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Reglement richtlijnen en standpunten osteopathie

Begripsomschrijving
Artikel 1
 Richtlijn: een richtlijn is een handelingsinstructie voor zorgvuldig professioneel handelen in de zorg 1.
Een richtlijn is een aanwijzing voor de uitoefening van de osteopathie in de breedste zin des woords,
c.q. een omschreven onderdeel van de osteopathie, welke inhoudelijk en wat betreft haar
goedkeuring voldoet aan de eisen zoals beschreven in dit reglement. In plaats van het woord richtlijn
kan ook het woord standaard gebruikt worden.
 Standpunt: een standpunt is een breed gedragen opvatting betreffende een beperkt 2 onderdeel van
osteopathie in de breedste zin des woords, welke inhoudelijk en wat betreft haar goedkeuring
voldoet aan de eisen zoals beschreven in dit reglement.

Onder beroepsgenoten gebruik elijk
Artikel 2
Voor het vastgestelde beroepscompetentieprofiel osteopathie, voor een vastgestelde richtlijn of een
vastgesteld standpunt geldt dat dit gezien kan worden als vallende onder het begrip ”onder beroeps genoten gebruikelijk”.

Procedure
Artikel 3
Om tot een officiële richtlijn of officieel standpunt te komen dient aan de navolgende procedure-eisen
voldaan te zijn.
In betreffende richtlijn of standpunt wordt verwezen naar dit reglement.

Richtlijnen
Artikel 4
1. Een concept richtlijn wordt aangekondigd in schriftelijke of digitale vorm aan alle leden van de
Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) 3 alwaar een verwijzing staat naar het besloten
ledendeel van de website van de NVO, waar de volledige tekst van de concept richtlijn ter beschikking staat. In de publicatie en op de website wordt daarbij vermeld hoe de procedure is (deze
richtlijn), en dat een eventuele reactie (per post of e-mail) naar het secretariaat van de NVO
toegestuurd dient te worden.
2. Een concept richtlijn dient minimaal 3 maanden open voor discussie te staan. De startdatum hiervan
is de verzenddatum van het betreffende bericht aan alle leden van de NVO. De einddatum voor
reacties dient opgenomen te worden in de aankondiging.
3. Commentaar en verzoeken tot wijziging kunnen in die 3 maanden ingediend worden bij het secretariaat van de NVO.
4. Het bestuur van de NVO draagt zorg voor een ordelijke behandeling van de commentaren en ver zoeken tot wijziging. Zij stelt daartoe een (ad hoc) commissie in, of wijst daartoe een verantwoorde lijk persoon aan. De namen van de leden van de commissie of van de verantwoordelijk persoon
worden in ieder geval bekend gemaakt op voornoemd websitedeel. Zij werken onder de verant woordelijkheid van het bestuur van de NVO.
5. Commentaren en verzoeken worden (bij lange tekst eventueel ingekort) openbaar gemaakt, waaraan toegevoegd het antwoord van de commissie of verantwoordelijke persoon.
6. Na voornoemde 3 maanden dient de eventueel aangepaste richtlijn goedgekeurd te worden door
de ledenvergadering van de NVO. Betreffende besluitvormingsprocedure dient volledig te voldoen
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H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute en W.R. Kastelein, Handboek gezondheidsrecht, deel II, in 5e geheel herziene druk verschenen in
2011, pag 35.
2
Voorbeelden uit het verleden zijn standpunten omtrent de High Velocity Trus t cervicale wervelkolom, en omtrent een bepaalde
behandeltechniek bij baby’s.
3 Bijvoorbeeld in het verenigingstijdschrift of nieuwsbrief, of per e-mail. Het betreft een actieve berichtgeving namens de NVO:
de leden van de NVO dienen een vorm van bericht te krijgen en daarvoor niet zelf naar de w ebsite van de NVO moeten gaan
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aan de algemene eisen voor een besluit van de ledenvergadering zoals gesteld in de statuten van
de NVO: aankondiging, publicatie, termijnen.
Het in lid 5 genoemde commentaar en antwoord dient tot en met de datum van het definitieve besluit
minimaal op het besloten ledendeel van de website van de NVO ter beschikking te staan.

Standpunten
Artikel 5
1. Een concept standpunt staat in of wordt aangekondigd in schriftelijke of elektronische vorm aan alle
leden van de NVO4 alwaar een verwijzing staat naar het besloten ledendeel van de website van de
NVO, waar de volledige tekst van het concept standpunt ter beschikking staat. In de publicatie en
op de website wordt daarbij vermeld hoe de procedure is (deze richtlijn), en dat een eventuele
reactie toegestuurd dient te worden aan het secretariaat van de NVO.
2. Het bestuur van de NVO vat de reacties en haar antwoord daarop samen en biedt dit overzicht
alsmede de volledige (aangepaste) tekst van het standpunt ter besluitvorming aan de eerstvolgende
ledenvergadering aan. Betreffende besluitvormingsprocedure dient volledig te vol doen aan de
algemene eisen voor een besluit van de ledenvergadering zoals gesteld in de statuten van de NVO:
aankondiging, publicatie, termijnen.
3. Bij dringende noodzaak ingegeven door actuele maatschappelijke druk is het bestuur van de NVO
gerechtigd een voorlopig standpunt in te nemen. Zij dient daarbij het voorlopig zijn van dit standpunt
in duidelijke bewoordingen in betreffende tekst op te nemen.

Doorwerking in het Beroepscompetentieprofiel en de Beroepscode Osteopathie
Artikel 6
1. Definitieve richtlijnen en standpunten hebben de status van rechtsgeldige aanvulling op het Beroepscompetentieprofiel en/of de gedragscode osteopathie. Alle organen die opgericht en ingericht
zijn door de NVO en/of het NRO kunnen hier voor hun besluitvorming rechtmatig op terugvallen.
2. Bij de opstelling van een nieuw Beroepscompetentieprofiel worden aangenomen richtlijnen en
standpunten zo veel als mogelijk hierin opgenomen.
3. Voor zover een nieuw of gewijzigde richtlijn of standpunt niet direct uitvoerbare gevolgen heeft voor
betrokken NRO-geregistreerden, NVO-leden, geaccrediteerde opleidingen of andere betrokkenen,
dient deze voorzien te worden van een overgangsregeling en -termijn.

Overgangsregeling
Artikel 7
Bij ingaan van dit reglement wordt de volgende standpunt als volledig goedgekeurd beschouwd:
 Standpunt en beleid van de besturen NVO, NRO en NOF aangaande HVT - hoog cervicaal
20131006 definitief d.d. 06-10-2013.
Bij ingaan van dit reglement is de onderstaande richtlijn nog in een goedkeuringsprocedure volgens
oude procedures. Bij inhoudelijke goedkeuring door de ledenvergadering van de NVO wordt deze als
volledig goedgekeurd beschouwd.
 NVO (Concept) Richtlijn Osteopathische Verslaglegging d.d. 29-11-2012
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Bijvoorbeeld in het verenigingstijdschrift of nieuwsbrief, of per e-mail. Het betreft een actieve berichtgeving namens de NVO:
de leden van de NVO dienen een vorm van bericht te krijgen en daarvoor niet zelf naar de w ebsite van de NVO moeten gaan.
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Instellingsbesluit
Artikel 8
Dit is een Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie dat vóór definitief worden de
instemming heeft gekregen van de ledenvergadering van de NVO, het bestuur van het NRO en het
College voor Osteopathie.

Wijziging van dit reglement
Artikel 9
1. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Osteopathie (NVO) gehoord het bestuur van de Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO).
2. Een wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke instem ming van het College
voor Osteopathie. Deze wordt voor haar besluit op de hoogte gebracht van de opvattingen van
partijen welke genoemd zijn in lid 1.
3. Alle veranderingen in dit Reglement Richtlijnen en Standpunten Osteopathie zijn per uitvoerings datum besluit direct van toepassing voor alle ingeschrevenen in het Register van de Stichting NRO en
leden van de NVO 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
hierover schriftelijk ingelicht.
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