Aanvraag B-lidmaatschap
Wanneer kunt u B-lid van de VVH worden?
U kunt B-lid van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH worden wanneer u:
1. als haptotherapeut uitsluitend werkzaam bent in loondienst in een paramedische praktijk of in
een instelling in de tweedelijns gezondheidszorg;
2. als haptotherapeut bent gevestigd in het buitenland.
Toelichting:
1. In sommige instellingen werken haptotherapeuten in loondienst, die daarnaast ook een eigen
praktijk voeren. Wanneer u een eigen praktijk voert én in loondienst bent, dan moet u A-lid
worden van de VVH. Dan wordt u opgenomen in het register van GZ-Haptotherapeuten.
Werkt u uitsluitend in loondienst als haptotherapeut, dan wordt u niet vermeld in het register
en betaalt u een aangepaste contributie voor uw lidmaatschap.
2. Omdat de voorwaarden voor opname in het register van GZ-Haptotherapeuten zijn gekoppeld
aan de Nederlandse zorgverzekeraars, kunnen we in het buitenland gevestigde
haptotherapeuten niet als A-lid in het register opnemen.
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.

Wat is het verschil tussen A- en B-lidmaatschap?





Wanneer u als haptotherapeut uitsluitend in loondienst bent, dan wordt u niet opgenomen in
het register van GZ-Haptotherapeuten.
Met het B-lidmaatschap heeft u toegang tot het besloten deel op de website Mijn VVH. Dat
betekent dat u kennis en ervaring kunt delen in de VVH Community, vakinhoudelijke
ontwikkelingen kunt volgen en kunt deelnemen aan VVH-bijeenkomsten. U heeft echter geen
toegang tot het register in Mijn PE-online.
Bent u in het buitenland gevestigd, dan heeft u ook toegang tot alle informatie via het besloten
ledendeel Mijn VVH.

Wat voegt u toe aan uw aanvraag?
Wanneer u zich aanmeldt als nieuw lid van de VVH, stuurt u een recente kopie (of een scan) van
het diploma haptotherapie mee. Samen met het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u de
documenten naar info@haptotherapeuten-vvh.nl. (Klik op het e-mailadres, u kunt meteen de email opstellen.)
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Ik ben als haptotherapeut gevestigd in
het buitenland.
Ik werk als haptotherapeut in
loondienst en voer geen eigen praktijk.

ja / nee
ja / nee

Persoonlijke gegevens (priveadres = correspondentieadres)
Achternaam
Roepnaam (voornaam)
Voorletters
Geslacht (m, v, of anders)
Geboortedatum
Straatnaam, huisnummer, toevoeging
Postcode
Plaats
Provincie of land
E-mailadres prive
Telefoon prive (vast)
Mobiel
Werkzaam bij
Naam instelling
Vestigingsplaats instelling
Werkgebied in instelling
Doorhalen wat niet van toepassing is

revalidatie / chronische pijn / gehandicaptenzorg /
geestelijke gezondheidszorg

Ander werkgebied
Opmerkingen

Ondertekening
Ik ga akkoord met de voorwaarden in de privacyverklaring van de VVH. Ik verklaar dit formulier
naar waarheid te hebben ingevuld.
Datum
Plaats
Handtekening
(evt. digitale handtekening plaatsen)
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