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Spreekwoord: The diffulculty lies not in new ideas but in escaping from the old ones.
Let op : Officemanagement SNRO gesloten van maandag 26 oktober t/m 30 oktober!
De kerstvakantie loopt van vrijdag 18 december 2015 tot maandag 4 januari 2016.

ACHTERAF ACCREDITATIE…
Sinds juni 2015 hebben door een overleg van de Zorgverzekeraars en de Koepelvereniging KAB zowel
de SNRO als CPION de bevoegdheid gekregen om opleidingen Achteraf te accrediteren (AA). De
opleiding moet middels een aangepaste accreditatie bewijzen dat het voldoet aan accreditatie “in het
heden” en dus voldoet en voldeed aan de kwaliteitseisen die de verzekeraars met het CAM veld heeft
afgesproken.
EVC
In een brief aan de Koepels KAB en RBCZ hebben de landelijke verzekeraars voor 75 mensen die een
EVC hebben gevolgd een uitzondering gemaakt op het beleid dat EVC’s niet zijn toegestaan bij
MPsBK. Hiervoor is een extra controle ingebouwd. Namens de Koepels wordt dat verzorgd door Mariet
van Buuren van Instituut EEN. Deze is SA geaccrediteerd bij de SNRO waardoor nog extra toezicht op
een eerlijk verloop van de procedure ingebouwd is.
SNRO geaccrediteerde BIJ-en NASCHOLINGEN MPsBK
De eerste MPsBK bij- en nascholingen zijn de afgelopen tijd geaccrediteerd door de SNRO. Deze
worden binnenkort op de website vermeld. De beroepsverenigingen zullen apart op de hoogte worden
gesteld van deze aanvulling zodat ze therapeuten die inmiddels de verplichte MPsBK hebben gedaan
hierop kunnen wijzen. Beroepsverenigingen hebben hier gezien hun nascholingsbeleid en het actueel
houden van de MPsBK kennis om gevraagd. In de VGZ beleidsbrief van december 2014 wordt hier ook
naar verwezen.
ARCOS abituriënten register
Het afgestudeerden register van de SNRO is zich in hoog tempo aan het vullen met ingeschrevenen.
Op dit moment worden de te downloaden MPsBK certificaten bij de opleidingen gecheckt.
In dit opleidingenregister worden naast MPsBK ook de MPsBK bij- en nascholingen in vastgelegd.
Deze worden gevalideerd (gecheckt) waardoor een onafhankelijk vastgesteld register van opleidingen
ontstaat. Nu wordt ARCOS uitgebouwd waardoor de geaccrediteerde SNRO startopleidingen en bij- en
nascholingen er ook in worden vastgelegd. Voor de ingeschrevenen ontstaat daardoor de mogelijkheid
om jaarlijks een uitdraai te maken van onafhankelijk geaccrediteerde opleidingen wat een grote
besparing van menskracht voor de beroepsverenigingen betekent.
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BESTUURSNIEUWS
Het SNRO bestuur investeert nog steeds veel tijd in overleg met diverse betrokkenen uit het CAMveld.
Hoewel er verschillende rollen zijn (bij de SNRO onafhankelijke accreditatie) is er ook een
gezamenlijke belang, namelijk eenduidige en transparante kwaliteitscriteria. Zo zijn er weer bestuurlijke
contacten geweest met de KAB, de Zhong, de SRBAG, een denktank kwaliteit, de BvK, de NFG,
Integraal Natuurlijk, de FAGT, de VNTen de FONG.
Door de drukte in de accreditaties is er een nieuwe officemanager aangesteld waardoor intern bij de
SNRO de logistiek processen en de inhoudelijke accreditatie nog beter op elkaar kunnen worden
afgestemd. Daardoor kunnen we nog sneller voor het CAMveld de kwaliteitiscriteria helder maken bij
opleidingen.
OFFICEMANAGEMENT SNRO
Het secretariaat is, naast Hanny Welling, uitgebreid met Arlette Neuteboom. Wij beantwoorden uw
vragen per telefoon, e-mail en post. Achter de schermen zijn we druk bezig met het verder
professionaliseren van de administratieve en logistieke processen. We willen u zo steeds beter van
dienst zijn.
Arlette (links op de foto) is als gediplomeerd Rebalancer van de
School voor Lichaamswerk & Bewustzijn bekend met het werkveld,
en heeft kennis van zaken van de zorgverzekeringswereld. Ze is
geschoold in automatisering en online media en heeft veel ervaring
met het voeren van een administratie.
ACCREDITATIES
Zie de site…… teveel om op te noemen..
Veel belovend is te melden dat een aantal instituten een dergelijk kwaliteitsniveau heeft bereikt dat ze
volgens de SNRO in aanmerkingen komen voor Systeemaccreditatie (SA). Daar is de SNRO op dit
moment druk mee bezig met die instituten.
LEZENSWAARDIG……
 SNRO criteria en terminologie bij- en nascholing MPsBK (op te vragen onder info@snroinstituut.nl).
 Rapporten ZonMW
o Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg;
o Complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen (samen met
Louis Bolk instituut);
o Effectiviteit van complementaire zorginterventies;
o Towards a conceptual framework relating to “Health as the ability to adapt and to self
manage” (samen met Louis Bolk instituut).
 Complementary and Alternative Medicine: expanding the boundaries of healthcare.
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