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SPECIAL: INFORMATIE OVER MEDISCHE- EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS!
Beroepsverenigingen en opleidingen constateren dat therapeuten moeite hebben met de keuze voor een MBK of
PsBK opleiding.
Het is in het omvangrijke opleidingsveld van MBK en PsBK lastig om goed zicht te krijgen op het waar, bij wie, de
eisen en wat er gedaan moet worden.
De SNRO (en CPION) accrediteren MBK en PsBK opleidingen namens de landelijke verzekeraars. Dit gebeurt
aan de hand van de zogeheten PLATO-eisen die verzekeraars in overleg met het beroepsveld hebben opgesteld.
In deze special van de SNRO vindt u in het kort de informatie over de zogenoemde PLATO-eisen en over de huidige
en toekomstige door de SNRO geaccrediteerde opleidingen.
De meest actuele informatie en stand van zaken van de geaccrediteerde opleidingen vindt u op onze website:
www.snro-instituut.nl bij het tabje “MPsBK”.

Afspraken landelijke verzekeraars en beroepsveld complementaire zorg
In juli 2013 hebben de landelijke verzekeraars aan de hand van de zogenoemde Plato eindtermen
(http://www.fsw.leidenuniv.nl/plato/nieuws/eindtermen-voor-medische-en-psychosociale-basiskennis-in-de-complementaire-zorg.html )
met het beroepsveld afgesproken dat op uiterlijk 1 januari 2017 alle therapeuten uit het beroepsveld, die voor
vergoeding in aanmerking willen komen, een opleiding Medische Basiskennis (MKB) of Psycho sociale
Basiskennis (PsBK) moeten hebben gehaald. De medische basiskennis betreft de lichaamsgerichte therapeuten
en Psychosociale basiskennis betreft de psychosociaal gerichte therapeuten.
De achterliggende gedachte om dit verplicht te stellen is het optimaal functioneren van de complementaire
therapeuten binnen de sociale kaart van de zorg. Door kennis te hebben van de gezamenlijke basisbegrippen
in de medische en psychosociale zorgsector, kan het overleg verbeteren tussen de complementaire en reguliere
zorg- en hulpverleners. Tegelijkertijd gaat het erom dat de therapeuten (nog) meer het “pluis en niet pluis”
principe (PNP) toepassen en doorverwijzen, daar waar de complementaire zorg niet werkt of iets andere
gevraagd wordt.
Nog lang niet alle geledingen van het complementaire veld zijn op de hoogte van het feit dat de SNRO -accreditatie van
Medische- en Psychosociale Basiskennis sinds 1 juli 2014 erkend is door alle verzekeraars. Dus: hoort, zegt het voort!!!

De PLATO eindtermen verbeeld
In het kort komen de Plato eisen en de afspraken op het volgende neer:
DEEL A. Algemene basiskennis
DEEL B.
DEEL C.
Medische basiskennis op
hoger cognitief niveau

Psychosociale basiskennis op
hoger cognitief niveau

Psychosociale basiskennis op
elementair niveau

Medische basiskennis op
elementair niveau

Deel A heeft betrekking op de inleiding in de gezondheidszorg, geldt voor beide en beslaat 5 ECTS.
Deel B heeft betrekking op medische onderzoekstechnieken, farmacologie, anatomie/fysiologie/pathologie van
alle lichaamsstelsels, inleiding in de psychologie, gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en
signaleren en doorverwijzen en beslaat 20 ECTS.
Deel C heeft betrekking op psychologie, psychopathologie incl. behandel- en onderzoekstechnieken,
psychofarmacologie, anatomie/fysiologie/pathologie van enkele relevante lichaamsstelsels,
gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en signaleren en doorverwijzen en beslaat 20 ECTS.
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Definitie van de Plato eindtermen
Dit zijn de eindtermen voor medische en psychosociale basiskennis voor zorgverleners die werkzaam zijn in de
complementaire zorg. Ze geven aan over welke onderwerpen deze zorgverleners kennis moeten hebben en op
welk beheersingsniveau: reproductie, inzicht/begrijpen, toepassen, analyseren of evalueren. De eindtermen zijn
ontwikkeld vanuit het perspectief van cliënt-/ patiënt-veiligheid.
Ze gaan nadrukkelijk niet over het daadwerkelijk (in de praktijk) laten zien van handelingen en gedrag.
Wel vormt het voldoen aan deze eindtermen een noodzakelijke voorwaarde voor professioneel gedrag van de
zorgverlener vanuit het perspectief van cliënt-/ patiënt-veiligheid. (p.1 Plato)

De opbouw van de Plato eindtermen
De algemene basiskennis is een gemeenschappelijk deel voor alle zorgverleners over dezelfde onderwerpen
en op het zelfde niveau
De medische basiskennis is voor dat deel van de zorgverleners die vanuit het oogpunt van veiligheid meer van
de medische basiskennis moeten weten. Hierbij zitten ook enkele psychosociale onderwerpen. Het niveau
waarop dit beheerst moet worden verschilt van de psychosociale basiskennis, beschreven onder C.
De psychosociale basiskennis is voor therapeuten die in hun werk het accent leggen op psychosociale
begeleiding en hulpverlening. Hierbij hoort ook enige medische basiskennis, maar omvang en
beheersingsniveau verschilt van de medische basiskennis, beschreven onder B. (p.1 Plato)

Centraal Examen doen
De grote verzekeraars bieden therapeuten, die wat betreft MBK of PsBK afgestudeerd zijn, de mogelijkheid om
een vrijstellend landelijk centraal examen te doen voor MPsBK. Hierover zijn de Zorgverzekeraars Achmea,
a.s.r, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar tot overeenstemming gekomen.
Een centraal examen wordt ingesteld als extra mogelijkheid om de medische en psychosociale basiskennis aan
te tonen. Dit geldt voor therapeuten die de opleiding in of na het jaar 2005 volgden.
De mogelijkheden om medische en/of psychosociale basiskennis aan te tonen zijn nu als volgt (voor alle
genoemde zorgverzekeraars):
1. een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PsBK en

die is geaccrediteerd door SNRO of CPION;
2. een reguliere NVAO-geaccrediteerde (hbo-)opleiding in de (para)medische of psychosociale zorg
(zie de website van SNRO of CPION voor een overzicht);
3. een geldige BIG-registratie op basis van een van deze genoemde opleidingen;
4. een MBK- of PsBK-diploma van CECZ.
De mogelijkheid om de MBK en/of PSBK aan te tonen via een EVC-certificaat is echter vervallen.
Meer informatie over CECZ en de examenmogelijkheden vindt u onder www.cecz.nl
De CECZ heeft net als de SNRO een veel gestelde vragen- functie op de website.
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Een reguliere NVAO- geaccrediteerde HBO- opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg

12.
13.

Counselling in Context, UU.
PsBK Psychodidact

Wie zijn er al door de SNRO geaccrediteerd?
Geaccrediteerde opleidingen: 17 Een blik in het MPsBk- register van de SNRO leert ons dat er momenteel
dertien geaccrediteerde opleidingen zijn: NOGG (mbk), Instituut E.E.N. (mbk en psbk), DUC (mbk +), School
voor Voetreflex (mbk), Sonnevelt Opleidingen (mbk en psbk), instituut Blokdijk (mbk), Academie Vesta (psbk),
CSMBK (mbk), Beroepsopleiding Iokai Shiatsu (mbk), Bodymind (psbk), Akademie voor Massage en Beweging
(mbk), Con Amore (mbk en psbk), de HAN (mbk), CNGO (mbk), Prevenzis (mbk), Psychodidact (psbk), de Roos
(psbk).
En de anderen……..
Ongeveer tien opleidingsinstituten werken momenteel aan hun accreditatie (categorie” In accreditatie”)
Nog dertien opleidingsinstituten zitten in de voorfase. Zie voor actuele informatie onze website!
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Het SNRO register MPsBk voor de afgestudeerden (ARCOS)
De SNRO startte onlangs het zogeheten abituriënten-register voor afgestudeerden MBK en PsBK.
Dit register is een verplichting van de landelijke verzekeraars.
Het afgestudeerdenregister ARCOS is gekoppeld aan de website van de SNRO, maar draait in verband met
privacy op een eigen server.
De kosten van het registreren zijn voor de afgestudeerden € 37,50 per jaar. De studenten kunnen binnenkort
naast de registratie van MBK en PsBK hierin ook hun initiële SNRO geaccrediteerde opleiding en de gevolgde
bijscholingen registreren zonder extra kosten.
Na een periode van ongeveer drie jaar zal bekeken worden of het landelijke register al in werking is en op welke
wijze daarop soepel aangesloten kan worden.

Hoe verloopt globaal een accreditatie?
Voor de accreditaties heeft de SNRO een procedure ontwikkeld die u terug vindt op de website bij Accreditatie.
Wat de Medische en Psychosociale basiskennis betreft, een opleiding van 25 ECTS, heeft de SNRO doorsnee
genomen een maand de tijd nodig. De stelregel is: aangeleverd voor de 1e van de maand en volgens format
goed aangeleverd, accreditatie eind van die maand.
Bij aanlevering van de materialen vindt er een eerste screening plaats: Is de PAS MPsBK volledig ingevuld?
Zijn alle (12) bijlagen toegevoegd? Is er evidence aangeleverd wat betreft lesstof en toetsing?
Wanneer dit bevestigend beantwoord kan worden, gaat het proces lopen.
De AccreditatieCommissie komt in die maand bij elkaar om de aangeleverde accreditaties te bespreken.
Indien de materialen alsnog aangevuld dienen te worden, ontvangt de opleiding een memo va de Commissie.
Des te sneller de materialen compleet en voldoende bevonden zijn, deste sneller kan de accreditatie
afgehandeld worden.
De Betreffende opleiding krijgt via de mail bericht van het akkoord en de betreffende documenten (keurmerk,
rapportage, Bestuursbrief en certificaat volgen zo spoedig mogelijk daarna. Bij dit akkoord kan het Instituut de
opleiding starten.
Voor de basisberoepsopleidingen (tot 240 ECTS) en de systeemaccreditatie (SA) heeft de SNRO voor de
accreditatie maximaal drie maanden uitgetrokken; deze procedure vraagt meer tijd.
SNRO heeft altijd hulpmiddelen ter beschikking om het aanleveren van de informatie te ondersteunen.
Zie voor meer informatie onze website.

Veelgestelde vragen
Aangezien we erg veel telefoontjes en mails ontvangen met vragen van studenten en therapeuten,
kunt u onder het tabje uw vragen de meest voorkomende categorieën veelgestelde vragen en de
antwoorden terugvinden.
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Tenslotte
Net als veel beroepsverenigingen en opleidingen hebben we de afgelopen tijd veel vragen gekregen
rondom de MPsBK. Soms weten mensen niet wat er nou precies moet gebeuren en soms zijn ze het
ergens niet mee eens. Op de eerste soort vragen hebben we geprobeerd steeds zo goed mogelijk
antwoord op te geven. Dat is in het belang van alle betrokkenen in de complementaire zorg.
Daarom hebben we de aan ons gestelde vragen op onze website geplaatst. Ook deze “special” is
een antwoord op de vraag naar meer informatie.
Kwaliteit leveren is in ons aller belang. En ook controle op die kwaliteit.
Dat doen we als SNRO en het resultaat vindt u bij de opleidingen die we geaccrediteerd hebben.
Wij wensen u veel succes in uw verdere professionalisering.
Mocht u willen reageren, dan kan dat: info@snro-instituut.nl
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