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REGLEMENT PRAKTIJKVISITATIE 
 
 
Artikel 1  

Door de algemene ledenvergadering is de Commissie Praktijkvisitatie opgericht. In deze Commissie 
hebben tenminste twee (2) leden van de Vereniging zitting. Eén van deze leden treedt op als 
voorzitter. Benoeming, schorsing en ontslag verlopen volgens de procedure zoals bepaald in artikel 19 
lid 4 en 5 van de Statuten. Benoeming vindt plaats voor een periode van vijf (5) jaar, waarna het lid 
voor nog een (1) periode van vijf (5) jaar herbenoemd kan worden. 

 
Artikel 2  

De Commissie Praktijkvisitatie van de Vereniging is aangewezen als toezichthoudend / controlerend 
orgaan op de naleving van hetgeen staat beschreven in het Reglement met betrekking tot de 
Therapieaccommodatie waarin het beroep van GZ-Haptotherapeut wordt uitgeoefend en in het 
Reglement voor het gebruik van het Keurmerk “GZ-Haptotherapeut” en voor het gebruik van het logo 
van de Vereniging. 

 
2.1 Indien blijkt, al dan niet na het indienen van een klacht, dat een lid van de Vereniging het 

Reglement met betrekking tot de therapieaccommodatie waarin het beroep van GZ- 
Haptotherapeut wordt uitgeoefend niet of onvoldoende in acht neemt, is de Commissie 
Praktijkvisitatie bevoegd achtereenvolgens de volgende maatregelen te nemen tegen het 
betreffende lid van de Vereniging: 

 
2.1.1 Een waarschuwing als onvoldoende is voldaan aan de voorwaarden vastgelegd in het 

Reglement met betrekking tot de therapieaccommodatie waarin het beroep van GZ-
Haptotherapeut wordt uitgeoefend. De Commissie Praktijkvisitatie deelt het lid 
schriftelijk mee op welke wijze er voldaan moet worden om in het Kwaliteitsregister 
van GZ-Haptotherapeuten opgenomen te kunnen worden bij registratie, 
respectievelijk te blijven bij herregistratie. Tevens deelt de Commissie daarbij mede 
binnen welke termijn (maximaal 6 maanden) er voldaan moet zijn aan alle in 
bovengenoemd reglement vastgestelde eisen; 

 
2.1.2 Een bindend advies aan de Commissie voor Individuele Registratie tot verwijdering uit 

het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten, wanneer het betreffende lid na de 
waarschuwing de aangegeven maatregel niet heeft genomen. 

 
2.2 Indien blijkt, al dan niet na het indienen van een klacht, dat een daartoe gerechtigd lid de titel 

(het dienstmerk) “GZ-Haptotherapeut” en het logo van de Vereniging op een andere wijze 
gebruikt dan in het Reglement voor het gebruik van het keurmerk “GZ-Haptotherapeut” en 
het logo van de Vereniging is bepaald, is de Commissie Praktijkvisitatie bevoegd de volgende 
maatregelen te nemen tegen het betreffende lid van de Vereniging: 

 
2.2.1 Een waarschuwing gepaard gaande met een aanwijzing welke maatregel door het 

betreffende lid van de Vereniging moet worden genomen om aan de vereisten van 
dit reglement te kunnen voldoen. De  termijn  waarbinnen  na  deze  waarschuwing  
de  aangegeven  maatregel  moet worden genomen, bedraagt één (1) maand; 

 
2.2.2 Een bindend advies aan de Commissie voor Individuele Registratie tot verwijdering uit 

het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten, wanneer het betreffende lid na de 
waarschuwing de aangegeven maatregel niet heeft genomen. 

  
 
 
 



 

2 / Reglement Praktijkvisitatie - VVH 

Artikel 3  -  Protocol van toezicht  
 

Visitatie vóór registratie in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten 
 
3.1 Voordat registratie in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten plaats kan vinden zoekt 

de gediplomeerde haptotherapeut contact met een bij de VVH aangesloten GZ-
Haptotherapeut. In onderling overleg bepalen ze de hoogte van de vergoeding voor de te 
volgen procedure, zoals beschreven in artikel 3.3 tot en met 3.6 van dit reglement, die 
maximaal € 150,00 bedraagt. 

 
3.2 De gehele te volgen procedure is de verantwoordelijkheid van zowel de haptotherapeut, de 

GZ-Haptotherapeut als de Commissie Praktijkvisitatie. De Commissie Praktijkvisitatie is 
eindverantwoordelijk en zal op basis van steekproeven van de ontvangen beoordelingslijsten 
een extra controle uitvoeren. 

 
Procedure 
 
3.3 De GZ-Haptotherapeut vult samen met de haptotherapeut de beoordelingslijst in, die behoort 

bij het gestelde in artikel 3 tot en met 6 van het Reglement met betrekking tot de 
therapieaccommodatie waarin het beroep van GZ-Haptotherapeut wordt uitgeoefend en 
hetgeen in overige door de algemene ledenvergadering vastgestelde reglementen met 
betrekking tot praktijkvoering is geregeld. 

 
3.4 Aan alle voorwaarden, gesteld in 3.3 van dit reglement, dient te worden voldaan. 
 
3.5 Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan worden er gezamenlijk afspraken gemaakt 

over de verbeterpunten en de termijn waarop de hertoetsing plaatsvindt. De Commissie 
Praktijkvisitatie wordt hiervan door de haptotherapeut op de hoogte gesteld. 

 
3.6 Als aan alle voorwaarden, gesteld in 3.3 van dit reglement, is voldaan, wordt de 

beoordelingslijst door zowel de haptotherapeut als de GZ-Haptotherapeut ondertekend en 
door de haptotherapeut naar de Commissie Praktijkvisitatie gestuurd. 

 
Uitslag 
 
3.7 De Commissie Praktijkvisitatie zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) 

maand, zowel de haptotherapeut als de Commissie voor Individuele Registratie informeren 
over de uitslag. 

 
3.8 Als de uitslag een van de in artikel 2 genoemde maatregelen van dit reglement betreft, wordt 

de haptotherapeut hierover geïnformeerd. 
 
Privacy 
 
3.9 Met betrekking tot de uitslag van de beoordeling na visitatie zullen door de Commissie 

Praktijkvisitatie de regels van privacy binnen het wettelijk kader in acht worden genomen.  
  
Artikel 4  

Visitatie vóór herregistratie in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten 
 
4.1 Eén jaar vóór een nieuwe herregistratieperiode van de GZ-Haptotherapeut zoekt hij / zij 

contact met een collega GZ-Haptotherapeut. In onderling overleg bepalen ze de hoogte van 
de vergoeding voor de te volgen procedure, zoals beschreven in artikel 4.3 tot en met 4.6 van 
dit reglement, die maximaal € 150,00 bedraagt. 
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4.2 De gehele te volgen procedure is  de verantwoordelijkheid van zowel de vragende GZ- 

Haptotherapeut, de beoordelende GZ-Haptotherapeut als de Commissie Praktijkvisitatie. De 
Commissie Praktijkvisitatie is eindverantwoordelijk en zal op basis van steekproeven van de 
ontvangen beoordelingslijsten een extra controle uitvoeren. 

 
Procedure 
 
4.3 De beoordelende GZ-Haptotherapeut vult vóór 1 april, van het jaar voordat de nieuwe 

herregistratieperiode ingaat, samen met zijn / haar collega de beoordelingslijst in, die behoort 
bij het gestelde in artikel 3 tot en met 6 van het Reglement met betrekking tot de 
therapieaccommodatie waarin het beroep van GZ-Haptotherapeut wordt uitgeoefend en 
hetgeen in overige door de algemene ledenvergadering vastgestelde reglementen met 
betrekking tot praktijkvoering is geregeld. 

 
4.4 Hierbij moet aan alle voorwaarden, gesteld in 4.3 van dit reglement, worden voldaan.  
 
4.5 Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, vindt er een eerste hertoetsing p laats drie 

(3) maanden na de eerste toetsing en een laatste hertoetsing zes (6) maanden na de eerste 
toetsing. De Commissie Praktijkvisitatie wordt hiervan door de vragende GZ-Haptotherapeut 
op de hoogte gesteld. 

 
4.6 Als aan alle voorwaarden, gesteld in 4.3 van dit reglement, is voldaan, wordt de 

beoordelingslijst uiterlijk vóór 1 oktober, van het jaar voordat de nieuwe 
herregistratieperiode ingaat, door zowel de vragende als de beoordelende GZ-
Haptotherapeut ondertekend en door de vragende GZ-Haptotherapeut naar de Commissie 
Praktijkvisitatie gestuurd. 

 
Uitslag 
 
4.7 De Commissie Praktijkvisitatie zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) 

maand, zowel de GZ-Haptotherapeut als de Commissie voor Individuele Registratie, ten 
behoeve van de herregistratie, informeren over de uitslag. 

 
4.8 Als de uitslag een van de in artikel 2 genoemde maatregelen van dit reglement betreft, wordt 

de GZ-Haptotherapeut hierover geïnformeerd. 
 
Privacy 
 
Met betrekking tot de uitslag van de beoordeling zullen door de Commissie Praktijkvisitatie de regels 
van privacy binnen het wettelijk kader in acht worden genomen. 
  
Artikel 5  
De Commissie Praktijkvisitatie legt eenmaal per jaar in de algemene ledenvergadering 
(voorjaarsvergadering) schriftelijk verantwoording af. 
 
Opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Haptotherapeuten 
VVH, gehouden op 28 april 2012 te Breukelen. 


