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1 Inleiding 
 
Namens de Stichting het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) presenteert het bestuur het jaarver-
slag van de stichting van het jaar 2016. Het verslag geeft in hoofdstuk 2 een algemene beschrijving van de 
stichting, haar taken en doelstellingen. In het derde hoofdstuk doet het bestuur van de Stichting verslag van 
haar werkzaamheden in het jaar 2016. Het bestuur faciliteert een aantal NRO commissies. Deze commissies 
publiceren hun eigen jaarverslag. Per commissie is in hoofdstuk 4 een samenvatting van het jaarverslag 
2016 opgenomen in dit jaarverslag.  
Het financieel jaarverslag maakt geen onderdeel uit van dit jaarverslag en is opvraagbaar bij het secretari-
aat. 
 

2 Nederlands Register Osteopathie 
 

2.1 Rechtsvorm 
 
Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is een onafhankelijke stichting die is opgericht op 20 april 
1989. De statuten van de stichting zijn opvraagbaar bij het secretariaat en gepubliceerd op de website van 
het NRO (www.osteopathie-nro.nl). 

 

2.2 Organisatie 
 
Om haar kerntaken goed te kunnen uitvoeren heeft het NRO commissies ingesteld die elk hun specifieke 
taak hebben: 
 

• Registratiecommissie 
• Accreditatiecommissie 
• Klachtencommissie 
• College van Toezicht (tuchtcommissie) 
• College van Beroep 

 
De commissies werken autonoom, zijn onafhankelijk en opereren volgens de voor hen van toepassing zijnde 
reglementen. Voor de aanstelling van commissieleden bestaan vaste termijnen en vacatures worden op ba-
sis van geschikte competenties ingevuld. Doordat de taken voor de commissies transparant zijn vastgelegd 
in vaste procedures en reglementen, is een (persoons-) onafhankelijke verwerking van de registertaken ge-
borgd. 
Het dagelijks bestuur faciliteert de commissies en draagt het beleid uit. Hierin wordt het bestuur ondersteund 
door het secretariaat. 
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2.3 Belanghebbenden 
 
Het NRO heeft met verschillende belanghebbenden te maken. 
 
Patiënten 
Het NRO is er ter bescherming van de patiënt. Het registreren van de osteopaat moet leiden tot een zeker-
heid voor de patiënt. De patiënt heeft recht op kwalitatief goede osteopathische zorg en heldere informatie 
omtrent de mogelijkheden en de onmogelijkheden van osteopathie. Tevens moet deze patiënt antwoorden 
kunnen krijgen op veel voorkomende vragen en gehoor kunnen vinden indien er zich problemen voordoen. 
 
Osteopaten 
Het NRO is er voor en ter garantiestelling van de kwaliteit van de geregistreerde osteopaat. Het beheren en 
controleren van de kwaliteit van de geboden zorg en de borging hiervan zijn essentieel. Het moet de geregi-
streerde osteopaat duidelijk zijn welke de eisen zijn, die aan zijn of haar beroepsattitude en de kwaliteit van 
zorgverlening worden gesteld en welke de motivatie achter deze eisen is. De vigerende procedures en re-
gels moeten helder en transparant zijn, voor zowel geregistreerde osteopaten als voor de door hen behan-
delde patiënten. 
 
Accreditatieorganisaties 
Het NRO onderhoudt contacten met accreditatieorganisaties en adviseurs met als doel te komen tot een ex-
tern gevalideerde accreditatie van de opleidingen voor osteopathie. 
 
Osteopathische organisaties 

• Nederlandse vereniging voor Osteopathie (NVO). 
• Nationaal 

Het NRO vertegenwoordigt de NRO geregistreerde osteopaten en verdedigt hun belangen in be-
langrijke kwaliteit bevorderende commissies op nationaal niveau (o.a. NEN). 

• Internationaal 
Het NRO vertegenwoordigt de NRO geregistreerde osteopaten en verdedigt hun belangen op het 
gebied van regelgeving op Europees niveau in relevante commissies en overlegorganen op interna-
tionaal niveau (o.a. FORE, CEN). 

 
Opleidingen 
Het NRO erkent opleidingen die opleiden tot het beroep osteopaat, op basis van een externe onafhankelijke 
audit. 
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Het NRO accrediteert bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie verplichting van de geregistreerde 
osteopaten. 
 
Zorgverzekeraars 
Het NRO vertegenwoordigt de NRO geregistreerde osteopaten 
en verdedigt hun belangen op het gebied van verzekeringsza-
ken. Hiertoe is het NRO-bestuur vertegenwoordigd in een verze-
keringscommissie waarin ook een bestuurslid van de NVO is af-
gevaardigd. Deze commissie onderhoudt contacten met de zorg-
verzekeraars. 
Het NRO is tevens vertegenwoordigd in de Complementaire Be-
weegzorg Groep (CBZG) welke het aanspreekpunt is voor zorg-
verzekeraar VGZ.  
 
 
 

2.4 Doelstellingen NRO 
 

2.4.1  Statutair 
 
Artikel 2 van de statuten beschrijft de doelstelling van de stichting NRO: 
De stichting heeft ten doel het oprichten, in stand houden en beheren van een onafhankelijk kwaliteitsregis-
ter voor osteopathie en de daarmee samenhangende commissies en colleges. 
 
 
De stichting tracht dit doel verder te bereiken door al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oor-
deel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 
 

 
 

2.4.2  Onafhankelijkheid Register 
 

De stichting NRO heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatiestructuur van de Osteopathie in Ne-
derland. Om de onafhankelijkheid van het register te waarborgen is in de statuten en de op commissies en 
colleges van toepassing zijnde reglementen geregeld, dat bij aanstelling van functies bij het NRO geen en-
kele betrokkenheid of afhankelijkheid mag bestaan bij andere organisaties in de osteopathie. 
 

 
 
 

De CBZG registers:  
VVH, Haptotherapeuten 
NOF, Osteopathie 
SCN, Chiropractie 
NRO, Osteopathie 
VDV, Dixhoorn Ontspanningstherapie 
RCN, Craniosacraal therapie 
VMT, Manuele Therapie 
SNRC, Chiropractie 

NRO beheert 
- Register, Registerreglement en Registratiecommissie 
- Accreditatiereglement en Accreditatiecommissie 
- Reglement Klachtrecht voor Osteopathie en Commissie Klachtrecht 
- Reglement Tuchtrechtspraak voor Osteopathie en College van Toezicht 
- Reglement College van Beroep en College van Beroep 
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2.4.3  Kerntaken en doelstellingen 
 
Tot de kerntaken van het NRO behoren het borgen van de kwaliteit en het handhaven van de regels en re-
glementen. 
 

 

 
 

2.4.4  Register 
 
Het register NRO ziet erop toe dat alle geregistreerde osteopaten bij (her-) registratie voldoen aan de ge-
stelde opleidings- en kwaliteitseisen.  
 
Sinds de oprichting van het NRO is er een constante toename van het aantal geregistreerde osteopaten. 
 
 

   
Groei register per jaar             Nieuwe registraties per jaar 
  

Middelen 
- Handhaving van de eisen aan de opleiding en nascholing 
- Handhaving van de eisen aan registratie 
- Handhaving van de eisen aan herregistratie 
- Klacht- en tuchtrecht 

Kerntaken 
- Het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig 

handelen door NRO geregistreerde osteopaten 
- Borging en handhaven van de kwaliteit door het hanteren van regels, reglementen, beroepscode 

en Beroepscompetentieprofiel (BCP) zoals opgesteld door de beroepsgroep 
- Kwaliteitsborging middels registratie en/of accrediteren van scholing, nascholing en bijscholing 

en het hebben van een Beroepscompetentieprofiel 

Doelstellingen 
- Het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregi-

streerde osteopaten. 
- Het beschermen van de NRO geregistreerde osteopaat. 
- Informeren en communiceren met alle betrokken partijen  
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3 Bestuur Nederlands Register Osteopathie 
 

3.1 Samenstelling 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur was in 2016 als volgt: 
 
Harold Launspach osteopaat te Rotterdam  voorzitter 
Edward Rietbergen osteopaat te Maastricht  penningmeester 
Sander Tolenaar osteopaat te Den Haag  secretaris 
 

3.2 Rooster van aftreden 
 

 
 

3.3 Doelstellingen 
 

Naar jaarlijks gebruik heeft het bestuur de afgelopen bestuursperiode en 2016 geëvalueerd. Uit deze evalua-
tie zijn de volgende doelstellingen gesteld: 
 

 

Functie Herbenoeming Herbenoembaar Aftredend 

Voorzitter 1 december 2015 1 december 2018  

Penningmeester 1 januari 2016 1 januari 2019  
 

Secretaris 1 januari 2016 1 januari 2019  
 

 

Doelstellingen bestuur: 
- Alles te doen en/of te laten verrichten om de doelen van de stichting, zoals bedoeld in de statuten 

NRO, te verwezenlijken 
- Het verder professionaliseren van de organisatie 
- Het verbeteren van de interne en externe communicatie 
- Het komen tot een NVAO geaccrediteerde osteopathie opleiding 
- Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen in de zorg 

 
Beleid om de doelstellingen te bereiken: 
- Het in gesprek gaan en blijven met betrokken partijen 
- Het verder digitaliseren en verder optimaliseren van het secretariaat, o.a. door implementatie van 

online werkplekken c.q. externe hosting 
- Het voortzetten van het NVAO groeitraject voor de opleidingen osteopathie 
- Het oriënteren, uitwerken en vormgeven van een nieuwe geschillenregeling, t.b.v. de geregi-

streerde osteopaten, om te voldoen aan de Wet Kwaliteit Klacht Geschillen Zorg (Wkkgz) 
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3.4 Werkzaamheden 
 
De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit vaststaande overleg-
momenten en uit werkzaamheden die bepaald worden door actuele za-
ken.  
 
Onderstaand zal eerst een beschrijving worden gegeven van de vast-
staande werkzaamheden, gevolgd door een samenvatting van de actu-
ele zaken die behandeld zijn in 2016. 
 
 
Bestuursvergaderingen 
Het algemeen bestuur kent verschillende overlegvormen. 
Bestuursvergaderingen worden per jaar vooruit geroosterd. Gestreefd wordt naar een minimum van zes ver-
gaderingen per jaar.  
 
Bij deze bestuursvergaderingen zijn aanwezig:  

- De bestuursleden 
- Indien gevraagd: voorzitter van de Registratiecommissie 
- Indien gevraagd: afgevaardigde NRO (internationale zaken) 
- Secretaresse(s) NRO 

Er vindt daarnaast op dagelijkse basis bestuurlijk overleg plaats via mail, WhatsApp, telefoon of skype. 
 
Minimaal tweemaal per jaar vergadert het algemeen bestuur met de commissievoorzitters. 
 
Het streven is om twee maal per jaar te vergaderen met het bestuur van de NVO, of zoveel meer als de situ-
atie dat verlangt. 
 
 

 
 
Overleg met het secretariaat 
Er is zoveel als dat nodig is, op dagelijkse basis contact met het secretariaat. De bestuursleden houden re-
gelmatig telefonisch en via mail contact. Daarnaast streven bestuursleden naar wekelijkse aanwezigheid op 
het secretariaat. 
 
 
Overleg met externe adviseurs 
Het NRO consulteert met enige regelmaat vaste externe adviseurs op het gebied van financiële, juridische 
en organisatorische ondersteuning. 
Ieder jaar is er overleg met de vaste financieel adviseur om een begroting en jaarverslag op te stellen. 
 
Juridische en organisatorische ondersteuning wordt gezocht om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen 
en kwalitatieve bepalingen die gesteld worden aan een kwaliteitsregister in de gezondheidszorg. 

Bestuursvergaderingen 
2016: 
 
15 maart 
19 april 
7 juni 
13 september 
1 november 
6 december 

Bestuursvergaderingen 
met commissies 2016: 
 
15 maart 
6 december 
 

Bestuursvergaderingen 
met NVO bestuur 2016: 
 
11 februari 
6 juli 
14 december 
 

Vaststaande overleggen: 
Bestuursvergaderingen 
Overleg met commissies 
Overleg met het secretariaat 
Overleg met externe adviseurs 
Overleg met de NVO  
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3.5 Samenvatting bestuur 2016 
 

3.5.1 Stand van zaken NVAO traject 
In 2016 is een werkgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van drie erkende opleidingen, een 
NVO lid, vertegenwoordigers van de besturen NVO en NRO en Bureau Vercouteren. De werkgroep werkte 
onder begeleiding van dit bureau, gespecialiseerd in accreditatie ondersteuning, aan een NVAO-‘proof’ do-
meinspecifiek referentiekader. Opleidingen kunnen aan de hand van dit kader verder ontwikkelen naar het 
benodigde onderwijs- en kwaliteitsniveau dat nodig is voor NVAO accreditatie. 
  
Basis voor de osteopathie opleidingen is het BCP kader. Waar nu aan wordt gewerkt is een extern gevali-
deerd domeinspecifiek referentiekader dat kan dienen als een maatgevend kader voor de opleidingen. Der-
gelijke referentiekaders zijn voor alle hbo-opleidingen in Nederland opgesteld door de Vereniging Hogescho-
len. Hiermee wordt een nationaal referentiekader vastgelegd en dat is een belangrijke stap naar erkenning 
van ons beroep. Het huidige beroepscompetentieprofiel is daarvoor een goed startpunt. Consensus over het 
domeinspecifiek referentiekader bij de betrokkenen is gewenst, dit zijn op dit moment de huidige NRO er-
kende opleidingen, NRO en NVO.  
 

3.5.2 Reglementswijzigingen 
De volgende wijzigingsvoorstellen hebben de procedure doorlopen en zijn voorgelegd aan het College voor 
Osteopathie (CvO): 
 

1. Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de hoeveelheid nascholing 
2. Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot eisen omtrent medische basiskennis 
3. Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de eis “Alleen werkzaam als osteopaat” 
4. Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de klachten- en geschillenregeling t.g.v. de Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
 
 
Ad. 1 Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de hoeveelheid nascholing 
Een externe eis met gevolgen voor het registratiebeleid van het NRO, is het stellen van een minimumnorm 
voor geaccrediteerde bij- en nascholing van 160 uur per 5 jaar, m.i.v. 1-1-2017. Omdat het NRO tot op he-
den een minimumnorm van 70 uur hanteerde is het Reglement Registratiecommissie op dit punt gewijzigd 
en voorgelegd aan het CvO. Het CvO heeft op 26 januari 2016 ingestemd met deze wijziging, implementatie 
vindt plaats per 1-1-2017.  
 
Ad. 2 Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot eisen omtrent medische basiskennis 
Externe eisen gesteld aan het niveau van Medische Basiskennis (MBK) op HBO-niveau hebben gevolgen 
voor het registratiebeleid van het NRO. 
Deze eisen zijn gefaseerd opgesteld door zorgverzekeraar VGZ, in samenspraak met de grootste zorgverze-
keraars in Nederland. De MBK eisen gaan per 1-1-2017 en gelden als een van de erkenningscritera voor 
kwaliteitsregisters in de complementaire beweegzorg. Naast het in overeenstemming brengen van deze 
MBK eisen met het Reglement Registratiecommissie, heeft het NRO haar geregistreerden in beeld gebracht 
die (nog) niet voldoen. Deze osteopaten zijn gestimuleerd om tijdig de vereiste CPION geaccrediteerde 
scholing te volgen. Er is voorzien in een vrijstellingsmogelijkheid middels een centraal examen, afgenomen 
door een door de zorgverzekeraars aangewezen instantie (CEZC). Het CvO heeft op 26 januari 2016 inge-
stemd met deze wijziging, implementatie vindt plaats per 1-1-2017. 
Per 1 januari 2017 voldeden 13 osteopaten niet aan de MBK eisen. Als gevolg hiervan zijn per 1-1-2017 2 
osteopaten uitgeschreven uit het register. De registraties van de resterende osteopaten zijn tijdelijk opge-
schort tot uiterlijk 1-3-2017, binnen welke tijd men de mogelijkheid heeft alsnog aan de eisen MBK te vol-
doen. 
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Ad. 3 Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de eis “Alleen werkzaam als osteopaat” 
In 2013/2014 is een wijzigingsvoorstel aangaande de regel “alleen werkzaam als osteopaat” ter consultatie 
voorgedragen. Het NVO heeft dit wijzigingsvoorstel ingestuurd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). 
De leden zijn uitvoerig geïnformeerd en geraadpleegd. Een stemming ter ALV resulteerde in een meerder-
heid vóór wijziging van de regel. Het NVO bestuur heeft een positief advies gegeven ter afsluiting van de 
consultatieronde. De gehele consultatieperiode heeft een jaar in beslag genomen waardoor het wijzigings-
voorstel in de loop van 2015 aan het CvO kon worden aangeboden. In 2016 heeft het CvO het wijzigings-
voorstel behandeld. Het CvO heeft aanvankelijk geen besluit willen nemen en vervolgens zijn er verschil-
lende overlegmomenten geweest tussen NRO, NVO en CvO. Uiteindelijk heeft het CvO niet ingestemd met 
het wijzigingsvoorstel. Het NRO bestuur heeft moeite met de handelswijze van het CvO, dat aangedragen 
(juridische) argumentatie niet weerlegde, maar louter af leek te gaan op een eigen mening en gevoel. Juridi-
sche uitleg ter vergadering werd slechts ter kennisgeving aangenomen, zonder juridische ondersteuning. De 
communicatie met het CvO verliep dan ook uitermate moeizaam. Eind 2016 is er nog geen uitsluitsel over 
het wijzigingsvoorstel “alleen werkzaam als osteopaat”. Samen met het NVO bestuur heeft het bestuur aan 
CvO daarom voorgesteld de 1-beroepsregel te laten toetsen door de kantonrechter, zodat de patstelling kan 
worden doorbroken. Eind 2016 is nog niet duidelijk of CvO hier aan zal meewerken. Het NRO bestuur is nog 
in overleg met het CvO in samenwerking met het NVO bestuur. 
 
Ad. 4 Wijzigingsvoorstel RC met betrekking tot de klachten- en geschillenregeling t.g.v. de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
Per 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht. Het NRO heeft tot op heden een onafhankelijke klachtenregeling 
beheerd. De nieuwe wet beschrijft minimale eisen aan zowel beroepsbeoefenaren als geschilleninstanties, 
m.b.t. kwaliteit, klachten en geschillen. De wet introduceert een raamwerk voor een klachten- en geschillen-
regeling die alle cliënten in de gezondheidszorg toegang biedt tot een laagdrempelige en effectieve opvang, 
behandeling en afhandeling van klachten. Het uitgangspunt van deze klachten- en geschillenregeling is dat 
zorgaanbieders zoveel mogelijk klachten in de zogenoemde informele fase afhandelen, bij voorkeur in een 
goede dialoog tussen cliënt en zorgaanbieder. 
In 2016 is gewerkt aan een nieuwe klachten- en geschillenregeling osteopathie. Hierbij is de klachtencom-
missie NRO opgeheven (per 1-1-2017) en een nieuwe regeling volgens de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten 
en Geschillen Zorg tot stand gekomen. De ‘oude’ klachtencommissie is vervangen door een externe geschil-
lencommissie bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC),. Het nieuwe regelement 
registratiecommissie verwijst naar nieuwe reglementen voor klachtenfunctionaris en de geschillencommissie 
(voorheen klachtencommissie). Mooi resultaat is dat er Algemene Voorwaarden Osteopathie tot stand zijn in 
overleg met de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland. Het CvO heeft op 15 november 
2016 ingestemd met de hiervoor noodzakelijke wijziging in het reglement Registratiecommissie, waardoor 
formele implementatie voor alle geregistreerden plaatsvindt per 1-1-2017.  
 
 

3.5.3 Osteopathic House 
Per 2016 zijn de organisaties NVO en NRO verhuisd naar een gezamenlijke locatie. Hier werken beide orga-
nisaties constructief samen aan het ten uitvoer brengen van de beleidsstappen die voortkomen uit de visie: 
De NVO streeft er naar osteopathische beroepsuitoefening te brengen op overheid erkend niveau. Naast het 
gezamenlijk huisvesten van de beide NVO en NRO secretariaten is de nieuwe locatie een ontmoetingsplek 
geworden voor besturen, commissieleden en leden. Bestuursleden zijn sinds 2016 frequenter dan ooit tevo-
ren op het kantoor aanwezig. Behalve interne zijn ook externe stakeholders hier ontvangen. Door het betrek-
ken van een gezamenlijk kantoor is de hele organisatie slagvaardiger geworden. 
Meteen met de overgang naar een professionele locatie is het secretariaat gemoderniseerd door betere ICT 
ondersteuning. Waar de verantwoordelijkheid voor updates, veiligheid van data, back-ups en het functione-
ren van ICT voorheen bij het secretariaat en bestuur zelf lag, is dit ge-outsourced  naar de firma Webstate. 
Deze partij neemt alle ICT zorgen uit handen en biedt online werkplekken met de nodige ondersteuning. Dit 
houdt in dat de gebruikers (secretariaat) rechtstreekse ondersteuning van de helpdesk van Webstate krijgen. 
Door deze stap zijn de veiligheid van data, uptime-garantie en ondersteuning gewaarborgd. 
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3.5.4 FORE 
 
FORE heeft de intentie om samen te gaan met EFO. Definitief is deze fusie echter nog niet. 
Op de FORE meeting in Cyprus is een sterkte/zwakte analyse gemaakt over de positie van de osteopathie in 
Europa. Doel is geweest om dit in kaart te brengen en het beleid van FORE op af te stemmen. Hoe kunnen 
we het beste handelen om osteopathie sterker te positioneren. 
 
 

3.5.5 Verzekeringen 
 
VGZ neemt nog steeds het voortouw in het kaderen van het CAM veld. VGZ probeert de CBZG kaderafspraken 
(modelovereenkomst) op te leggen, een verkapte vorm van contracteren, niet individueel maar collectief via 
de beroepsregisters. De CBZG heeft zich unaniem uitgesproken tegen het onderwerpen aan de modelover-
eenkomst (VGZ) maar wel het gesprek met VGZ te zoeken. Hierin motiveert CBZG haar uitzonderlijke situatie 
binnen het CAM-veld (HBO niveau met alle zekerheden van dien). 
Gesprekken zullen in 2017 worden hervat. Belangrijk is dat de CBZG zelf het heft in handen neemt en aantoont 
dat we goed georganiseerd bezig zijn. 
 
 

4 Commissies Nederlands Register voor Osteopathie 
 

4.1 Registratiecommissie 

4.1.1  Samenstelling 
 
Frank van de Ven osteopaat te Deurne  voorzitter 
Marten Noteboom osteopaat te Valkenswaard lid 
Jack Sanders  osteopaat te Veldhoven  lid 
 

4.1.2  Rooster van aftreden 
 

 
 

Functie Datum toetreden Herbenoembaar Aftredend 

Voorzitter Frank v/d Ven Januari 2016 April 2019 
 
April 2022 
 

Lid Marten Noteboom Januari 2011 Januari 2014 
 
Januari 2017 
 

Lid Jack Sanders Januari 2011 Januari 2014 
 
Januari 2017 
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4.1.3  Doelstellingen 
 
De registratiecommissie heeft tot doel het register te beheren. Zij doet dit door het erkennen van opleidingen 
en het erkennen van osteopaten, die zich inschrijven in het NRO. 
Om haar taken te kunnen uitvoeren is de registratiecommissie gehouden aan het Reglement Registratie-
commissie en het Besluit opleiding en nascholing. 
 

4.1.4  Samenvatting Registratiecommissie 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NVAO-traject: 
In 2015 is een Quick Scan uitgevoerd en hieruit is de beslissing genomen dat IAO, FICO en CS erkenning 
ontvangen voor de opleiding osteopathie met ingang van het schooljaar 2016-2017 voor een periode van 5 
jaar(uit jaarverslag 2015). Door Bureau Vercouteren is een vergelijkingsonderzoek gedaan naar de niet er-
kende jaren (2011-2014). Hieruit is naar voren gekomen dat ook deze jaren aan de gestelde criteria volde-
den en zijn deze jaren met terugwerkende kracht erkend. 
 
1-beroepsregel: 
Reeds sinds 2013 is het bestuur bezig met wijziging van de 1-beroepsregel. In 2016 zijn de argumenten om 
de regel te veranderen juridisch nog eens onderbouwd. Het CvO heeft dit voor kennis aangenomen en zon-
der tegen-argumenten afgewezen. In december is een laatste poging ondernomen om samen met het NvO, 
NRO en CvO naar de rechter te gaan en de uitspraak als bindend advies te gebruiken. 
 
MBK: 
De eis voor voldoende MBK (Medische Basis Kennis) als standaard voor iedere geregistreerde osteopaat is 
bekrachtigd door de RC. Dit is toegevoegd als artikel (17) bij het reglement RC. 
Diegene die hun diploma osteopathie voor 1989 hebben gehaald zijn aangeschreven, om hun MBK aan te 
vullen, via CPION erkende toetsing. 
 
Hervisitatie-protocol: 
In 2016 is een start gemaakt met het opstellen van een hervisitatie-protocol. 
Speerpunten zijn: 

• Steekproefgrootte en termijn 
• Visitatie over kwaliteit van de osteopaat 
• Uitbreiding van eisen: o.a. check website, gebruik van richtlijnen (dossiers inzien) en Wkkgz. 

 
Verder zijn het reglement RC en beleidsregels nagezien en waar nodig 
veranderd. Voorgesteld is om dit in een grote algemene verandering aan leden en CvO voor te leggen. 
 

Aantal geregistreerden 648 

Aantal eerste registraties 34 

Aantal herregistraties 113 

Aantal uitschrijvingen 12 

Aantal visitaties 95 
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De examencommissie blijft voorlopig bestaan, zo lang het NVAO traject loopt. 
 
In 2016 heeft de commissie gezocht naar nieuwe leden van de RC. Rob van Zelst en Susanne Gilhuis gaan 
Jack Sanders en Marten Noteboom opvolgen per 01-01-2017. Jack en Marten zijn voor hun werkzaamheden 
door het NRO bedankt. 
 

4.2 Accreditatiecommissie 
 
De accreditatiecommissie van het Nederlands Register voor Osteopathie is verantwoordelijk voor het accre-
diteren van bij- en nascholing en het doen van voorstellen aan het NRO inzake de criteria voor accreditatie. 
De accreditatiecommissie streeft er naar een verzoek binnen zes weken na ontvangst van de betaling van 
het tarief afgehandeld te hebben, waarna de geaccrediteerde bij- en nascholing wordt gepubliceerd op de 
website van het NRO.    
 
Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van de accreditatiecommissie in 2016. 
 

4.2.1  Samenstelling 
 
De samenstelling van de accreditatiecommissie was in 2016 als volgt: 
 
Paul Smolders  osteopaat te Waalre  voorzitter 
Frank Langerak  osteopaat te Terneuzen  lid 
Tracey Lear  osteopaat te Zevenbergen lid 
 

4.2.2  Rooster van aftreden 
 

 

4.2.3 Samenvatting Accreditatiecommissie 2016 
 
Personele bezetting AC 
In 2016 is de AC begonnen met het bekijken of de AC al aangevuld kan worden door nieuwe AC-leden. Dit 
om een goede doorstroom in opvolging te kunnen krijgen. De AC is na vergadering tot de slotsom gekomen 
dat dit beter nog enkele jaren kan wachten. Het proces van accrediteren welke de afgelopen vijf jaar wel wat 
veranderingen voor de AC en de aanvragers heeft gegeven, willen we met de bestaande bezetting helemaal 
uitkristalliseren om voor de opvolgers een duidelijk accreditatieproces te creëren. Dit gaat beter met de al 
ingewerkte AC-leden, dan met het tegelijk in moeten werken van nieuwelingen. Dit wordt wel vervolgd. 
 
 
 

Functie Datum toetreden Herbenoembaar Aftredend 

Voorzitter  P. Smolders Januari 2012 Januari 2017 Januari 2022 

Lid F. Langerak Februari 2012 Februari 2017 
 
Februari 2022 
 

Lid T. Lear Januari 2013 Januari 2018 
 
Januari 2023 
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Opdracht 
De commissie heeft de bevoegdheid tot het accrediteren van activiteiten zoals cursussen, congressen, sym-
posia en andere individuele activiteiten die voldoen aan de criteria zoals benoemd in artikel 5 van het Regle-
ment Accreditatiecommissie van het NRO.  
 
Artikel 5 

1. Voor erkenning als geaccrediteerde activiteit gelden de eisen zoals vermeld in het “Reglement er-
kenningcriteria opleiding en nascholing osteopathie”.  

2. Activiteiten kunnen, afhankelijk van de aard van de activiteit, door individuen en organisaties ter ac-
creditatie worden aangeboden.  

3. Tevens kunnen osteopathische activiteiten erkend worden die gegeven worden door organisaties 
die door een door de Accreditatiecommissie NRO erkende buitenlandse accreditatiecommissie zijn 
erkend. 

 
Accreditaties in 2016 
In totaal werden er 76 accreditatieaanvragen in 2016 beoordeeld door de AC.  
 
 

 
 
 
Belangrijke activiteiten in 2016 
 
De accreditatiecommissie is wederom met goede moed in 2016 aan de slag geweest met de aanvragen. Het 
aantal aanvragen is, tot genoegen van de commissie, verder toegenomen maar de hoeveelheid afwijzingen 
nemen vanaf 2015 weer toe. Zoals te lezen is in de tabel, zijn er in 2016 veertien aanvragen voor accredita-
tie afgewezen.  
In percentages zijn het aantal afwijzingen van beoordeelde aanvragen per jaar:  
2012 (41,1%), 2013 (23,5%), 2014 (10,7%), 2015 (15,8%), 2016 (19,4%) 
Er  is bij een afwijzing altijd de mogelijkheid geboden om in beroep te gaan voor degenen die het oneens 
waren met een afkeuring van een te geven cursus.  
Er komen in 2016 ook aanvragen binnen van andere dan de bekende organisatoren (IAO, CS, FICO, PRO) 
maar deze voldoen regelmatig niet aan BCP en of doelgroep. 
 
Opnieuw blijft het idee bij de NVO-leden bestaan dat de AC onnodig veel nascholingen afwijst, zonder te we-
ten wat de redenen hiervoor zijn. Deze kan en mag de AC ook niet doorgeven aan derden. 
De AC is van oordeel dat de redenen voor afwijzingen alleen gekend moet blijven tussen haar en de aanvra-
ger. Tenminste, dat het niet aan de AC is om de motivatie naar buiten te brengen maar dat dit wel gedaan 
kan worden door de aanvrager. Dit om geen negatief beeld door de AC naar buiten te communiceren over 
de aanvraag of aanvrager. 

 Aanvragen 
2012 

Aanvragen 
2013 

Aanvragen 
2014 

Aanvragen 
2015 

Aanvragen 
2016 

Goedge-
keurd 33 39 50 53 58 

In behande-
ling 4 3 1 6 4 

Afgewezen 23 12 6 10 14 

Totaal 69 54 57 
 

69 
 

 
76 
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De AC is van mening dat het NVO-bestuur medeverantwoordelijk is voor het negatieve beeld dat de leden 
hebben over de AC. Het NVO-bestuur heeft aangegeven een actiever, ondersteunende rol te gaan spelen 
na het beantwoorden van vragen van de leden, door de AC en het NRO-bestuur.  
 
Ook de organisatoren klagen nog steeds regelmatig bij NRO-bestuur en AC, dat de AC niet juist een na-
scholing heeft beoordeeld of algemeen vindt dat de AC-leden niet de juiste papieren hebben om te mogen 
beoordelen. De AC en het NRO-bestuur hebben de klagers gewezen op het volgen door de AC van de richt-
lijnen als gesteld in het reglement en erkenningscriteria. En mochten de klagers zich onjuist beoordeeld voe-
len, kunnen ze na een bezwaar, uiteindelijk nog in beroep gaan tegen een uitspraak van de AC. Dit is tot nu 
toe niet gebeurd. 
 
Redenen van de afwijzingen zijn; het niet voldoen aan de erkenningscriteria.  
Bijvoorbeeld: nascholingen welke niet passen binnen domein van het BCP osteopathie (2016: 2x), het niet 
ontvangen van een syllabus (2016: 6x), doelgroep valt niet binnen de eisen (2016: 4x), geen redelijke weten-
schappelijke onderbouwing (2016 2x).  
Verder blijven aanvragen nog steeds vaak erg lang openstaan omdat de organisatoren wel een nascholing 
organiseren, zonder een syllabus te kunnen overleggen. De commissie kan een aanvraag niet in behande-
ling nemen zonder de inhoud te kennen, dus moet eerst een syllabus overlegd kunnen worden. Dit is de or-
ganisatoren opnieuw meegedeeld. 
 
Er zijn ook individuele aanvragen voor accreditatie. Individuele aanvragen zijn gedaan voor nascholing geor-
ganiseerd buiten Nederland en Vlaanderen. Ook docenten van nascholing hebben aanvragen voor accredi-
tatiepunten ingediend. Hier is het uploaden van bijbehorende behaalde certificaat en syllabus vaak waar de 
aanvragers in gebreke bleven. Na verzoek van de AC, kon hier alsnog aan voldaan worden. Soms via het 
opsturen van de syllabus op papier of via gegevensdragers welke door de AC bekeken kunnen worden. 
 
PE-online 
Deze mogelijkheid geldt met name voor de individuele aanvragen.  
Voor de organisatoren wil de AC de eis blijven houden dat de syllabus ge-upload wordt naar PE-online. 
Veelvuldig is afgelopen jaren gebleken, dat een syllabus niet ge-upload kan worden, omdat deze te groot is. 
Er worden soms grote bestanden via We-tranfer doorgegeven maar deze zijn maar tijdelijk inzichtelijk. En de 
AC wil dat de syllabi in PE-online bij de aanvraag komen staan om deze te allen tijde te kunnen bekijken. 
Er zijn al uitbreidingen gedaan in de soft/hardware maar nog steeds gaat het blijkbaar niet goed. We weten 
echter niet waar het probleem zit. 
De AC denkt aan de mogelijkheid om ook de organisatoren hun syllabus op te laten sturen naar het secreta-
riaat via gegevensdragers, mocht deze te groot zij om te uploaden. Dit is iets om samen met bestuur naar te 
kijken of dit een oplossing kan zijn. 
 
Actiepunten 2016 
 

- De accreditatiecommissie wil in de toekomst vaker nascholingen gaan bezoeken en volgen om een 
betere indruk te krijgen van de inhoud. Een verzoek om hiervoor ook accreditatiepunten te krijgen 
voor de accreditatiecommissieleden, is goedgekeurd door het NRO-bestuur. 

- De personele bezetting staat besproken bij samenstelling accreditatiecommissie 2016. 
 
 
Extra activiteiten in 2017 
 

- Er moet gekeken worden met het bestuur hoe de problematiek omtrent het uploaden van syllabi op-
gelost kan worden. 
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4.3 Klachtencommissie 

4.3.1  Samenstelling 
 
Mw. Mr. C. Zwetsloot  advocaat te Zeist    voorzitter 
Luc Horck   osteopaat te Kerkrade    secretaris 
Mw. J. Jantzen   vertegenwoordiger patientenorganisatie  lid 
Mw. D.F. Bakker  vertegenwoordiger patientenorganisatie  lid 
Maartje Kappen-Baur  osteopaat te Geldrop    lid 
 
De samenstelling van de klachtencommissie is als volgt. De voorzitter van de klachtencommissie is me-
vrouw mr. C. Zwetsloot (verbonden aan Eldermans Geerts). Mevrouw J. Janzen is als onafhankelijk lid ver-
bonden geweest aan de klachtencommissie. Zij is vertegenwoordigster van een patiëntenvereniging (Stich-
ting voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal). Zij heeft een ambassadeursopleiding gevolgd 
van het Huis voor de Zorg (IKG). Medio 2016 is mevrouw Janzen vervangen door mevrouw D.F. Bakker. 
Mevrouw M. Baur - Kappen is als osteopaat DO-MRO lid van de 
klachtencommissie. Dhr. L. Horck osteopaat DO-MRO is als osteopaat lid van de klachtencommissie en 
functioneert tevens als secretaris van de klachtencommissie. 
 

4.3.2  Rooster van aftreden 
 

 
 
Toelichting rooster van aftreden: 
 
* Per 1 mei 2016 is de samenstelling van de klachtencommissie gewijzigd ten opzichte van 2015. Mw. J. 
Janzen had conform het aftreedschema al eerder moeten aftreden. Het vinden van een vervanger/vervang-
ster is echter dusdanig moeilijk gebleken dat zij tot 1 mei is aangebleven als vertegenwoordigster van een 
patiëntenorganisatie om zo de belangen vanuit patiëntenperspectief te blijven bewaken. Per 1 mei 2016 is 
mw. Janzen vervangen door mw. Bakker.  
 
** Het rooster van aftreden komt per 1 januari 2017 te vervallen. Door het in werking treden van de Wkkgz 
wordt de functie van Klachtencommissie NRO extern ondergebracht in een geschillencommissie osteopathie 
bij de Stichting Geschillencommissies Consumenten (SGC) te Den Haag. 
 

4.3.3 Samenvatting klachtencommissie 2016 
 
In het jaar 2016 zijn er 3 klachten binnengekomen. Alle klachten zijn ingediend volgens de daarvoor gel-
dende procedure. Alle 3 klachten zijn dus ontvankelijk verklaard en behandeld. Tijdens de procedure is de 

Functie Datum toetreden Herbenoembaar Aftredend 

Voorzitter  C. Zwetsloot Januari 2015 Januari 2019 December 2016** 

Secretaris Luc Horck Januari 2013 Januari 2017 
 
December 2016** 
 

*Lid D.F. Bakker Mei 2016  
 
December 2016** 
 

Lid M. Kappen-Baur Januari 2013 Januari 2017 
 
December 2016** 
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behandeling van twee van de drie klachten door de klager / klaagster stopgezet, eenmaal vanwege het op-
nieuw ernstig ziek worden van klager en eenmaal vanwege minder motivatie van klaagster. In de derde zaak 
is uitspraak gedaan. 
 

 
(1): klacht is direct verder geleid aan de Commissie van Toezicht (CvT) 
 
 
In het jaar 2007 zijn er ook rubrieken gemaakt van het soort klachten die bij de klachtencommissie zijn bin-
nengekomen. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in het soort klachten die een tendens hebben 
meer op te treden. De rubrieken zijn als volgt geformuleerd: 
 
Categorie 1 Klachten over gebrek aan of incorrecte informatie verstrekking naar de patiënt. 
Categorie 2 Klachten over inhoud van de osteopathische behandeling die niet conform het beroepspro-

fiel c.q. competentieprofiel zijn uitgevoerd. 
Categorie 3 Klachten over kosten/ facturering/ behandeltijd 
Categorie 4 Klachten over handelingen of uitlatingen waarbij de intimiteit grenzen van de patiënt worden 

overschreden. 
Categorie 5 Klachten over behandeling met lichamelijk letsel als gevolg. 
 
In onderstaande overzicht hebben we tevens m.b.t. de rubrieken vanaf 2007 een overzicht gemaakt van de 
binnengekomen ontvankelijke klachten. Sommige klachten bestonden uit meerdere onderdelen. De categori-
sering is per onderdeel van een klacht toegepast en in het schema verwerkt. 
 
 

 
 

Jaar Aantal Ontvankelijk Niet 
ontvankelijk Ingetrokken Behandeld 

2011 2 1 1 2 0 

2012 2 1 0 1 1 

2013 8 3 5 0 3 
 

2014 4 4 0 1 4(1) 

2015 4 4 0 0 3 

2016 3 3 0 2 
 

1 
 

Rubriek 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaal 

Cat. 1 0 0 3 1 0 1 5 

Cat. 2 0 1 0 1 0 1 3 

Cat. 3 0 0 0 0 0 0 0 

Cat. 4 0 0 0 2 2 2 6 
 

Cat. 5 1 0 0 0 2 1 4 
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4.4 College van Toezicht 
 
Bij het CvT komen klachten binnen die door de klachtencommissie van het NRO niet kunnen worden behan-
deld. Dit kan komen door de zwaarte of complexiteit van een klacht, of doordat de te verwachten sanctie die 
kan worden opgelegd beter past bij de mogelijkheden van het CvT.  
Het kan echter ook zijn dat klager direct vraagt om behandeling door het CvT, waarna de klacht door het se-
cretariaat van het NRO direct wordt doorgestuurd naar het college. 
 
Klachten komen binnen bij de secretaris van het CvT. De secretaris zal daarop contact opnemen met de 
voorzitter die bepaalt wat de te volgen stappen zullen zijn. Dit vervolg hangt af van de inhoud van het klaag-
schrift en de ernst van de zaak.  
De procedure staat beschreven in het reglement CvT. Dit reglement is voor een ieder terug te vinden op de 
site van het NRO, onder het kopje ‘over NRO’. 
 

4.4.1 Samenstelling 
 
Dhr. Mr. I.P.C. Sindram  advocaat te Malden   voorzitter 
Tako Nijveld   osteopaat te Hollandsche Rading secretaris 
Bjorn Meershoek  osteopaat te Groenlo   lid 
Cees Rietbergen  osteopaat te Zeewolde   lid 
Mw. I. ter Horst   arts te Meersen    lid 
 

4.4.2 Rooster van aftreden 
 
 

 

4.4.3 Samenvatting College van Toezicht 2016 
 
Er zijn in 2016 geen klachten direct of indirect bij het CvT binnen gekomen.  
 
 

Functie Datum toetreden Herbenoembaar Aftredend 

Voorzitter  I.P.C. Sindram Februari 2011 Januari 2016 Januari 2021 

Secretaris Tako Nijveld Januari 2013 Januari 2018 
 
Januari 2023 
 

Lid Bjorn Meershoek Januari 2012 Januari 2017 
 
Januari 2022 
 

Lid Cees Rietbergen Januari 2013 
 
Afgetreden  
december 2015 

 
 

Lid I. Ter Horst Januari 2007 Januari 2012 
 
Januari 2017 
 

    


