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1. Inleiding 
8.1 Dit reglement omvat de toetsingscriteria voor registratie en herregistratie van 

osteopaten. Aanvragen voor registratie en herregistratie worden door de 
registratiecommissie beoordeeld aan de hand van het Reglement 
registratiecommissie en dit Reglement toetsingscriteria voor registratie en 
herregistratie van osteopaten.  

8.2 De criteria voor erkenning van opleidingen en accreditatie van nascholing zijn 
opgenomen in het Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing 
osteopathie. 

8.3 Door registratie erkent de osteopaat het belang van kwaliteitsborging en continue 
professionele ontwikkeling binnen het domein van de osteopathie, zoals beschreven in 
het Beroepscompetentieprofiel osteopaat (hierna: BCP) en zet zich in om te voldoen 
aan de binnen dit register gestelde eisen en criteria, zoals onder meer uit het BCP 
voortvloeien. Daarnaast stelt de osteopaat zich op de hoogte van en handelt volgens 
de meest recente ontwikkelingen en inzichten binnen het vakgebied. De osteopaat 
dient zich bij het aanbieden van osteopathische zorg altijd te houden aan het principe 
‘bekwaam is bevoegd en onbekwaam is onbevoegd”. 

2. Registratie 

2.1 Hoofdvoorwaarden 
2.1.1 Voor registratie (inschrijving in het register) zijn samengevat drie hoofdvoorwaarden 

van belang, waar de osteopaat aan dient te voldoen wil deze kunnen worden 
ingeschreven, dan wel ingeschreven blijven, in het register van NRO: 

a. de osteopaat voldoet aan de algemene criteria voor inschrijving; 
b. de osteopaat levert zorg in een goedgekeurde praktijk die voldoet aan de criteria 

voor praktijkvoering; 
c. de osteopaat levert zorg conform criteria die betrekking hebben op osteopathische 

beroepsuitoefening en de kwaliteitseisen van het NRO. 

2.2 Algemene criteria voor inschrijving 
2.2.1 De osteopaat heeft een diploma osteopathie: 

a. behaald binnen Nederland/Vlaanderen, aan een door de registratiecommissie 
erkende opleiding voor osteopathie, zoals bedoeld in het Reglement 
erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie; 

b. behaald buiten Nederland/Vlaanderen, waarbij uit een (in opdracht van NRO 
uitgevoerde) onafhankelijke diplomavergelijking is gebleken dat het diploma 
voldoet aan het in Nederland vereiste niveau. De procedure en criteria voor deze 
diplomavergelijking kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat; 
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c. Indien het diploma op het moment van inschrijving ouder is dan 3 jaar, toont de 
osteopaat aan over voldoende werkervaring (gemiddeld 10 uur per week) en 
relevante deelname aan scholingsactiviteiten (160 uur per 5 jaar) te beschikken. 

2.2.2 Beoordelingscriteria zijn de werkervaringseis en de scholingseis die over de 
betreffende periode naar rato zullen worden bepaald. Voldoet de osteopaat niet aan de 
werkervaringseis en/of de scholingseis dan zal een instroomprogramma worden 
voorgesteld, te volgen bij een door NRO aangewezen opleiding. 

2.2.3 De osteopaat voldoet aan de criteria voor Medische basiskennis (MBK) zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

2.2.4 De osteopaat die een andere moeder-taal spreekt dan Nederlands, toont met een 
diploma Staatsexamen Nederlandse Taal (NT2) aan dat de Nederlandse taal 
voldoende beheerst wordt om in Nederland te werken of te studeren op (post-) HBO of 
universitair niveau. Het vereiste niveau van het staatsexamen is programma II 
(taalniveau B2). 

2.2.5 De osteopaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die minimaal 
voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in bijlage 2. 

2.2.6 Indien de osteopaat overstapt vanuit een ander register in de osteopathie dan toont 
deze desgevraagd aan, met een door het betreffende register afgegeven verklaring, 
dat er geen bezwaar is om te werken als osteopaat c.q. te registreren in het NRO. 

2.2.7 De osteopaat heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een 
geschillencommissie. Door inschrijving in het register conformeert de osteopaat zich 
aan het Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie en het Reglement 
Geschillencommissie Osteopathie en de daarmee samenhangende Algemene 
voorwaarden Osteopathie. 

2.2.8 De osteopaat valt onder het tuchtrecht zoals opgenomen in het Reglement college 
van toezicht. 

2.3 Criteria praktijkvoering 
2.3.1 De praktijk voldoet aan de criteria t.a.v. locatie, inrichting, hygiëne, privacy, 

dossiervoering en profilering zoals uitgewerkt in bijlage 3. 
2.3.2 De praktijk is na visitatie goedgekeurd door de registratiecommissie. 

2.4 Criteria osteopathische beroepsuitoefening 
2.4.1 De osteopaat conformeert zich gedurende de inschrijving in het register aan de 

documenten die de osteopathische beroepsuitoefening beschrijven en als leidraad 
dienen bij het verlenen van de osteopathische zorg. De meest recente versie van deze 
documenten zijn gepubliceerd op de website van het register. Deze documenten zijn: 

a. Beroepscode osteopathie; 
b. Beroepscompetentieprofiel osteopaat; 
c. Algemene voorwaarden osteopathie; 
d. Osteopathische (Vakinhoudelijke) richtlijnen, standaarden en leidraden. 
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2.4.2 De osteopaat draagt zorg voor een professionele en veilige bedrijfsvoering met 
inachtneming van relevante wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de WGBO, Wkkgz, 
AVG. 

2.4.3 De osteopaat die ook zorg of diensten aanbiedt welke niet tot het domein osteopathie 
behoren, draagt ervoor zorg dat: 

a. De registratiecommissie op de hoogte wordt gesteld van de aard van de zorg of 
diensten welke niet tot het domein osteopathie behoren; 

b. Deze zorg of diensten geen onderdeel uitmaken van de osteopathische 
behandeling; 

c. Er een strikte scheiding van beroepen c.q. zorgaanbod c.q. diensten is 
aangebracht in zowel profilering, organisatie van zorg, financiële administratie, 
dossiervorming als binnen het vakinhoudelijk handelen; 

d. Aan betrokkenen duidelijk wordt gecommuniceerd dat de toegepaste zorg of 
diensten geen osteopathie betreffen. 

2.4.4 Osteopathie wordt gefactureerd onder de landelijke prestatiecode osteopathie zoals 
gepubliceerd door Vektis. Zorg of diensten welke niet tot het domein osteopathie 
behoren worden niet onder de landelijke prestatiecode osteopathie gefactureerd. 

2.4.5 De osteopaat die zich voor een bepaalde periode laat waarnemen, zal dit laten doen 
door een osteopaat met een geldige NRO registratie. 

2.5. Procedure voor inschrijving (registratie) 
2.5.1 De osteopaat die wenst te registreren schrijft zich in door een aanvraagdossier aan te 

maken in de online omgeving van PE-Online. 
2.5.2 In het aanvraagdossier beantwoordt de osteopaat vragen en levert bewijsstukken aan. 

Ook verklaart de osteopaat zich te conformeren aan de criteria voor de osteopathische 
beroepsuitoefening. De opbouw van het aanvraagdossier is zodanig dat door de 
registratiecommissie uit het dossier kan worden afgeleid of aan de drie 
hoofdvoorwaarden voor registratie kan worden voldaan. 

2.5.3 De procedure voor inschrijving neemt minstens 8 weken in beslag, inclusief de 
visitatieprocedure, gerekend vanaf het moment dat de osteopaat het volledige en 
kloppende aanvraagdossier heeft ingediend. 

2.5.4 Het secretariaat en de registratiecommissie controleren de aanvraag en stellen waar 
nodig aanvullende vragen. 

2.5.5 Wanneer het aanvraagdossier volledig is neemt de registratiecommissie het 
aanvraagdossier in behandeling en besluit of: 

a. registratie wordt uitgevoerd zonder dat praktijkvisitatie noodzakelijk is;  
b. Registratie voorlopig wordt uitgevoerd onder voorbehoud van praktijkvisitatie; een 

voorlopige registratie is maximaal 2 maanden geldig; 
c. Registratie niet kan worden uitgevoerd. 

2.5.6 De inschrijving c.q. eerste registratie gaat in per de eerste van de maand, volgend op 
het besluit van de registratiecommissie. 

2.5.7 Het secretariaat informeert de osteopaat over de (voorlopige) registratie, als bedoeld in 
dit artikel en kent een registratieperiode toe in PE-Online. 
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2.5.8 In PE-Online worden de registratieperiodes van de osteopaat bijgehouden in een 
dossier. Dit dossier staat ook centraal in de herregistratie cyclus. 

2.5.9 Indien geen registratie wordt uitgevoerd, als bedoeld in lid 2.5.5.c van dit artikel, wordt 
de motivatie voor de afwijzing kenbaar gemaakt met verwijzing naar de criteria. Hierbij 
wordt gewezen op de bezwaar- en beroepsprocedure uit het Reglement 
registratiecommissie. 

2.5.10 Het secretariaat informeert de osteopaat, indien van toepassing, over de procedure 
voor praktijkvisitatie. 

2.5.11 Indien na praktijkvisitatie aan de voorwaarden is voldaan wordt de voorlopige 
registratie een definitieve registratie. 

2.5.12 Indien na praktijkvisitatie niet aan de voorwaarden is voldaan vervalt de voorlopige 
registratie en wordt de motivatie voor de afwijzing kenbaar gemaakt met verwijzing 
naar de criteria. Hierbij wordt gewezen op de bezwaar- en beroepsprocedure uit het 
Reglement registratiecommissie. 

2.5.13 Registratie geldt voor een periode van 5 jaar.  

3. Procedure voor praktijkvisitatie 
3.1 Visitatie kan op twee manieren plaatsvinden: 

a. schriftelijke visitatie: de osteopaat vult een visitatieformulier in op basis waarvan de 
registratiecommissie besluit of de praktijk (voorlopig) kan worden goedgekeurd; 

b. fysieke visitatie: de praktijk wordt bezocht door een visiteur, aangewezen door de 
registratiecommissie; 

3.2 Visitatie vindt altijd plaats bij inschrijving, verhuizing en verbouwing van de praktijk. 
3.3 Visitatie geschiedt schriftelijk: 

a. bij inschrijving, verhuizing of verbouwing, al dan niet gevolgd door een fysieke 
visitatie; 

b. elke 5 jaar bij herregistratie. 
3.4 Visitatie geschiedt fysiek: 

a. bij inschrijving, indien de praktijk nog niet door NRO is goedgekeurd; 
b. na verhuizing, indien de praktijk nog niet door NRO is goedgekeurd; 
c. na verbouwing; 
d. steekproefsgewijs; 
e. wanneer de registratiecommissie tussentijds specifiek verzoekt om een fysieke 

visitatie van een locatie. 
3.5 Inhoudelijk is de visitatie gebaseerd op de criteria praktijkvoering zoals uitgewerkt in 

bijlage 3. 
3.6 Indien de praktijk door meerdere osteopaten gebruikt wordt, wordt deze eenmaal fysiek 

gevisiteerd. De goedkeuring geldt dan voor alle in de praktijk werkzame osteopaten en 
beperkt zich tot de na visitatie goedgekeurde ruimtes. 

3.7 Bij planningsverzoeken gaat het verzoek naar alle osteopaten en wordt afgestemd 
welke osteopaat de praktijk zal vertegenwoordigen in de communicatie en tijdens de 
visitatie. De osteopaten die niet bij de visitatie aanwezig zijn ondertekenen hiertoe een 
door het secretariaat aangeleverde volmacht. 
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3.8 Visitatieroute (betreft fysieke praktijkvisitatie): 
a. visitatie volgt uit de procedure voor inschrijving of op aanvraag van de osteopaat 

conform lid 5 van dit artikel; 
b. visitatie vindt plaats op vaste dagen, eenmaal per maand waarbij de visiteurs een 

samengestelde route volgen met alle voor die maand ingeplande visitaties; 
c. het secretariaat plant het visitatiebezoek aan de osteopaat en doet tijdig een 

afspraakvoorstel voor de eerstvolgende visitatieroute; 
d. als het afspraakvoorstel voor de osteopaat niet mogelijk is dan volgt een nieuw 

afspraakvoorstel voor de visitatieroute van de volgende maand; 
e. nadat de visitatie heeft plaatsgevonden rapporteert de visiteur de bevindingen van 

de visitatie aan de registratiecommissie; 
f. de registratiecommissie neemt de rapportage in behandeling en besluit binnen 3 

weken of: 
i. de praktijk voldoet aan de criteria praktijkvoering zoals uitgewerkt in bijlage 3. 

De praktijk wordt goedgekeurd; 
ii. de praktijk voldoet in grote lijnen aan de criteria praktijkvoering zoals uitgewerkt 

in bijlage 3 maar niet volledig. Met kleine aanpassingen kan de praktijk alsnog 
voldoen. De praktijk wordt goedgekeurd onder voorbehoud dat de benodigde 
aanpassingen binnen een maand aantoonbaar zijn uitgevoerd. Na een maand 
vindt definitieve herbeoordeling en besluitvorming plaats; 

iii. de praktijk voldoet niet aan de criteria praktijkvoering zoals uitgewerkt in bijlage 
3. De praktijk wordt afgekeurd. 

4. Herregistratie 

4.1 Algemeen 
4.1.1 Herregistratie is mogelijk als de osteopaat voldoet aan de werkervaringseis en aan de 

scholingseis. Ruim voordat de registratietermijn afloopt, wordt de osteopaat per e-mail 
meerdere malen herinnerd om tijdig herregistratie aan te vragen in PE-Online. Indien 
tijdig aan alle criteria voor herregistratie is voldaan, volgt opnieuw registratie voor een 
periode van 5 jaar.  

4.2 Criteria voor herregistratie 

4.2.1 Werkervaringseis 
4.2.1.1 Een van de criteria voor herregistratie is dat de osteopaat het beroep in voldoende 

mate en regelmatig heeft uitgeoefend. De osteopaat voldoet bij herregistratie aan de 
werkervaringseis als over de afgelopen registratieperiode minimaal 2600 uur (10 uur 
per week) is gewerkt. 

4.2.1.2 Bij het (niet) voldoen aan de werkervaringseis gelden de volgende beoordelingscriteria 
voor herregistratie: 
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a. minimaal 2600 uur (gemiddeld 10 uur per week over 5 jaar): volledige 
herregistratie (5 jaar); 

b. 1300-2599 uur (gemiddeld 5-10 uur per week over 5 jaar): herregistratie beperkte 
duur voor 2,5 jaar¹; 

c. minder dan 1300 uur (minder dan gemiddeld 5 uur per week over 5 jaar): geen 
herregistratie. 

4.2.1.3 De werkzaamheden mogen niet langer dan 2 jaar aaneengesloten onderbroken 
worden. Indien de osteopaat stopt met diens werkzaamheden voordat de 
registratieperiode eindigt, dan kan dit gevolgen hebben voor de duur van herregistratie. 

4.2.1.4 Herregistratie beperkte duur wordt eenmalig toegekend mits aan de andere criteria 
voor herregistratie is voldaan. 

4.2.2 Scholingseis 
4.2.2.1 Een van de criteria voor herregistratie is dat de osteopaat deelneemt aan voldoende 

deskundigheidsbevordering. De osteopaat voldoet bij herregistratie aan de 
scholingseis als over de afgelopen registratieperiode minimaal 160 accreditatiepunten 
zijn behaald. Hiervan moeten minimaal 40 accreditatiepunten zijn behaald in de 
categorie “basisactiviteiten”. 

4.2.2.2 Bij het (niet) voldoen aan de scholingseis gelden de volgende beoordelingscriteria voor 
herregistratie: 

a. punten behaald:  
minimaal 160 punten (waarvan minimaal 40 punten in de basisactiviteiten). 
Volledige herregistratie voor 5 jaar wordt toegekend. 

b. puntenoverschot: 
een puntenoverschot kan worden meegenomen naar de volgende 
registratieperiode indien: 

i. er zijn meer dan 160 punten behaald, voor het puntenoverschot in de 
basisactiviteiten van het vakinhoudelijke deel geldt: maximaal 10 punten van 
het overschot kunnen worden meegenomen; 

ii. er zijn meer dan 160 punten behaald, voor het puntenoverschot in de overige 
activiteiten van het vakinhoudelijke deel geldt: maximaal 30 punten van het 
overschot kunnen worden meegenomen; 

iii. het maximale totaal aantal punten dat kan worden meegenomen naar de 
volgende registratieperiode is dus 40. 

c. puntentekort:  
i. 120-159 punten behaald (waarvan minimaal 30 uur in de basisactiviteiten). 

Herregistratie beperkte duur wordt toegekend voor 2,5 jaar met een nieuwe 
scholingseis van 80 punten, vermeerderd met het puntentekort uit de vorige 
periode1; 

ii. 80-119 punten behaald (waarvan minimaal 20 uur in de basisactiviteiten). 
Herregistratie beperkte duur wordt toegekend voor 1 jaar met een nieuwe 

 
1 Herregistratie beperkte duur wordt eenmalig toegekend mits aan de andere criteria voor herregistratie is 
voldaan 
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scholingseis van 32 punten, vermeerderd met het puntentekort uit de vorige 
periode2; 

iii. minder dan 80 punten behaald: er wordt geen herregistratie toegekend. 

4.3 Accrediteerbare activiteiten 
4.3.1 Accreditatiepunten kunnen worden behaald door het volgen van geaccrediteerde 

nascholing of overige geaccrediteerde activiteiten die voldoen aan de criteria in het 
Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing en het Reglement 
Accreditatiecommissie. 

4.3.2 De diverse accrediteerbare activiteiten zijn uitgewerkt in artikel C5 t/m C7 van het 
Reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing. Of activiteiten zijn 
geaccrediteerd wordt bepaald door de accreditatiecommissie. 

 

Vakinhoudelijke activiteiten 
Vakoverstijgende activiteiten 

Basisactiviteiten Overige activiteiten 

Osteopathie gerelateerde 
nascholing of symposia met nadruk 
op algemeen geneeskundige 
kennis zoals: anatomie, neurologie, 
fysiologie, pathologie, 
differentiaaldiagnostiek en safety 
(rode vlaggen). 

Osteopathie gerelateerde 
nascholing of symposia anders 
dan de vakken zoals bedoeld in 
de basisactiviteiten 

Bijwonen van landelijke en 
regionale (informatie-) 
bijeenkomsten en 
ledenvergaderingen (ALV) van 
de NVO 

Algemeen geneeskundige 
nascholing, erkend door een van de 
bij de KNMG aangesloten 
organisaties of accreditatieorganen. 

Vakdocent Deelnemen aan door de NVO en 
het NRO formeel ingestelde 
commissies, organen en 
werkgroepen 

Nascholing in reanimatie/AED. Bijdrage vakinhoudelijk boek  

Vakinhoudelijke publicatie in een 
vakgerelateerd tijdschrift  

Stagebegeleiding  

Thesisbegeleider  

 
Bijdrage wetenschappelijk 
onderzoek  

 Bijdrage richtlijnontwikkeling  
   

 
2 Herregistratie beperkte duur wordt eenmalig toegekend mits aan de andere criteria voor herregistratie is 
voldaan 
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4.4 Overige eisen 
4.4.1 Behalve de werkervaringseis en de scholingseis geldt dat bij herregistratie nog steeds 

moet worden voldaan aan de hoofdvoorwaarden voor inschrijving: 
a. de osteopaat voldoet aan de algemene criteria voor inschrijving; 
b. de osteopaat levert zorg in een praktijkruimte die voldoet aan de criteria voor 

praktijkvoering; 
c. de osteopaat levert zorg conform criteria die betrekking hebben op 

osteopathische beroepsuitoefening en de kwaliteitseisen van het NRO. 

4.5 Criteria voor dispensatie 
4.5.1 In een aantal gevallen kan dispensatie worden aangevraagd. De werkzaamheden 

mogen niet langer dan 2 jaar aaneengesloten onderbroken worden. Indien de 
osteopaat stopt met diens werkzaamheden voordat de inschrijving eindigt, dan kan dit 
gevolgen hebben voor de duur van herregistratie. Voor uitzonderlijke situaties waar dit 
reglement niet in voorziet kan de registratiecommissie met redenen omkleed afwijken 
van de in dit reglement gestelde criteria. 

4.5.2 Zwangerschap 
4.5.2.1 Bij zwangerschap wordt 10 uur dispensatie verleend op de scholingseis, rekening 

houdend met een verlofperiode van 16 weken.  
4.5.2.2 De werkervaringseis blijft onveranderd. Het beoordelingscriterium wordt echter wel 

aangepast bij zwangerschap. Bij een verlofperiode van 16 weken, geldt als 
beoordelingscriterium het gemiddeld aantal gewerkte uren over 5 jaar minus de 
verlofperiode. Dit komt neer op 244 weken voor de werkervaringseis. 

4.5.3 Ziekte 
4.5.3.1 Langdurige en/of invaliderende ziekte kan ertoe leiden dat door overmacht niet aan de 

werkervarings- en scholingseis kan worden voldaan. Uitgangspunt is altijd dat aan 
deze eisen wordt voldaan, met inachtneming van de mogelijkheden voor beperkte 
herregistratie. 

4.5.3.2 Waar deze mogelijkheden echter niet volstaan voor herregistratie en daarom een 
succesvolle arbeidsre-integratie van de osteopaat in de weg staan, kan de 
registratiecommissie met redenen omkleed afwijken van de in dit reglement gestelde 
criteria. Hiertoe worden na overleg tussen de registratiecommissie en de osteopaat 
redelijke voorwaarden voor herregistratie opgesteld, waaraan de osteopaat bij de 
eerstvolgende herregistratie volledig moet voldoen.  

4.5.3.3 De toegekende dispensatie mag nimmer de werkervarings- en de scholingseis van een 
registratieperiode overschrijden. 
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4.5.4 Master opleiding 
4.5.4.1 De osteopaat die gedurende diens registratieperiode een voor de beroepsuitoefening 

relevante Master opleiding volgt en succesvol afsluit met een Master diploma, kan 
aanspraak maken op (gedeeltelijke) dispensatie voor de scholingseis. 

4.5.4.2 Voorwaarden voor dispensatie: 
a. indien de opleiding geheel binnen de looptijd van een (her)registratieperiode valt, 

geldt er een dispensatie van 100% op de scholingseis; 
b. indien de opleiding gespreid is over 2 aaneengesloten registratieperiodes, geldt er 

een dispensatie van 50% op de scholingseis binnen elke periode 
registratieperiode; 

c. uitsluitend door de NVAO geaccrediteerde Master opleidingen kunnen leiden tot 
dispensatie; 

d. buiten Nederland of Vlaanderen verstrekte Masterdiploma’s kunnen uitsluitend tot 
dispensatie leiden indien deze zijn erkend door bij de ENQA aangesloten 
accreditatie organisaties, zijnde equivalent aan de NVAO. 

4.6 Procedure voor herregistratie 
4.6.1 Alle geaccrediteerde activiteiten die door de osteopaat zijn gevolgd en zijn 

goedgekeurd door de accreditatiecommissie worden bijgehouden in het dossier in PE-
Online. 

4.6.2 In het jaar voorafgaand aan de herregistratiedatum ontvangt de osteopaat periodiek 
herinneringen van PE-Online dat herregistratie aanstaande is en dat er actie van de 
osteopaat wordt verwacht. 

4.6.3 De osteopaat is zelf verantwoordelijk om het dossier te controleren op volledigheid 
t.a.v. de gevolgde geaccrediteerde activiteiten. 

4.6.4 Uiterlijk op de laatste dag van de registratieperiode doet de osteopaat een aanvraag tot 
herregistratie door in PE-Online het dossier in te dienen. 

4.6.5 Bij het indienen van het dossier beantwoordt de osteopaat vragen en levert eventuele 
bewijsstukken aan. Tevens wordt een schriftelijke praktijkvisitatie afgenomen. Ook 
verklaart de osteopaat opnieuw zich te conformeren aan de criteria voor registratie.  

4.6.6 Het secretariaat en de registratiecommissie controleren de ingediende aanvraag en 
stellen waar nodig aanvullende vragen. 

4.6.7 Wanneer alle informatie is ontvangen beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag 
en neemt een besluit als volgt: 

a. herregistratie voor een periode voor 5 jaar: er is volledig voldaan aan de criteria 
voor herregistratie; 

b. herregistratie beperkte duur: er is niet volledig voldaan aan de criteria voor 
herregistratie t.a.v. de werkervaringseis of de scholingseis. Uitvoering van de 
herregistratie beperkte duur geschiedt volgens de criteria uit artikel 4.2; 

c. herregistratie met dispensatie. Uitvoering van de herregistratie met dispensatie 
geschiedt volgens de criteria uit artikel 4.5; 

d. geen herregistratie: er is niet voldaan aan de criteria voor herregistratie; 
e. de registratiecommissie maakt het besluit kenbaar aan de osteopaat; 
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f. indien herregistratie wordt toegekend wordt een nieuwe registratieperiode 
aangemaakt in het dossier van de osteopaat in PE-Online; 

g. indien geen herregistratie wordt toegekend motiveert de registratiecommissie het 
besluit met verwijzing naar de criteria waarop de afwijzing heeft plaatsgevonden. 
Hierbij wordt gewezen op de bezwaar- en beroepsprocedure uit het Reglement 
registratiecommissie. 

5 Uitschrijven 
5.1  De registratiecommissie schrijft de osteopaat (tussentijds) uit: 

a. op verzoek van de geregistreerde zelf. De uitschrijving gaat in per 1e van de 
maand; 

b. aan het eind van de registratieperiode, indien niet is voldaan aan de criteria voor 
herregistratie; 

c. aan het eind van de registratieperiode, indien bij verleende dispensatie alsnog niet 
is voldaan aan de criteria voor herregistratie; 

d. indien de geregistreerde niet (meer) voldoet aan een van de hierboven genoemde 
andere criteria die aan registratie gesteld worden;  

e. indien blijkt dat de geregistreerde niet (meer) voldoet aan de voor de uitoefening 
van het beroep relevante wet- en regelgeving; 

f. voor (on-)bepaalde tijd op grond van een uitspraak van Het College van Toezicht 
van het NRO; 

g. indien de registratie leges niet tijdig zijn voldaan. 

6 Opnieuw registreren 
6.1 Het kan zijn dat iemand om een bepaalde reden uitgeschreven is geweest uit het 

register en zich vervolgens opnieuw wil registreren. In dat geval gelden de volgende 
regels: 

a. nieuwe registratie binnen twee jaar na datum uitschrijving: 
i. de aanvrager zal aan alle criteria die voor registratie gelden dienen te voldoen; 
ii. met betrekking tot de werkervaringseis en de scholingseis geldt dat de 

aanvrager moet voldoen als ware de aanvrager niet uitgeschreven geweest. 
Indien aanvrager hier niet aan voldoet zal beoordeling plaatsvinden op basis 
van de beoordelingscriteria zoals opgesomd in artikel 5. Herregistratie; 

iii. bij een eerstvolgende herregistratie (of registratie in een nieuwe 
registratieperiode) zal tevens gekeken worden of de aanvrager aan de 
herregistratie-eis voldoet als ware de aanvrager niet uitgeschreven geweest. 

b. nieuwe registratie 2 jaar of meer na datum uitschrijving: 
i. dit verzoek om her-inschrijving zal in beginsel behandeld worden als een 

geheel nieuw verzoek; 
ii. de aanvrager dient te voldoen aan de reguliere criteria voor registratie. 
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7 Profilering en communicatie 
7.1 De osteopaat profileert zich richting cliënten en derden op een wijze die overeenkomt 

met de inhoud van het Beroepscompetentieprofiel osteopaat en de Beroepscode. 
7.2 Communicatiemiddelen zoals website, social media activiteiten, foldermateriaal etc. 

sluiten aan bij het Beroepscompetentieprofiel osteopaat, rekening houdend met de 
Beroepscode. 

7.3 Briefpapier staat op naam van de praktijk. 
7.4 Facturen voldoen aan de actuele factuureisen die zijn gepubliceerd op de website NRO 
7.5 Afspraken worden bevestigd d.m.v. een afsprakenkaartje of een digitale 

afspraakbevestiging. 
7.6 Er wordt heldere informatie kenbaar gemaakt over de praktijk, de openingstijden en de 

(telefonische) bereikbaarheid, alsmede de binnen de praktijk aanwezige disciplines. 
7.7 Er wordt heldere informatie kenbaar gemaakt over de algemene- en 

praktijkvoorwaarden en de in de praktijk gevoerde tarieven. 
7.8 Er is heldere informatie beschikbaar over het register NRO, de klachten- en 

geschillenregeling en de tuchtregeling. 
7.9 De praktijk hanteert een op de praktijk toegespitst privacy beleid zoals bedoeld in de 

AVG en communiceert dit naar patiënten 

8. Wijziging reglement  
Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het College voor Osteopathie gehoord het 
bestuur van het NRO, de Registratiecommissie NRO, de Accreditatiecommissie NRO, het 
College van Beroep Osteopathie en het bestuur van de NVO.  

9. Ingangsdatum reglement 
Dit reglement gaat in op 1 april 2022.  



Reglement toetsingscriteria voor registratie en herregistratie van osteopaten – def - 20220401 
Copyright © NVO en/of NRO 
 

13 

Bijlage 1 Criteria Medische basiskennis (MBK) 
 
De zorgverzekeraars in Nederland hebben per 2017, in overleg met de beroepsgroepen, 
Basisnormen ingesteld voor medische basiskennis (MBK) die gelden voor alle beroepen in de 
alternatieve (complementaire) zorg. 
Het resultaat is het basiskader Eindtermen medische basiskennis (PLATO, 2013). 
 
Voldoende MBK kan worden aangetoond op verschillende manieren: 
1. de osteopaat heeft een diploma van een door de NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding 

met MBK in de (para)medische zorg; 
2. de osteopaat heeft een diploma van een opleiding MBK op HBO-niveau die als zodanig is 

geaccrediteerd door CPION; 
3. de osteopaat heeft een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma zoals in 

onderstaande opsomming aangegeven van vóór 1989.  
 
 
Ad. 1 Diploma van een HBO-Bachelor opleiding: 
 
● Bewegingsagogie/Psychomotorische therapie 
● Ergotherapie 
● Fysiotherapie 
● Huidtherapie 
● Logopedie 
● Manuele therapie 
● Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) 
● Oefentherapie (Cesar en Mensendieck) 
● Palliatieve Zorg 
● Verloskunde 
● Verpleegkunde 
● Verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg 
● Voeding en diëtiek  
● Complementary Alternative Medicine (CAM; Saxion Next) 
● Naast deze HBO-opleidingen volstaat een artsendiploma 
 
 
Ad. 2 Diploma MBK geaccrediteerd door CPION 
 
De aanvrager heeft een diploma van een opleiding MBK op HBO-niveau die als zodanig is 
geaccrediteerd door CPION. Deze opleiding of module dient minimaal te voldoen aan de 
eindtermen van PLATO. Het hoeft hierbij niet per se te gaan om een 4-jarige opleiding. De 
opleiding moet positief zijn beoordeeld door CPION op basis van deze PLATO-eindtermen.  
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De eindtermen die PLATO heeft opgesteld ter beoordeling van MBK zijn, evenals de rationale, 
te raadplegen via www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders en via de erkende koepelorganisaties. 
Accreditatie geschiedt op aanvraag van de opleiding of het opleidingsinstituut rechtstreeks 
bij CPION. Niet (meer) bestaande opleidingen kunnen niet worden geaccrediteerd. 
 
Een aantal opleidingen osteopathie zijn door CPION gecertificeerd. Deze opleidingen reiken 
tegelijk met het diploma osteopathie het CPION diploma MBK uit. 
 
 
Ad. 3 BIG-registratie 
 
U heeft een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma zoals hierboven vermeld staat 
onder Ad. 1 van vóór 1989. Het gaat hier om diploma’s van opleidingen toen de term HBO nog 
niet bestond, maar die hiermee wel vergelijkbaar zijn, zoals Verpleegkunde A en B. 
Let wel: het gaat om een geldige (actieve) BIG registratie. 
 
Indien een therapeut een HBO-diploma heeft zoals vermeld bij ad.1 die NVAO-geaccrediteerd is 
en/of een afstudeerdatum heeft van 1989 of later, dan is het wel of niet hebben van een geldige 
BIG registratie geen vereiste: het (bachelor) diploma volstaat. 
 
 

  



Reglement toetsingscriteria voor registratie en herregistratie van osteopaten – def - 20220401 
Copyright © NVO en/of NRO 
 

15 

Bijlage 2 Criteria Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 
Iedere osteopaat dient bij registratie in het Nederlands Register voor Osteopathie volgens het 
Reglement Registratiecommissie en het Reglement toetsingscriteria voor registratie en 
herregistratie van osteopaten verzekerd te zijn voor zijn/haar werkzaamheden als osteopaat in 
Nederland door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
Het NRO hanteert criteria als minimum norm waar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
voor een osteopaat aan moet voldoen.  
 
De criteria voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn: 
 
• dekking voor werkzaamheden als osteopaat werkzaam in Nederland; 
• dekking van vermogensschade/ financieel nadeel; 
• dekking van zaakschade; 
• dekking van personenschade; 
• per schadeclaim een dekking van ten minste € 2.500.000,00; 
• minimaal dekking van 2 maal schade per jaar, met dekking van € 5.000.000,00. 
 
Het NRO heeft twee verzekeringen die de voorkeur genieten omdat van deze maatschappijen, 
bij het opstellen van de criteria, bekend is dat zij polissen bieden die aan dit advies voldoen. Dit 
zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VvAA en Nationale Nederlanden. Andere 
verzekeringen kunnen ook voldoen maar de osteopaat dient dit zelf te toetsen aan de criteria 
van het NRO. 
 
De osteopaat verklaart bij registratie en herregistratie te voldoen aan de criteria voor de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
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Bijlage 3 Criteria praktijkvoering 
 

Praktijklocatie 
 
1. Een praktijk is een bouwkundige eenheid waarbinnen bedrijfsmatig de praktijk wordt 

gevoerd en die geschikt is voor de te verlenen zorg. 
2. De praktijk voldoet aan het bouwbesluit en relevante wet- en regelgeving zoals de 

eisen m.b.t. brandveiligheid. 
3. Indien de osteopaat een praktijk op een woonadres voert, dan heeft het de voorkeur de 

praktijk buiten de woning te situeren. 
4. Onder praktijk valt: de praktijktoegang en de ruimten voor praktijkgebruik, zoals onder 

andere de behandelruimte(n), wachtruimte(n) en de praktijk toiletruimte. 
5. Onder woning valt: de woningtoegang en alle ruimten voor privégebruik. 
6. Indien de praktijk in hetzelfde pand wordt gevoerd als waar de woning zich bevindt, zijn 

de praktijk enerzijds en de woning anderzijds twee volledig gescheiden eenheden. 
7. Indien sprake is van een gedeelde toegang tot het pand dan dient de ruimte die leidt tot 

de praktijktoegang een uitsluitend bedrijfsmatige uitstraling en functie te hebben. 
 
 

Praktijkinrichting 
 
1. De wachtruimte: 

a. is onderdeel van de praktijk en heeft een afgebakende functie als wachtruimte en 
biedt voldoende plaats, comfort en privacy aan patiënten. Het aantal zitplaatsen is 
passend bij het aantal in de praktijk werkzame zorgverleners. 

b. er is zichtbaar heldere informatie aanwezig in de wachtruimte over de algemene- 
en praktijkvoorwaarden en een tarievenlijst. 

c. er is heldere informatie beschikbaar in de praktijk over het register NRO, de 
klachten- en geschillenregeling en de tuchtregeling. 

2. De toiletruimte: 
a. de praktijk beschikt over minimaal een toiletruimte; 
b. de patiënt moet de mogelijkheid hebben zijn / haar handen te wassen; 
c. het heeft de voorkeur een toiletruimte voor minder validen te hebben. 

3. De behandelruimte: 
a. oppervlakte: ten minste 15 vierkante meter;  
b. hoogte: ten minste 2,23 meter; 
c. adequate verlichting; 
d. de behandelruimte is dusdanig ingericht dat deze recht doet aan de functie van 

een osteopathiepraktijk. Minimaal is aanwezig: 
• hoog-laag behandelbank; 
• bureau voor het anamnesegesprek; 
• minimaal 2 stoelen; 
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4. Verplicht instrumentarium en demonstratiemateriaal: 
a. bloeddrukmeter; 
b. stethoscoop; 
c. reflexhamer; 
d. materiaal voor onderzoek sensibiliteit; 
e. relevant demonstratiemateriaal zoals bv. een flexibele wervelkolom, schedel of 

ander visualiseer materiaal (anatomische atlas); 
f. persoonlijke beschermingsmiddelen conform de Richtlijn eisen en gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen in de osteopathiepraktijk; 
g. bedrijfsverbandtrommel (Oranje Kruis). 

5. In alle ruimtes is de veiligheid en de privacy van zowel patiënten als medewerkers 
voldoende gewaarborgd. Zoals bijvoorbeeld door gebruik van een privacy-scherm en 
geluidsisolatie. 

 

Hygiëne 
 
1. De praktijk voldoet aan de richtlijn Richtlijn reiniging en desinfectie in de 

osteopathiepraktijk. 
2. Bij keuze voor meubilair, vloer-, wand- en raambekleding is rekening gehouden met 

hygiëne vereisten. Zo dient bijvoorbeeld de vloerbekleding van een goed schoon te 
houden materiaal te zijn. 

3. De medewerkers binnen de praktijk hebben een efficiënte toegang tot een separate 
wasgelegenheid en de nodige middelen voor handhygiëne en desinfectie. 

4. Waar van toepassing hebben patiënten binnen de praktijk een efficiënte toegang tot 
een separate wasgelegenheid en de nodige middelen voor handhygiëne en 
desinfectie. 

5. Alle ruimten dienen goed te verwarmen en goed te ventileren te zijn. 
 

Dossiervoering 
 
1. Er is een veilig en gestandaardiseerd systeem voor osteopathische dossiervoering; 
2. Het osteopathisch dossier voldoet aan de Richtlijn osteopathische verslaglegging en 

relevante wet- en regelgeving (WGBO, Wkkgz,).Tevens voldoet het dossier aan de 
privacyregels zoals voortvloeien uit de AVG (wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming ). 

3. Het papieren dossier wordt op een veilige manier gearchiveerd. 
4. Het digitaal dossier voldoet aan de relevante NEN normen voor informatiebeveiliging in 

de zorg. 


