
 

  

 
In het document ‘Beleid Alternatieve Zorg Coöperatie VGZ 2015’ staat in paragraaf 3.1.4 het volgende vermeld: 

Het is ook mogelijk om voldoende MBK/PSBK aan te tonen door middel van een geldige BIG-registratie. 

Het gaat hier om diploma’s van opleidingen toen de term HBO nog niet bestond, maar die hiermee wel 

vergelijkbaar zijn. Deze oudere opleidingen zijn niet door de NVAO geaccrediteerd, maar kunnen qua 

inhoud wel voldoen aan de eisen van MBK/PSBK (bijvoorbeeld verpleegkunde opleiding oude stijl). 

Let wel: wij vragen om een geldige BIG-registratie. 

Indien een therapeut een HBO opleiding heeft gevolgd die NVAO-geaccrediteerd is en dus wel op onze 

lijst staat, dan is het wel of niet hebben van een geldige BIG-registratie geen vereiste: het (bachelor) 

diploma volstaat en behoudt zijn geldigheid. 

Iedere therapeut heeft de tijd om tot 1 oktober 2016 te voldoen aan de gestelde eisen van MBK/PSBK. Dit geldt 

ook voor therapeuten, die willen voldoen aan de eisen op grond van een BIG-registratie. 

Inschrijving in het register 
Op het moment van inschrijving in het register dient de beroepsvereniging een bewijs van een geldige BIG-

registratie bij de koepelorganisatie RBCZ te overleggen. 

Overgangsregeling 
Als een therapeut voor 1 januari 2011 al door VGZ werd vergoed, valt hij in de overgangsregeling. Deze 

therapeut heeft tot 1 oktober 2016 de tijd om te voldoen aan de opleidingseisen. 

Na 1 januari 2017 dient men ofwel een geldige BIG-registratie te hebben ofwel  

 een diploma van een CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische en/of psychosociale 

basiskennis,  

 een diploma van een NVAO geaccrediteerde HBO opleiding (zie lijst in document ‘Beleid Alternatieve 

Zorg Coöperatie VGZ 2015’ hoofdstuk 3),  

 een diploma van het Centraal Examen (afgekort CECZ) of  

 een EVC certificaat HBO opleiding (eveneens zie lijst HBO opleiding) met behalen van alle benoemde 

competenties en/of kernprocessen. 

Geldigheid BIG-registratie op 1 januari 2017 
De status van geldigheid van een BIG-registratie is per 1 januari 2017 bepalend of u voldoet aan de eisen 
medische en/of psychosociale basiskennis. 

 
Voorbeelden 

1. Nu, januari 2015, kunt u geen geldige BIG-registratie overleggen. Tot 1 januari 2017 valt u in de 

overgangsregeling -> Indien mogelijk dient u zich te laten herregistreren in het BIG-register of te 

voldoen aan een van bovengenoemde opleidingseisen vóór 1 oktober 2016. 

2. In het tijdvak tot 1 januari 2017 verloopt de geldigheid van de BIG-registratie. Tot 1 januari 2017 valt u 

in de overgangsregeling -> Indien mogelijk dient u zich te laten herregistreren in het BIG-register of te 

voldoen aan een van bovengenoemde opleidingseisen vóór 1 oktober 2016.   
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