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Wat is de procedure om studielid te worden van Shiatsu
Shiatsu Vereniging Nederland?
Je kunt bij ons ingeschreven worden als studielid en als behandelend studielid, mits je bent
toegelaten tot het 2e jaar van een door ons geaccrediteerde Shiatsu-opleiding op hbo-niveau
(zie website).
De kosten zijn € 50,00 p/j voor studielidmaatschap en € 80,00 p/j voor behandelend
studielidmaatschap.
Wat vraagt Shiatsu Vereniging Nederland nog extra van je als behandelend studielid?

1/ Verzekering BA/RB
Een beroepsaansprakelijkheid- en een (beperkte) rechtsbijstandverzekering is verplicht.
Wij hebben gunstige afspraken gemaakt met de firma Balens. We raden je aan hiervan
gebruik te maken. Balens kent ook een speciaal tarief voor studielidmaatschap.
Balens is bereikbaar op 0800 022 0932 - info@balensverzekeringen.nl.
Het staat je uiteraard vrij om bij een andere maatschappij een verzekering af te sluiten.
Upload je verzekeringspolis op je accountpagina op de website.

2/ Wkkgz
Omdat je behandelt dien je te zijn aangesloten bij een organisatie voor klachten- en
geschillenafhandeling (conform de wet Wkkgz).
Via dit centrum kunnen eventuele klachten van cliënten aan het adres van hun therapeut
worden behandeld. Wij melden je collectief aan bij de SCAG en dit is inbegrepen in je
lidmaatschap.

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/ EHBO
Wellicht wordt een EHBO-diploma in de toekomst verplicht gesteld door de
zorgverzekeraars. In dit licht is het misschien een goed idee alvast een EHBO-cursus te
starten of bij te houden.

5/ 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 Shiatsuvak 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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