
 
 

Informatie over vergoedingen en beroepsverenigingen  

Deze informatie is zowel relevant voor hulpverleners, als voor ouders die willen weten of de kosten 

van de behandelingen door hun zorgprofessional voor vergoeding in aanmerking komen. 

Inhoud van deze informatie betreft:        

Platform Adiona       

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg    

Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg 

(SRBAG) 

Beroepsverenigingen     

 

Adiona  

Stichting Adiona  

Postbus 75 
9430 AB Westerbork 
Nederland 0592 82 00 38  
platform@adiona.nl    
http://www.adiona.nl  

De missie van Adiona is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van kinderen op fysiek, 
mentaal, emotioneel en spiritueel niveau zodat zij opgroeien tot volwassenen die verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. 
 
Het platform is een netwerk van hulpverleners die individueel met kinderen werken vanuit een eigen 
praktijk en richt zich op deze nog jonge beroepstak van kindercoaches en hulpverleners die 
kindercoaching integreren binnen hun vakgebied. 
Kindercoach is een vrij beroep. Dat geeft een eigen verantwoordelijkheid aan zelfstandige 
hulpverleners. Degenen die aangesloten zijn bij Adiona kunnen en willen deze verantwoordelijkheid 
gezamenlijk en individueel dragen.   
Het platform neemt initiatief bij het gezamenlijk ontwikkelen van kwaliteit, bewustwording en 
professionaliteit. Daarnaast informeert Adiona over actuele zaken op kindercoachgebied, werkt 
samen, organiseert, co-creëert en zorgt dat kindercoaching bekend wordt in Nederland.  
Adriona streeft naar een breed veld van professionele, zinvolle, veilige en begrijpelijke hulpverlening, 
waar ouders/opvoeders met een gerust hart terecht kunnen met hun kind(eren) wanneer ze hulp nodig 
hebben. Het platform verzekert zich van hulpverleners die willen samenwerken, en zich voortdurend 
verder willen ontwikkelen op het gebied van kindercoaching, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, 
bewustwording en professionaliteit. 

Adiona is een zelfstandig netwerk voor kindercoaching, en geen beroepsvereniging!                      
Adiona houdt zich bezig met professionalisering, kwaliteit, zingeving en ontwikkeling. Wanneer je 
graag wilt dat je sessies vergoed gaan worden (geheel of gedeeltelijk), raden we je aan je informatie 
op te vragen bij de NFG. Voor informatie hierover, kun je kijken op de website: www.de-nfg.nl 
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NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) 

Belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg: 
Postbus 75 
9430 AB Westerbork 
Telefoon: 0592-820030  / Fax: 0592-820039 /  E-mail:  info@de-nfg.nl 
Website: www.de-nfg.nl 

Informatie vanuit het NFG over vergoedingen voor psychosociale zorg  
U kunt lid worden van de NFG als u beschikt over voldoende opleiding en ervaring en dit aantoonbaar 
kunt maken. Een van de voorwaarden is dat u beschikt over een medische basiskennis op  
Hbo-niveau. Tevens dient u zich te registreren bij het AGB en SRBAG register.  
Voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om bepaalde behandelingen of begeleidingen vergoed te 
krijgen. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat 
bepaalde vormen van hulpverlening of bepaalde therapievormen zijn uitgesloten. Ook kunt u 
informeren bij de gemeente of u in aanmerking komt voor een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via een 
andere uitkeringsinstantie. 
 
Vakgroepen binnen de NFG                                                                                                                                
* Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) 
* Vakgroep voor Natuurlijke Geneeswijzen (VNG; t/m 31 december 2013) 
* Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg (VIG) (combinatie van natuurgeneeswijzen en 
psychosociale hulpverlening).  
Van de beroepsuitoefening staat een zorgprofessional geregistreerd in één van deze vakgroepen. 
Vraag uw zorgprofessional hiernaar. 

AGB en SRBAG                                                                                                                                       
> Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens 
van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke 
codering, de AGB-code. Steeds meer zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional 
geen AGB-code heeft. Vraag uw zorgprofessional naar deze code of kijk op de factuur. 
> De stichting Register Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) is een 
overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg 
certificeert en registreert. Zorgprofessionals die voor een vergoeding van de Coöperatie VGZ in 
aanmerking willen komen, dienen geregistreerd te staan bij de SRBAG. (zie verderop meer informatie) 
Vraag uw zorgprofessional hiernaar. 

Overzicht zorgverzekeraars en vergoedingen voor bovenstaande vakgroepen  
(overzicht september 2013*). 

Zorgverzekeraar Type zorg SRBAG 
registratie 
nodig 

Aangesloten 
beroepsvereniging 

Opmerkingen 

AEVITAE (product 
Avéros) 

Aanvullend Nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten in de 
vakgroep VNG 

 

AETIVAE (product 
Fortis) 

X X X Gestopt met 
zorgverzekering 

AETIVAE (product 
VGZ) 

Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

Anderzorg 
(Menzis) 

Extra Nee Vergoedt alleen psychologische 
ondersteuning aangesloten bij 
het NVPA 

 

Avéro (Achmea) Aanvullend Nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten in de 
vakgroep VNG 

 
 
 
 

 

mailto:info@de-nfg.nl
http://www.de-nfg.nl/
http://www.de-nfg.nl/medische-basiskennis.html
http://www.de-nfg.nl/medische-basiskennis.html
http://www.srbag.nl/


 
 

CZ actief in 
gezondheid 

Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

De friesland 
zorgverzekeraar 

AV Standaard JA Vergoedt alleen vakgroepen 
geregistreerd bij het SRBAG 

 

De goudse 
verzekering 

Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

Delta Lloyd Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

DVZ Achmea/pro 
life 

X X X Vergoedt geen 
psychosociale hulp 

FBTO Aanvullende 
module 

Nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten in de 
vakgroep VNG 

 

Groene land 
(Achmea) 
(bestaat niet 
meer, onderdeel 
van zilveren kruis 
achmea) 

Aanvullend 
(vanaf 2 
sterren) 

JA Vergoedt alleen vakgroepen 
geregistreerd bij het SRBAG 

Vergoeden geen 
kosten van 
behandelingen, 
onderzoeken en 
cursussen met 
sociaal karakter of 
gericht op 
welbevinden en/of 
preventie 

Interpolis 
zorgverzekeringen 

Aanvulling (1 
ster) 

nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten in de 
vakgroep VNG 

 

IZA 
Zorgverzekeraar 

Basic (tot max 
130,-) 

Nee Moet in IZA zorg-gids zijn 
opgenomen 

 

IZZ 
Zorgverzekeraar 

Extra 1 Nee Moet opgenomen zijn in IZZ 
zorg-gids 
 

Bevat geen Sociaal 
maatschappelijke 
dienstverlening/ 
werk voeding of 
school 
gerelateerde 
problemen 

IZA-Cura X X X Vergoed geen 
psychosociale hulp 

Kiemer 
Zorgverzekeraar 

Aanvullend Ja Vergoedt alle vakgroepen met 
een SRBAG registratie 

 

Kruidvat 
Zorgverzekering 
(product OHRA) 

X X X Gestopt met 
aanbieden 

Lancyr (Product 
CZ) 

Extra Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

Onderdeel van 
delta Lloyd 

Menzis Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

Geen vergoeding 
voor Coaching 

National Academic Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

OHRA Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

 

ONVZ 
Zorgverzekeraar 

Aanvullend Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

Geen melding van 
psychosociale hulp 
of NFG 

OZF 
Zorgverzekering 

Aanvullend Nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten in de 
vakgroep VNG 

 
 
 
 



 
 

Voorwaarden zijn verschillend 

De voorwaarden die zorgverzekeraars hanteren bij de vergoeding van aanvullende of complementaire 
zorg verschillen nogal. Vaak is de beroepsvereniging waar de therapeut is aangesloten bepalend of 
de facturen wel of niet worden vergoed. Het overzicht geeft hiervan een indruk, maar laat ouders altijd 
zelf navragen bij hun verzekeraar, wat wel of niet wordt vergoed.  

SRBAG 
 
SRBAG - Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg 
Debussyrode 29, 
2717 BN Zoetermeer. 
Tel. 079 - 8 222 423  
Email: info@srbag.nl 

Voorwaarden voor registratie 
 

Artsen en therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire of aanvullende gezondheidszorg 
komen voor registratie bij de SRBAG in aanmerking als ze voldoen aan opleidings- en kwaliteitseisen. 
De kandidaat moet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die door de SRBAG is erkend. De 
kandidaat moet een therapeutische opleiding hebben op minimaal HBO-niveau en moet voldoende 
zijn geschoold op het gebied van psychosociale en medische basiskennis. 

PMA (product 
Menzis) 

Extra Nee Vergoedt alle 
beroepsverenigingen 

Geen vergoeding 
voor Coaching 

PNO Ziektekosten Aanvullend Nee BIG registratie nodig of lid van 
beroepsverenigingen 

Geen melding 
psychosociale hulp 
of NFG 

Promovendum Aanvullend Nee BIG, CAM of NAAV registratie 
nodig, moet opgenomen zijn in 
zorg-gids Promovendum 

 

PWZ Aanvullend Ja Vergoed alleen vakgroepen 
geregistreerd bij het SRBAG 

 

Turien & Co 
(product Avero) 

Aanvullend Nee Alleen vergoeding voor NFG-
leden aangesloten bij VNG 

 

Turien & Co 
(product VGZ) 

Aanvullend Nee BIG-registratie benodigd of 
opgenomen in de zorg-gids 
VGZ 

 

Univé 
Zorgverzekeraar 

Aanvullend Ja Vergoedt alle vakgroepen 
geregistreerd bij het SRBAG 

 

VGZ 
Zorgverzekeraar 

Aanvullend Nee Big registratie benodigd of 
opgenomen in de zorg-gids 
VGZ 

 

VVAA Start Nee Vergoedt alle beroepsgroepen Geen melding 
psychosociale hulp 
of NFG 

Zilveren Kruis 
Achmea 

Aanvullend 
(vanaf 2 
sterren) 

JA Vergoedt alleen vakgroepen 
geregistreerd bij het SRBAG 

Vergoeden geen 
kosten van 
behandelingen, 
onderzoeken en 
cursussen met 
sociaal karakter of 
gericht op 
welbevinden en/of 
preventie 
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De behandelaar is gebonden aan een door de SRBAG goedgekeurde klachtenregeling. Ook valt hij 
onder onafhankelijk tuchtrecht. Hij of zij moet verder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
hebben. Er worden ook eisen gesteld aan de wijze waarop de vakkennis en ervaring op peil blijft. Dit 
houdt in dat de behandelaar een minimum aantal praktijkuren moet hebben en zich jaarlijks moet 
bijscholen. 

De SRBAG controleert stelselmatig of de geregistreerde artsen en therapeuten aan de gestelde 
voorwaarden voldoen. Jaarlijks wordt een groot aantal van de aangesloten therapeuten getoetst.  

De SRBAG kent verschillende registratievormen: 

Registerarts Aanvullende Gezondheidszorg (RAAG®). De Registerarts heeft een geldige BIG-
registratie als arts.  
 
Register Therapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG®). De Registertherapeut voldoet aan alle 
opleidingseisen en voorwaarden die door zijn of haar beroepsvereniging en door de SRBAG worden 
gesteld. 
 
Kandidaat Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg. De kandidaat-Registertherapeut is lid 
van een erkende beroepsvereniging, maar voldoet nog niet aan de volledige opleidingseisen. Hij heeft 
twee jaar de tijd om aan de volledige criteria te voldoen. 

 

 'Alternatief/complementair’, maar wel veilig 

De behandelingen en werkvormen die door geregistreerde behandelaars worden gegeven, vallen niet 
onder de reguliere gezondheidszorg en worden dus als 'alternatief' of 'complementair' beschouwd. 
Tegenstanders van alternatieve geneeswijzen wijzen soms op het ontbreken van regulier 
wetenschappelijk onderzoek. In een aantal gevallen zijn deze therapieën vooral gebaseerd op de vele 
en uitstekende praktijkervaringen die ermee zijn opgedaan en op de tevredenheid van de cliënten. Bij 
andere werkvormen is er wel degelijk sprake van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. 

In elk geval zijn alle aangeboden behandelingen veilig voor de lichamelijke en/of geestelijke 
volksgezondheid. Behandelingen waarvan de veiligheid betwijfeld mag worden, worden door de 
SRBAG niet toegestaan.  

Wat valt onder aanvullende gezondheidszorg volgens het SRBAG? 

Natuurgeneeskunde, Lichaamsgerichte therapie en psychotherapie, Psychosociale begeleiding, 
Homeopathie en Traditionele Oosterse Geneeswijzen. 

Counseling valt onder psychosociale begeleiding 
 
In de psychosociale begeleiding wordt veelal gewerkt aan nieuwe inzichten die de cliënt kan krijgen in 
zijn of haar problematische situatie, en ook aan de manier waarop de cliënt het leven weer in eigen 
hand kan nemen. Vaak gaat het om het terugvinden van levensenergie, plezier in het leven en 
zingeving. In de psychosociale begeleiding staat veelal de vraag centraal hoe de cliënt inzicht kan 
krijgen in zijn of haar problematische situatie en hoe een nieuwe situatie kan worden gecreëerd, 
waardoor de cliënt het leven weer in eigen hand kan nemen. Vaak gaat het om het terugvinden van 
nieuwe levensenergie, plezier in het leven en zingeving. Een van de begrippen in dit werkveld is 
counseling. Andere behandelaars werken vooral met (kosmische) energie. Tot de psychosociale 
begeleiding horen ook sommige vormen van lichaamsgerichte psychotherapie. 

  



 
 
Aangesloten beroepsverenigingen 

 
De SRBAG stelt eisen aan beroepsverenigingen waarbij geregistreerde behandelaars moeten zijn 
aangesloten. Deze beroepsorganisaties moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Zo moeten 
ze een beroepsprofiel of gedragscode hebben, waarin precies is omschreven welke 
behandelingsvormen de aangesloten therapeuten mogen toepassen en aan welke 
praktijkvoorwaarden ze moeten voldoen. Ook worden eisen gesteld aan het toelatingsbeleid en de 
opleiding die behandelaars moeten hebben gevolgd.  
Onderstaande verenigingen voldoen aan de kwaliteitscriteria. De hierbij aangesloten leden kunnen 
zich laten registreren bij de SRBAG.  

 

BSC  NCSV  NVBT  VBAG  

BVK  NFG  NVPIT VIS  

LVNG  NIBA  NVST  VIV  

NBCG-Yi  NMTN NVVM  VNT  

NBVH  NOKH  NWP 

 

Alleen de NFG zet zich in voor (kinder)coaches! 

Andere beroepsverenigingen die van belang kunnen zijn voor kindercoaches 

NAC (Ned. Associatie voor Counseling) 

ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselors) 

NOBCO (Ned. Orde van Beroepscoaches) 

 

 

http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#BSC
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http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NVBT
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#VBAG
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#BVK
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NFG
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NVPIT
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#VIS
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#LVNG
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NIBA
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NVST
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#VIV
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NBCG-Yi
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NMTN
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NVVM
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#VNT
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NBVH
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NOKH
http://www.srbag.nl/index.php/therapeuten/aangesloten-beroepsverenigingen.html#NWP

