Aanvraag A-lidmaatschap
Wat moet u doen om A-lidmaatschap bij de VVH aan te vragen?
Voordat u het formulier invult, vragen wij u eerst onze privacyverklaring te lezen. Bij ondertekening
verklaart u zich akkoord met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Let op!

Daarnaast verklaart u bij ondertekening dat er tegen u geen aanklacht over uw beroepsuitoefening is
ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een andere tuchtrechtelijke of strafrechtelijke
instantie, die ontvankelijk is verklaard of ontvankelijk verklaard kan worden. Is dat wel het geval, dan
kunnen wij u als lid van de VVH noch als GZ-Haptotherapeut in ons register opnemen.

Welke documenten stuurt u mee bij de aanvraag?
Naast een volledig ingevuld formulier stuurt u ons een (digitale) kopie van de volgende documenten:
1. Diploma haptotherapie van één van de erkende instituten
2. Diploma vooropleiding (hbo of wo) (zie onder Vooropleiding)
3. Certificaat Medische basiskennis (zie onder Vooropleiding)
4. Actueel polisblad beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie onder Administratieve verplichtingen)
5. Ingevulde en ondertekende Beoordelingslijst praktijkvisitatie (zie onder Praktische richtlijnen)
Toelichting:
1. Is de datum op uw diploma haptotherapie langer dan één jaar geleden, dan moet u ook deelnamebewijzen
meesturen van nascholingen bij door de vereniging erkende instituten. Deze moeten tezamen optellen tot
tenminste 20 nascholingspunten. De laatst gevolgde nascholing mag niet langer dan één jaar geleden zijn.
2. Is uw diploma vooropleiding van vóór 1989, dan moet u een certificaat Medische Basiskennis of Psychosociale
Basiskennis meesturen. Cursussen vindt u op de website van CPION en SNRO.
3. Heeft u een psychosociale opleiding gevolgd, dan moet u een certificaat van de cursus Medische Basiskennis
meesturen. De cursussen die u kunt volgen vindt u op de websites van CPION en SNRO.
4. zie website VVH.
5. Bij een volledig ingevuld en ondertekend formulier (zie Praktische richtlijnen) levert u ook 4 foto’s aan van de
wachtruimte, de behandelkamer en oefenmateriaal. De praktijkvisitatie moet u laten doen door een ander lid
van de VVH.

Inzenden aanvraag en documenten
U kunt de documenten (diploma’s, ingevulde formulieren, evt. scannen en als pdf opslaan. U stuurt een
zip-file met alle documenten daarin. Het zip-bestand stuurt u naar info@haptotherapeuten-vvh.nl. (Klik op
dit e-mailadres, u kunt meteen de e-mail opstellen.) U kunt eventueel alle documenten (pdf’s) als losse
bijlagen toevoegen aan de e-mail.

Wanneer is uw aanvraag compleet?
•

•

Na inzending van uw aanvraag met de bijbehorende documenten kunt u direct het inschrijfgeld van
€130 overmaken naar NL62 INGB 0000 378 950 ten name van Vereniging van Haptotherapeuten VVH
onder vermelding van ‘inschrijfgeld A-lidmaatschap’.
Na goedkeuring van uw aanvraag krijgt u toegang tot het register van GZ-Haptotherapeuten in PEonline. U moet dan de beoordeelde documenten in uw dossier uploaden. Pas daarna staat u in het
register.
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Eerder lid van de VVH? Lidnummer:
Ik was studentlid met lidnummer:
Persoonlijke gegevens (priveadres = correspondentieadres)
Achternaam
Roepnaam (voornaam)
Voorletters
Geslacht (m, v, of anders)
Geboortedatum
Straatnaam, huisnummer, toevoeging
Postcode
Plaats
Provincie
E-mailadres prive
Telefoon prive (vast)
Mobiel
BIG-nummer (indien van toepassing)
Praktijkgegevens
Naam praktijk
Praktijkadres
Postcode
Plaats
Provincie
Telefoon praktijk (vast)
Mobiel
E-mailadres praktijk
Website (zie richtlijn website)
Opmerkingen
Ondertekening
Ik ga akkoord met de voorwaarden in de privacyverklaring van de VVH. Ik verklaar dit formulier naar
waarheid te hebben ingevuld.
Plaats
Datum
Handtekening
(evt. digitale handtekening plaatsen)
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