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Betreft: GZ-Vaktherapeut uw kenmerk 881689-14194-MEVA 
 
 
Hooggeachte mevrouw Schippers, 
 
De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft uw schrijven van 18 januari 2016 in 
goede orde ontvangen. Het spijt ons te lezen dat u tot de conclusie bent gekomen dat 
vaktherapie niet in aanmerking komt voor opname in artikel 34 van de Wet BIG. 
 
In uw brief geeft u aan dat hiervoor in ieder geval aan de volgende beleidsuitgangspunten 
voldaan moet zijn.  

1. Het basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn; 
2. De beroepsbeoefening moet gericht zijn op individuele gezondheidzorg; 
3. Er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de 

patiënt. 
 
Ad 1 Het basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn 
Ten aanzien van dit punt geven we u gelijk over het feit dat er op dit moment geen eenduidige, 
brede Nederlandse opleiding voor het beroep GZ-Vaktherapeut is. Dit maakt voor u dat 
vaktherapeut een functie is en geen beroep. Het werkveld zelf denkt hier anders over gezien de 
opname van de GZ-Vaktherapeut in het beroepenschema van het CONO. 
 
Op dit punt gaat u bovendien voorbij aan de inspanningen die de opleidingen, het werkveld en 
de beroepsgroep de afgelopen periode hebben geleverd bij het opstellen van het ‘Landelijk 
Domein Profiel HBO-bachelor opleidingen Vaktherapeutische Beroepen’ dat in januari 2016 is 
vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Hogescholen. Ook gaat u voorbij aan het 
feit dat al deze opleidingen door de NVAO in één cluster vaktherapeutische beroepen 
geaccrediteerd worden. 
 
In vervolg hierop beraden de opleidingen zich momenteel om op basis van het Landelijk 
Domein Profiel te komen tot één brede en eenduidige Nederlandse HBO bacheloropleiding voor 
het beroep GZ-Vaktherapeut. 
 
  

mailto:info@vaktherapie.nl
http://www.vaktherapie.nl/


2 

Ad 2 De beroepsbeoefening moet gericht zijn op individuele gezondheidzorg 
Ten aanzien van dit punt verschillen we nog van mening. U geeft aan er nog niet van overtuigd 
te zijn, dat vaktherapie een vorm van individuele gezondheidzorg is. Dit omdat u er niet van 
overtuigd bent dat de vaktherapeutische behandeling rechtstreeks gericht is op één persoon en 
als doel heeft de gezondheid van deze persoon te bevorderen of te bewaken. 
 
Vaktherapeutische behandeling door een GZ-Vaktherapeut is altijd (onderdeel van) een 
behandeling gericht op het voorkomen van, genezen van of het voorkomen van verergering van 
een psychische aandoening bij een individuele cliënt/patiënt. Dit geldt zowel voor 
vaktherapeutische behandelingen door GZ-Vaktherapeuten in loondienst (instellingen in de 
GGz, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg), als voor vrijgevestigde GZ-
Vaktherapeuten. Soms kan een deel van de behandeling plaatsvinden in de vorm van 
groepstherapie. Dit is dan altijd onderdeel van de behandeling en het behandelplan van de 
individuele cliënt/patiënt. Het is voor bepaalde problematiek goed mogelijk en bovendien 
effectief om cliënten met een vergelijkbare hulpvraag, behandeling in een groep te bieden. In 
zoverre verschilt de inzet van de GZ-Vaktherapeut niet van de inzet van andere artikel 34-
beroepen zoals logopedie en ergotherapie. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor een werkbezoek waarbij u zichzelf kunt overtuigen van het feit 
dat de vaktherapeutische behandeling individuele gezondheidszorg is. 
 
Ad 3 Er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de 
patiënt. 
Ten aanzien van dit punt speelt een verschil in interpretatie. In uw reactie geeft u aan dat u van 
mening bent dat er geen noodzaak is om het beroep te reguleren ter bescherming van de 
patiënt omdat de vaktherapeut altijd werkt in opdracht van een BIG-geregistreerde en er een 
Register Vaktherapie is ter bevordering en bewaking van de deskundigheid van 
vaktherapeuten.  
 
Het is echter een misverstand dat een vaktherapiebehandeling alleen plaatsvindt in opdracht 
van een BIG-geregistreerde. Door vrijgevestigde GZ-Vaktherapeuten worden ook 
vaktherapeutische behandelingen gegeven zonder verwijzing door of opdracht van een BIG-
geregistreerde. Deze behandelingen voldoen dan niet aan de criteria van verzekerbare zorg en 
komen niet in aanmerking voor vergoeding onder de Zorgverzekeringswet. 
 
In onze aanvraag hebben we aangegeven dat het oppervlakkig gezien lijkt dat de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening voldoende geborgd is door de inspanningen van de FVB. Echter, de 
noodzaak tot wettelijke regulering neemt toe, vooral door de transities in de zorg als geheel en 
de GGZ in het bijzonder. Het aantal zelfstandige praktijken van behandelaars stijgt; deze zijn vrij 
toegankelijk voor patiënten. Tegelijk wordt van (kwetsbare) patiënten steeds meer verwacht dat 
zij regie over de eigen gezondheid nemen. In deze context is het voor bescherming van de 
patiënt essentieel dat alleen beroepsbeoefenaars met een erkende opleiding die voldoen aan 
kwaliteitseisen, zich vaktherapeut mogen noemen. 
 
De FVB ontvangt van haar leden en van patiënten regelmatig signalen over personen zonder 
enige erkende opleiding die zichzelf vaktherapeut noemen en zelfstandig ‘behandeling’ 
aanbieden aan kwetsbare patiënten zoals kinderen of ouderen met een stoornis. Waar 
voorheen instellingen borg stonden voor de kwaliteitsbewaking van het beroep, moet het 
werkveld de herkenbaarheid nu veel meer zelf organiseren. Hierbij is het van belang dat de 
patiënt zich kan richten tot een deskundige en dat dus herkenbaar is wie wel en niet deskundig 
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geacht mag worden. Om deze reden is het voor patiënten en verwijzers van groot belang dat de 
GZ-Vaktherapeut een herkenbare titel heeft. 
 
Als laatste willen we opmerken dat ten aanzien van de punten 2 en 3 de situatie van 
vaktherapeuten niet anders is dan de overige artikel 34-beroepen zoals logopedie en 
ergotherapie. Ook zij zijn niet alleen actief onder eindverantwoordelijkheid van een BIG-
behandelaar en ook zij hebben een eigen kwaliteitsregister. Toch is dit geen reden geweest 
deze beroepen niet in artikel 34 op te nemen en/of hieruit te verwijderen. 
 
Mochten we in samenspraak met de opleidingen vaktherapeutische beroepen komen tot een 
eenduidige HBO bacheloropleiding GZ-Vaktherapeut, dan zullen we onze aanvraag opnieuw 
indienen. 
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Namens het Bestuur van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), 
Mevrouw ir. I.M.F. Rentenaar 
Directeur FVB 
 
E-mail: i.rentenaar@vaktherapie.nl 
Mobiel: (06) 41 06 52 64 
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