Uithoorn, oktober 2020

Dank voor je interesse!
Je kunt bij ons ingeschreven worden als studielid en als behandelend studielid, mits je bent
toegelaten tot het 3e jaar van een door ons geaccrediteerde Shiatsu opleiding op HBO niveau (zie
website).
Wil je dit, stuur ons dan een e-mail.
De kosten zijn € 100,00 per jaar.
Als (behandelend) studielid kun je ook deelnemen aan intervisies en supervisies.
Wat vraagt Shiatsu Vereniging Nederland nog extra van je als behandelend studielid?
1/ Verzekering BA/RB
Een BA (beroepsaansprakelijkheid) verzekering en een RB (rechtsbijstand) verzekering is verplicht.
Mocht je die nog niet hebben, dan dien je die af te sluiten.
Shiatsu Vereniging Nederland heeft gunstige afspraken gemaakt met de firma Balens voor deze
verzekeringen en Balens voldoet aan alle eisen.
Balens kent een speciaal tarief voor studielidmaatschap.
Je bent uiteraard vrij om je bij een andere maatschappij te verzekeren.
2/ Geschillencommissie
Vanaf 01-01-2019 is een aanmelding bij een geschillencommissie onderdeel van je lidmaatschap, dus
je betaalt daar niets extra voor. Wij melden je aan bij de G.A.T.
Omdat je behandelt dien je te zijn aangesloten bij een geschillencommissie (de wet Wkkgz).
Via deze commissie kunnen eventuele klachten van cliënten aan het adres van hun therapeut
worden behandeld.
3/ Cliënten
Ben je nog niet afgestudeerd, dan is onze eis dat je vooraf kenbaar maakt aan je cliënt dat je niet
gekwalificeerd bent als behandelaar.
Daarnaast is het redelijk dat je alleen een bedrag als vergoeding vraagt, dat duidelijk lager is dan een
praktiserend therapeut gemiddeld zou rekenen.
4/ Nascholing
Als studielid hoef je niet te voldoen aan onze nascholings eisen.

5/ EHBO
Wellicht wordt een EHBO diploma in de toekomst verplicht gesteld door de zorgverzekeraars.
In dit licht is het misschien toch een goed idee alvast een EHBO cursus te starten of bij te houden.
Verdere Informatie krijg je via e-mail.
Meer informatie
Heb je nog vragen of suggesties? Laat het ons weten via: info@shiatsuvereniging.nl
Bezoek onze website voor actuele en achtergrondinformatie: www.shiatsuvereniging.nl
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