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Dus jij wilt aan de slag met shiatsu? Mooi! Is je doel om uiteindelijk ook anderen te behandelen?
Belangrijk is dan wel om te weten of je je cliënten een behandeling kan aanbieden die wordt vergoed
door verzekeraars. De markt geeft niet direct helder antwoord op deze vraag. Daarnaast is de markt van
verzekeraars aan veel verandering onderhevig, maar de N.S.K.S. doet er alles aan om jou hier bij te
helpen.`
De N.S.K.S. opleiding shiatsu therapeut en de verscheidene losse modules zijn allen getoetst op H.B.O.
niveau. Dit is momenteel nog geen verplichting, maar de N.S.K.S. speelt hiermee alvast in op de
mogelijke nieuwe normen in de toekomst. Bij N.S.K.S. zit je dus goed!
Hoe werkt het nu precies?
Zorgverzekeraars zijn uiteindelijk de partijen die besluiten of jouw behandeling (deels) vergoed wordt
aan de cliënt. Zij willen er graag zo zeker mogelijk van zijn dat jij een behandeling van kwaliteit aanbiedt
en de cliënt waarde levert. Zij beoordelen jouw praktijk niet direct, maar roepen hier voor de kennis en
kunde in van de beroepsverenigingen. Ben jij lid van de juiste beroepsvereniging, dan nemen de
zorgverzekeraars jou op in hun bestand.
Beroepsverenigingen kijken op hun beurt weer naar de accrediteurs die jouw gevolgde opleiding
beoordelen op kwaliteit. Dit is waarom je vaak bij shiatsu opleidingen ‘H.B.O. niveau’ vermeld ziet. Ook
dien je als shiatsu therapeut een diploma Medische Basis Kennis op zak te hebben.
Spelers in dit veld zijn dus: de cliënt, de therapeut, de beroepsvereniging, de zorgverzekeraars, de
scholen en de accreditateurs.
De cliënt krijgt de behandeling (deels) vergoed1 mits zij:




behandeld worden door een therapeut die:
o in het bezit is van een diploma Medische Basis Kennis na het volgend van een H.B.O.
niveau geaccrediteerde opleiding;
o in het bezit is van een diploma shiatsu therapeut;
o aangesloten is bij een beroepsvereniging die:
 wordt erkend door de desbetreffende zorgverzekeraar;
zelf voor alternatieve zorg is verzekerd.

De verwachting is dat de komende jaren er strengere eisen worden gesteld aan opleidingen uit het
CAM-veld (Complementary and Alternative Medicine). Dit is waarom veel scholen die de opleiding
shiatsu aanbieden nu al de opleiding laten testen op HBO niveau. Zo ook de N.S.K.S.. Omdat een
dergelijke opleiding (nog) niet wordt erkend door het officiële onderwijs orgaan Ministerie van
Onderwijs, is er geen H.B.O. accreditatie toe te eigenen, maar slechts een H.B.O. niveau accreditatie. Dit
geldt voor alle shiatsu opleidingen in Nederland. De H.B.O. niveau accreditatie wordt verleend door
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Met deze stappen ben je gedekt bij 88,5% van de markt (bron Vektis zorgthermometer 2016).
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speciale instanties zoals C.P.I.O.N., S.N.R.O., en K.T.N.O.. Zo is ook N.S.K.S. geaccrediteerd als zijnde van
H.B.O. niveau.
Wat vraagt dit van jou?
Rond de opleiding, of een deelopleiding, aan de N.S.K.S. af en zorg daarnaast voor een diploma
Medische Basis Kennis (of hoger. Ben je bijvoorbeeld al aan de slag als afgestudeerd fysiotherapeut, dan
heb je je hiervoor al gekwalificeerd) van H.B.O. niveau.
Schrijf je vervolgens in bij een van de beroepsverenigingen (vb. N.V.S.T., V.B.A.G., L.V.N.G., B.A.T.C.) voor
shiatsu therapeuten.
Houd in de gaten of zorgverzekeraars de criteria bijstellen voor erkende shiatsu therapeuten. De
beroepsverzekeraars houden zelf ook vinger aan de pols. Zij houden je op de hoogte van de
veranderingen zodra je bij hen bent aangesloten.
Let wel! Niet elke cliënt heeft gekozen voor een verzekering met een aanvullend pakket voor
alternatieve zorg. Ook de cliënt zelf draagt verantwoordelijkheid in dit geheel. Zij kunnen gemakkelijk
zelf nagaan bij hun eigen zorgverzekeraar welke verzekering zij hebben afgesloten.
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