R
Registratie bij de RBN
NG / TBNG
H
Het NGVH is als kwalitattief goede b
beroepsorganisatie toeg
gelaten tot
de stichting R
Register van
n Beroepsbe
eoefenaren in de Natuu
urlijke
G
Gezondheidsszorg (RBNG
G: http://ww
ww.rbng.nl). Dit is een
overkoepelen
nde organisatie die therapeuten op
p HBO-nivea
au in de
geondheidszorg certifice
eert en en re
egistreert. RBNG
R
natuurlijke g
aan beroeps
svereniginge
en waarbij therapeuten
verleent haar diensten a
oten. Een aa
antal NGVH--therapeuten is ook ind
dividueel
zijn aangeslo
d bij de RBN
NG.
geregistreerd
D
De stichting Tuchtrecht Beroepsbeo
oefenaren Natuurlijke
G
Gezondheidsszorg (TBNG
G: http://ww
ww.tbng.nl) verzorgt he
et tuchtrechtt
binnen de na
atuurlijke ge
ezondheidsz
zorg voor be
eroepsbeoeffenaren die
d zijn bij de RBNG. TBN
NG is een on
nafhanhelijk
ke non-profittgeregistreerd
organisatie .

K
Klachtrechtt en Tuchtrrecht
n onder het Klachtrechtt van het NV
VPA. Het
Alle therrapeutenleden van het NVPA vallen
klachtrecht is er voo
or de minde
er ernstige klachten
k
bettreffende alle aspecten van de
voering in d
de ruimste zin van het woord.
w
praktijkv
Mocht dit ooit voork
komen dan wendt u zich tot het kantoor van het
h NVPA: ziie op
ebsite onderr het label 'O
Organisatie' en dan wee
er onder 'Be
estuur').
deze we
Voor ern
nstige klachten betreffe
ende de therrapie zelf, vallen de NVPA-therapeu
uten die
ook een BIG-registrratie hebben
n, onder hett Tuchtrechtt van de Ned
derlandse sttaat. Alle
andere ttherapeutled
den van hett NVPA valle
en onder hett Tuchtrechtt van de
koepelorrganisatie w
waarbij zij ex
xtern geregistreerd zijn
n, dat is dus
s de TBNG.
Mocht dit ooit voork
komen dan wendt u zich tot het kantoor van het
h NVPA vo
oor
en verwijzing
g of u meldtt u rechtstre
eeks aan via
a de betreffe
ende
nadere informatie e
website..

