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Inschrijfformulier Beroepsorganisatie voor Positieve Gezondheid 

Zorgverlener 
 

De heer ☐ Mevrouw ☐ 

Achternaam   
Indien gehuwd: 
meisjesnaam 

 

Initialen   Roepnaam  

Titels  Adres  

PC en 
woonplaats 

 Geboortedatum  

Geboorteplaats  Telefoonnummer   

Mobiel.nr.  Emailadres  

Genoten relevante vooropleiding diploma's: 

        Mbo niveau 4                        Hbo                    WO Ja Nee Bijscholing * 

Relevante basisopleiding op HBO niveau* 240 EC  
Indien men geen 4 jarige opleiding vakdiscipline heeft dan graag contact opnemen 06 48920165 ☐ ☐  

1. Medische basiskennis (CPION/ SNRO) * ☐ ☐  

2. Psycho - sociale Basiskennis (CPION/ SNRO) * ☐ ☐  

Leefstijl-elementen: 

3.  Positieve gezondheid  *  ☐ ☐  

4. Leefstijl * ☐ ☐  

5. Kennis hebben over de complementaire zorg  * ☐ ☐  

Ik stuur de relevante documenten (1 t/m 5) mee in de bijlage. 
 
 
Met instemming van de zorgverzekeraars, wordt het certificaat van Positieve Gezondheid Zorgverlener afgegeven door Instituut 
CAM, en daarmee staat BPGZ borg voor de kwaliteit van de professional.  
* Door verzekeraars verplicht gesteld. In samenspraak met Instituut CAM is voor leden een traject samengesteld waarbij men kan 
voldoen aan de voorwaarden van de zorgverzekeraars en die de basis vormen voor een professioneel beroep. Zie ook profiel van 

de Positieve Gezondheid Zorgverlener. Elke deelnemer krijgt de tijd om te voldoen aan de eisen.  
 

Inschrijfgeld € 25,-  

Lidmaatschapsgeld per kalender jaar € 95,- eerste jaar gratis  

Ik  meld mij aan als lid van BPGZ ☐ 

Ik ben het eens met onderstaande verklaring ☐  

Ik voeg VOG verklaring toe of mail deze naar 
info@BPGZ.nl   

☐  

 

Datum:   Plaats:   

Handtekening:   

 

mailto:info@BPGZ.nl
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Lidmaatschap Beroepsorganisatie Positieve Gezondheid 
Zorgverleners 

 
In dit document wordt een aantal uitgangspunten op een rij gezet over de plaats die de Positieve 
Gezondheid Zorgverleners in het veld van zorg en welzijn willen innemen.  
 
1. Positieve Gezondheid Zorgverleners herkennen zich in de definitie voor Effectieve en Preventieve zorg 

door accenten op de leefstijl met als doel: Gezondheid te waarborgen als het vermogen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
van het leven’. Positieve Gezondheid. Hierbij is Integratie van belang; thuis, bij de huisarts, bij de 
therapeut i.s.m. andere therapeuten, bij de specialist en in het ziekenhuis en zorginstellingen. 
 

2. Positieve Gezondheid Zorgverleners zijn breed opgeleide mensen die opleidingen hebben gevolgd op 
het gebied van leefstijl en  een afgeronde opleiding waarin men zich heeft gespecialiseerd in een 
bepaalde vakrichting conform natuurgeneeswijze en aanvullende scholing hebben gevolgd op het 
gebied van leefstijl.   De kwaliteitseis wordt verzekerd door een reguliere opleiding met minimaal MBO 
niveau, één van de therapie opleidingen op HBO of VWO niveau. alsmede een CPION/ SNRO diploma 
MBK of PSBK, ofwel een vergelijkbare opleiding gekoppeld aan een langdurende en succesvolle 
therapeutische praktijk. Basis is een vierjarige 240 EC opleiding, en de indeling vindt plaats volgens het 
VEKTIS register. Leertherapie en intervisie vormen onderdeel van de kwaliteit. 

 
3. Positieve Gezondheid Zorgverleners onderschrijven de behoefte aan een heldere organisatie.   

 
4. Positieve Gezondheid Zorgverleners zijn al dan niet zelfstandig werkende professionals die zijn/haar 

deskundigheid en vaardigheden actueel en op peil houden door het bijhouden van een portfolio welke 
zij elke drie jaar ter beoordeling voorleggen aan de beroepsorganisatie. 
 

5. Positieve Gezondheid Zorgverleners hebben hun beroepsgroep geprofessionaliseerd door middel van: 

• een beroepsorganisatie die de beroepsgroep in voldoende mate representeert 

• een kwaliteitsregister voor therapeuten 

• een accreditatiesysteem voor bij- en nascholing (een leven lang leren) 

• een geaccrediteerde beroepsopleiding leefstijlcoach op minimaal HBO bachelor niveau 240 EC 

• een beroepscode 

• tuchtrecht 
 

6. Positieve Gezondheid Zorgverleners zijn geaccrediteerd en kunnen de kwalificatie ‘’Positieve 
Gezondheid Zorgverlener’’ verwerven uitsluitend via deze beroepsvereniging eventueel middels een 
verkorte bijscholing. De verworven kennis en expertise zijn leidend bij de aanvraag van een certificaat 
Positieve Gezondheid Zorgverlener bij  Instituut CAM.  
 

7. Positieve Gezondheid Zorgverleners dienen hun bijdrage aan de positieve gezondheid van cliënten 
zichtbaar te maken door mee te werken aan  (wetenschappelijk) onderzoek of anderszins patiënt 
tevredenheid onderzoek.  
 

8. Positieve Gezondheid Zorgverleners herkennen zich in de positie die ze innemen: ze zien het als hun 
verantwoordelijkheid met alle andere hulpverleners en therapeuten en reguliere zorg samen te 
werken voor de positieve gezondheid van de cliënt. 

 
9. Positieve Gezondheid Zorgverleners dienen een bijdrage te leveren aan Landelijke bekendheid door 

het verspreiden van het logo van de Beroepsvereniging middels, website, facturen, schildje en 
anderszins. 

  

Plaats hier  paraaf en datum:  
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In verband met de wet op de privacy vragen we je goedkeuring voor het gebruik van jouw gegevens. Wil 
je hieronder aangeven (aankruisen) waarvoor je BPGZ toestemming geeft? 
 
 
Gebruik van gegevens voor het volgende doel: 
Bewaren van persoonsgegevens ten behoeve van lidmaatschap  
 
Verkrijgen van gegevens: 
Middels een digitaal inschrijfformulier worden emailadressen verzameld. Deze adressen worden na 
aanmelding gebruikt voor verzenden van nieuwsbrieven. Aan- en afmelden van nieuwsbrief wordt via 
mailchimp geregeld.  
 
Welke gegevens worden verzameld en welke mensen mogen deze inzien? 
De volgende gegevens worden door BPGZ vastgelegd: 
 
NAW gegevens: 
Naam, adres en woonplaats secretariaat,  
Naam, telefoonnummer, email secretariaat,  
Geboortedatum, geboorteplaats secretariaat  
Email aanbod scholingen 
Rekeningnummer financiële administratie 
 
 

☐  Toestemming voor verwerken van gegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie. 

☐  Toestemming gebruik van email , website (anoniem, foto) , PR materialen in tekst en beeld 
 
N.B.: Indien je hier geen toestemming voor geeft dien je er zelf ook zorg voor te dragen dat je niet 
gefilmd / gefotografeerd wordt! 

 
 
 

Datum:   
 
 
 
Handtekening:         
 
 
Naam:         
 
 

 


