Uithoorn, november 2020
Welkom bij Shiatsu Vereniging Nederland !
Om je lidmaatschap in gang te zetten vul je het formulier in dat je kunt vinden onderaan
deze pagina (de pagina "Voor Leden/Lid Worden").
Daarna krijg je automatisch alle info die je nodig hebt en je inlog gegevens voor je
persoonlijke account pagina op onze website.
Om daar te komen klik je op de homepage van onze website rechtsboven op de rode
button 'inloggen'.
Als je je wachtwoord bent vergeten, klik dan op 'wachtwoord vergeten' en volg de instructies.
Op deze account pagina moet je alle documenten uploaden en alle gegevens invullen die
wij nodig hebben.
Allereerst zorg je voor de volgende gegevens:
* Geboortedatum.
* Kamer van Koophandel (KvK) inschrijvingsnummer.
* Diploma MBK.
* Diploma van de Shiatsu opleiding.
* VOG ('Verklaring Omtrent Gedrag') \*
* IBAN (machtiging indien van toepassing)
* Diploma BIG register (indien van toepassing).
* Bewijs van BIG her-registratie (indien van toepassing).
* Pasfoto (je moet herkenbaar zijn).
* Logo van je praktijk.
* Extra praktijklocatie (indien van toepassing).
* Polis beroepsaansprakelijkheid- / (beperkte-) rechtsbijstandverzekering \**
Pas als je dit alles gedaan hebt, krijg je van ons een e-mail met de bevestiging van je
lidmaatschap.
Met deze e-mail als bewijs ga je nu je AGB codes aanvragen bij Vektis/AGB \***
Als je al AGB codes hebt, vul je die gewoon in op je accountpagina.
Daarna melden wij je aan bij het register RBCZ.
Je krijgt van het RBCZ een registratienummer, een schildje en een factuur.
Als laatste zet je op je account pagina een vinkje bij:
"Onderstaande gegevens zijn juist, activeer mijn profielpagina".
Anders komen je praktijkvermelding + foto straks niet online te staan.
Het lidmaatschap van Shiatsu Vereniging Nederland is inclusief een collectieve aansluiting
bij geschillen-instantie SCAG.
Een dergelijke aansluiting is verplicht conform de wet Wkkgz.
Deze wet regelt de klachtenprocedure tegen een therapeut.
Blijf je praktiserend lid van een 2de beroepsvereniging, dan ben je via die 2de vereniging al
aangemeld bij een geschillen-instantie.
Geef ons dat door, er is maar 1 aansluiting bij een geschillen-instantie toegestaan.
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Met de post ontvang je daarna het schildje van Shiatsu Vereniging Nederland en een
certificaat: heb geduld, dit kan wel even duren.
Ook sturen we je een factuur met daarop een eenmalige borg voor dit schildje.
De borg ontvang je weer retour op het einde van je lidmaatschap, nadat je het schildje weer
hebt ingeleverd.
Blijf je lid van een 2de beroepsvereniging, dan krijg je 50% korting op je lidmaatschap.
Dat moet wel een vereniging zijn waar aangesloten Shiatsu-therapeuten worden
geaccepteerd door de zorgverzekeraars.
De kosten van het lidmaatschap worden berekend naar rato van inschrijving.
De opzegtermijn van Shiatsu Vereniging Nederland is vóór 1 december van het lopende jaar.
Stap je over naar onze vereniging vanuit een andere beroepsvereniging en is je nascholings
periode van de vorige beroepsvereniging nog niet beëindigd, dan vragen wij een volledig
overzicht van je nascholingen.
\* VOG
Heb je geen geldige VOG?
Geef dat dan door aan onze administratie, wij vragen dan een VOG voor je aan.
Je ontvangt dan van Justis een e-mail met instructies.
Korte tijd later ontvang je de VOG per post.
Vraag nooit zelf een VOG aan!
Een geldige VOG is een VOG die maximaal 3 maanden oud is.
Als je een VOG kunt overleggen die is uitgegeven door een beroepsvereniging die ook is
aangesloten bij het RBCZ, dan mag de VOG maximaal 5 jaar oud zijn.
Klik hier voor een overzicht van de bij het RBCZ aangesloten beroepsverenigingen.
\** Verzekering
Een beroepsaansprakelijkheid plus een beperkte rechtsbijstand verzekering is verplicht.
Shiatsu Vereniging Nederland kent geen collectieve verzekering, dus zorg dat je dit geregeld
hebt voordat je daadwerkelijk je praktijk start.
Wij hebben gunstige afspraken gemaakt met de firma Balens we raden je aan hiervan
gebruik te maken.
Het staat je uiteraard vrij om bij een andere maatschappij een verzekering af te sluiten.
Balens is bereikbaar op 0800 022 0932 - info@balensverzekeringen.nl
Blijf je praktiserend lid van een tweede beroepsvereniging, dan gaan wij er vanuit dat je al
verzekerd bent.
\***AGB codes
Klik hier voor de website van Vektis.
Op de website klik je eerst op 'AGB code aanvragen'.
Vervolgens kies je (meestal) voor '90 - overige therapeuten en complementair'. Daarna kies je
(meestal) voor '9017 Shiatsutherapie' en vervolgens kies je in de lijst 'Shiatsu Vereniging
Nederland'.
Let op: je dient 2 codes te hebben: voor jezelf als zorgverlener en een code voor je praktijk (of
de praktijk waar je in werkzaam bent).
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EHBO
Wellicht wordt een EHBO diploma in de toekomst verplicht gesteld door de
zorgverzekeraars.
In dit licht is het misschien toch een goed idee een EHBO-cursus te starten of je diploma
jaarlijks te verlengen.
Wij raden je sowieso een BHV (bedrijfshulpverlening) cursus aan.
Eisen aan je factuur
Op facturen voor je cliënten moet verplicht de volgende informatie staan:
* Praktijknaam.
* Je officiële naam.
* Je NAW gegevens.
* AGB-code zorgverlener en AGB-code praktijk.
* Je registratienummer bij het RBCZ.
* Je BIG registratienummer (indien van toepassing).
* Het logo van Shiatsu Vereniging Nederland.
* Het logo van het RBCZ.
* Het logo van de SCAG.
* Vermeldt altijd de omschrijving 'Shiatsu behandeling' en de Shiatsu prestatie-code: 24102.
* BTW nummer.
* KvK inschrijvingsnummer.
* Datum.
* Behandeldatum.
* NAW gegevens van je cliënt.
* Geboortedatum van je cliënt.
* Verzekerdennummer van je cliënt.
* Naam van de verzekering van je cliënt.
* Aantal behandelingen.
* Prijs van de behandeling(en) en het totaalbedrag.
* IBAN nummer.
En de volgende vermelding: "In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, de
beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van Shiatsu Vereniging Nederland en het
RBCZ".
NB: geheel of gedeeltelijk handgeschreven nota's zijn ongeschikt voor digitale verwerking en
worden vanaf 01-01-2019 niet meer door de zorgverzekeraars geaccepteerd.
Activiteiten
Naast intervisie en supervisie ontwikkelen we andere activiteiten voor Shiatsu therapeuten,
zoals lezingen. Onze grootste focus is aandacht geven aan de bekendheid van het Shiatsu
vak in Nederland. We werken actief samen met het Shiatsu Platform, de diverse Shiatsu
Opleidingen en andere Shiatsu beroepsverenigingen. Wij waren betrokken bij en waren
medefinancier van het Europese Shiatsu Congres 2020 in Amsterdam.
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http://www.shiatsuvereniging.nl - info@shiatsuvereniging.nl
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