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“Je kunt niet iemand bergopwaarts helpen zonder zelf ook dichter bij de top te komen”.
Spreekwoord

LET OP: Officemanagement SNRO op vrijdag 29 maart (goede vrijdag) en maandag 1 april (tweede paasdag)
NIET AANWEZIG!

WIE ZIJN GEACCREDITEERD…
Nieuwe kwaliteitsopleiding Instituut voor Celzouten
…en aan welke accreditaties wordt nog gewerkt….

lees verder op pagina 2
lees verder op pagina 2

LEZENSWAARDIG
Complementaire Geneeskunde in Amerika
Kent u de IOCOB: ontwikkeling Kwaliteitsindicator

lees verder op pagina 2 en 3

NIEUWS VERZEKERAARS
Opdracht Plato en MPsKb

lees verder op pagina 3

OVERLEG MET…..beroepsverenigingen, Integraal Natuurlijk, SKB en opleidingen…….
- Belang Permanente Educatie,
lees verder op pagina 3
- Meer samenwerking tussen accreditatiepartijen
lees verder op pagina 3
- Werkgroep Integraal Natuurlijk inventariseert
lees verder op pagina 3
- SKB en SNRO
lees verder op pagina 3
BESTUURSNIEUWS
SNRO DAG

lees verder op pagina 4

OFFICEMANAGEMENT SNRO
Keurmerk, Registratienummer, Logo, Website en uw vermelding

lees verder op pagina 4
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WIE ZIJN GEACCREDITEERD?
De interne accreditatiecommissies (steeds 3 leden) doet op basis van de Toetsingskaders van de
SNRO voorstellen aan het Bestuur om over te gaan tot accreditatie. In die voorstellen worden altijd
richtinggevende afspraken gemaakt en ontwikkelingspunten geformuleerd. Geaccrediteerd werd:

INSTITUUT VOOR CELZOUTEN HBO conforme cursus voor Celzouttherapie.
Gefeliciteerd!!!
MET WELKE ACCREDITATIES ZIJN DE COMMISSIES BEZIG?

-

Instituut MARCOS: HBO opleiding tot MARCOS therapeut.
Instituut Zonnevlecht Budel: HBO module Medische en Psychosociale Kennis basis
Instituut ESOTERRA: HBO opleiding Massage.

LEZENSWAARDIG……
Complementaire geneeskunde aan Universiteiten in de USA

Nederland wil in academische centra geen complementaire behandelwijzen in haar instituten. In de USA is een
consortium opgericht van universitaire medische centra, waar inmiddels reeds meer dan 20% van alle medische
faculteiten zich bij aangesloten hebben. In het totaal 30 universiteiten. Dit consortium draagt de veelzeggende
naam: Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine (CAHCIM).
Op de IOCOB site staat hier inhoudelijk veel informatie over. Ook iets voor Nederland? Zie hiervoor

http://www.iocob.nl/onderwijs/integrative-medicine-in-usa.html
en
http://www.iocob.nl/onderwijs/totaal-pakket-alternatieve-geneeskunde-in-usa-universiteiten.html
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Kwaliteitsindicator voor Complementaire Behandelwijzen
Er zijn in Nederland beoefenaren van vele honderden verschillende niet-reguliere of complementaire
behandelwijzen (alternatieve geneeskunde). De stromingen variëren van traditionele niet-westerse geneeswijzen
zoals acupunctuur, Ayurveda, Tibetaanse geneeskunde, Winti e.d. tot het aanbevelen van uiteenlopende
voedselsupplementen en diëten. Het is voor de geïnteresseerde consument, maar ook voor de verwijzend arts,
vrijwel onmogelijk om het kaf van het koren te scheiden.
De IOCOB ontwikkelt daarom momenteel een kwaliteitsindicator (een keurmerk) voor complementaire
behandelwijzen. Dit is een indicator die aangeeft hoe betrouwbaar de behandelwijze is. Deze indicator is bedoeld
om de patiënt te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. En om artsen te helpen bij aanbeveling.

NIEUWS VERZEKERAARS
De 4 grote verzekeraars hebben Plato de opdracht gegeven om eindtermen te ontwikkelen voor de Module
Medische en Psychosociale Kennis basis. Plato gaf in ons overleg aan dat ze verwacht eind maart-begin april
met een eerste versie te komen………Als er meer nieuws is, brengen we u via de SNRO website (onder het
kopje NIEUWS) op de hoogte.

IN OVERLEG MET…..
Accreditatieinstellingen SKB en SNRO in samenwerking
De SNRO is bestuurlijk in overleg met de SKB om over verdergaande samenwerking te spreken.
Het doel ervan is om meer gezamenlijke kracht te ontwikkelen in belangen maar ook inhoudelijk en qua
bestuurlijke omvang. Om dit te concretiseren hebben we onlangs een gezamenlijke accreditatie voor een
opleiding gedaan. De SKB hanteerde hierbij het 21 punten kwaliteitsmodel en de SNRO toetste aan de hand
van de NVAO normen. Inmiddels hebben beide deze accreditatieprocedure afgerond en zijn samen in de
afrondende fase van accreditatie van het opleidingsinstituut.
Bestuurlijk kan geconcludeerd worden dat de gebruikte accreditatiemodellen tot vrijwel dezelfde conclusies zijn
gekomen. In gezamenlijk bestuurlijk overleg wordt gekeken wat deze gezamenlijke accreditatie kan betekenen.
We zullen verder gaan in de zoektocht naar het vergroten van onze slagkracht en belangenbehartiging in de
sterk veranderende omgeving van de opleidingsinstituten in de integrale en complementaire zorgmarkt.
Permanente educatie meer op de kaart
Vorige keer hebben we u bericht van het overleg dat we met beroepsverenigingen hebben om Permanente
Educatie (levenslang leren) op de kaart te zetten. Dit gegeven willen we breed met het integrale veld bespreken.
Hiervoor hebben we een volgende stap gezet. De NFG is bezig het veranderde PE beleid te implementeren.
We verwijzen hierbij naar het European Qualification Framework of lifelong learning (EFQ) waarvan tevens een
Nederlandse variant bestaat. U hoort van ons…….
Overleg voor meer samenwerking tussen accreditatiepartijen
Binnenkort wordt nader overlegd tussen een aantal beroepsverenigingen, Integraal Natuurlijk, mogelijk de
SRBAG, een tweetal opleidingsinstituten en SNRO en SKB. Doel van dit overleg is om de stand van zaken door
te nemen en voor veelvoorkomende problemen of knelpunten oplossingen bedenken door samen te gaan
werken. Een van de grootste knelpunten is de jungle waar opleidingsinstituten in terecht komen als ze hun
opleidingen (initieel of bij- en nascholing) geaccrediteerd willen hebben.
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Ondanks dat opleidingen door onafhankelijke accreditatieorganisaties geaccrediteerd zijn, vragen bijvoorbeeld
beroepsorganisaties toch weer een nieuwe bewijzen (voor accreditatie), vaak vanuit andere criteria of normen
dan de reeds toegekende accreditatie. Het is van belang dat de accreditatieorganen hun criteria voor accreditatie
onderling af stemmen. Verder is het belangrijk zijn dat er vertrouwen komt in elkaars werkwijze waardoor
opleidingsinstituten niet steeds weer opnieuw met accreditatie bezig hoeven te zijn (waarvoor ze dan ook weer
herhalend moeten betalen).
Integraal Natuurlijk maakt overzicht accreditatieinstellingen
De werkgroep Accreditatie van de belangenvereniging Integraal Natuurlijk is bezig met het maken van een
overzicht van kenmerken van de verschillende aanbieders van accreditatie. Dit past in het eerder genoemde
streven om meer afstemming te laten plaatsvinden tussen de partijen. De SNRO heeft haar informatie ingestuurd
en is benieuwd naar de uitkomst. De SNRO heeft de werkgroep geadviseerd om op basis van dit overzicht alle
betrokkenen rond de tafel te zetten en het als startpunt te gebruiken voor afstemming en gezamenlijkheid.

BESTUURSNIEUWS
SNRO DAG
Het Bestuur is bezig met de voorbereiding van een middag om met de opleidingsinstituten van gedachten te
wisselen over een aantal thema´s en ontwikkelingen. Doordat er mogelijk sprake is van betrokkenheid van
meerdere partijen hebben we even de rem gezet op de concrete datumbepaling. We hopen u volgende keer
uitsluitsel te kunnen geven.

OFFICEMANAGEMENT
Keurmerken
Het Officemanagement is inmiddels zo ver dat ieder instituut nieuwe keurmerken krijgt toegezonden. De nieuwe
keurmerken zijn belangrijk omdat we de HBO conforme insteek afgesproken hebben (ook met de NVAO).
Daarmee geven we heldere en transparante informatie aan studenten. De SNRO heeft de kleuren van de
vernieuwde website in het logo en keurmerk verwerkt.
Registratienummer
Elke door de SNRO geaccrediteerde instelling, opleiding, cursus of module krijgt een registratienummer, de
unieke code voor uw aanbod. U heeft deze onlangs van ons toegestuurd gekregen. Het nummer zal worden
toegevoegd aan het certificaat. We ontvangen graag bericht van u indien dit nog niet voor uw instituut is
geregeld.
Mailbox
Een tijdje terug heeft het mailsysteem van de SNRO niet gefunctioneerd. U ontving de boodschap dat de mailbox
vol was. Onze excuses hiervoor. De box was niet vol maar op de een of andere manier werd toch dat zo gezien.
Inmiddels is de systeemfout hersteld en hopen we dat het niet meer gebeurt.
SNRO – logo
Wij willen u vragen het nieuwe SNRO-logo op uw eigen site te plaatsen als u daar nog de oude hebt staan. Wilt u
het bestand hiervan ontvangen, laat het ons weten en wij sturen het naar u toe.
Website
De SNRO website is inmiddels in een nieuw jasje gestoken. Wij blijven continu werken aan verbetering van de
inhoud en vormgeving. Heel belangrijk op onze site is het register waarin de geaccrediteerde opleiders staan.
Heeft u een accreditatie van de SNRO, wilt u dan controleren of uw gegevens in dit register nog steeds de juiste
zijn? Wellicht heeft u inmiddels een nieuw (mail-)adres, telefoonnummer of logo. Geef wijzigingen aan ons door
zodat uw informatie up-to-date is.
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