromtrent worden vastgelegd in Beleidsregels. 

5. Per registratieperiode zal een bewijs van inschrijving verstrekt worden. 
 

o Vervangen door nieuw Artikel 20: 
6. Een registratie start op de 1e  van de maand nadat alle gegevens compleet en in orde zijn en de betaling van de registerle-

ges is voldaan. 
7. De eerste registratieperiode duurt 5 jaar. 
8. De registratie wordt herbeoordeeld en tijdelijk verlengd of beëindigd indien men 3 jaar na datum van het D.O.-diploma niet 

voldoet aan de aanvullende eisen zoals vermeld in artikel 18. 
9. Voor elke (her)registratieperiode wordt beoordeeld of aan de eisen voor (her)registratie is voldaan. 

a. Indien men aan alle eisen voor herregistratie heeft voldaan, duren herregistratieperiodes telkens 5 jaar, aansluitend op 
de vorige periode. 

b. Indien men niet aan alle eisen heeft voldaan, kan de registratiecommissie besluiten tot een kortere periode. Regels 
hieromtrent worden vastgelegd in Beleidsregels. 

10. Per registratieperiode zal een bewijs van inschrijving verstrekt worden. 
 

• Artikel 34  
Overgangsregeling, toegevoegd bij Artikel 34: 
9. De wijzigingen in artikel 16, 18, 19 en 20 betreffende het al dan niet uitsluitend uitoefenen van een osteopathiepraktijk en 

verbod op het uitoefenen van een ander gezondheidszorgberoep, gaan in op 01-04-2018. 
10. Alle eerdere en lopende zaken dienaangaande tussen de Registratiecommissie NRO en (potentiele) registerleden welke 

beperkingen of verplichtingen i.v.m. de inschrijving in het NRO-register tot gevolg hadden en/of hebben worden per 01-04-
2018 ingetrokken. 

 
22-09-2020 

• Met de totstandkoming van het Beroepscompetentieprofiel Osteopaat (BCP) 2019 heeft het NRO besloten om tevens 
de criteria en de procedure voor het erkennen van osteopathie-opleidingen te herzien en te vervangen. Resultaat zijn 
nieuwe beoordelingscriteria welke met de reglementswijziging zijn vastgelegd in het reglement registratiecommissie, 
erkenningscriteria opleidingen en de beleidsregel beoordelingsprocedure en -criteria voor erkenning opleidingen os-
teopathie 

 


