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Aanvraag A-lidmaatschap 
 
Hoe vraagt u A-lidmaatschap bij de VVH aan? 
 
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. 
 
§ Wij ontvangen de aanvraag bij voorkeur als pdf. U stuurt het document naar 

info@haptotherapeuten-vvh.nl. (Klik op dit e-mailadres, u kunt meteen de e-mail opstellen.)  
§ Na inzending van uw aanvraag maakt u direct het inschrijfgeld van €130 over naar NL62 INGB 

0000 378 950 ten name van Vereniging van Haptotherapeuten VVH onder vermelding van 
‘inschrijfgeld A-lidmaatschap’. 

 
Welke documenten heeft u nodig voor opname in het register van GZ-
Haptotherapeuten? 
 
Om opgenomen te worden in ons register van GZ-Haptotherapeuten ontvangt u eerst bevestiging dat 
u wordt opgenomen als A-lid van de VVH. U krijgt dan toegang tot en de inloggegevens voor het 
registratiesysteem PE-online. Daarin uploadt u de volgende documenten in uw dossier: 
1. Diploma haptotherapie van één van de erkende instituten 
2. Diploma vooropleiding (hbo of wo) (zie onder Vooropleiding) 
3. Certificaat Medische en/ of psychosociale basiskennis (zie onder Vooropleiding) 
4. Actueel polisblad beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie onder Administratieve 

verplichtingen) 
5. Beoordelingslijst praktijkvisitatie met foto’s (zie onder Praktische richtlijnen) 
 
Zorg dat u scans (in pdf-formaat) of foto’s (jpg, png) heeft van deze documenten. U vindt alle 
voorwaarden op de VVH-website op de pagina’s Haptotherapeut worden en Je eigen praktijk 
beginnen. 
 

Wanneer staat u in het register van GZ-Haptotherapeuten? 
Na goedkeuring van uw aanvraag voor A-lidmaatschap krijgt u toegang tot PE-online. U moet dan 
deze documenten in uw dossier uploaden. Wij beoordelen uw dossier in PE-online.  
Voldoet uw dossier aan alle vereisten, dan voegen wij u aan het register van GZ-Haptotherapeuten. 
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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 op 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) 

 

 
 


