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VOLDOET U AAN DE VGZ EIS VAN MEDISCHE EN/OF PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS? 

 
Na het lezen van onderstaande informatie wordt duidelijk of u zich voor 1-1-2017 dient bij te scholen 
op het gebied van medische of psychosociale basiskennis.  
 
Let op! We hebben het hier alleen over de basisopleiding en niet over de beroepsopleiding. Op dit 
moment is door de zorgverzekeraars bepaald, dat u voor 30 september 20161 in het bezit moet zijn 
van een diploma van één van de hieronder genoemde opleidingen om voor vergoeding in 
aanmerking te komen. 
 
1. Werkt u met de menselijk geest (gesprekstechnieken)? 

U moet voldoen aan de eisen omtrent PSBK. Ga door naar I PSBK 
 
2. Werkt u lichaamsgericht (fysieke aanraking)?  

U moet voldoen aan de eisen omtrent MBK. Ga door naar II MBK 
 
3. Werkt u zowel lichaamsgericht als met de menselijke geest?2  

U moet voldoen aan de eisen omtrent MBK én PSBK. Lees I PSBK en II MBK.  
 
I PSBK  
Deze opleidingen3 voldoen aan de eis psychosociale basiskennis: 
 

 SPH 

 CMV 

 MWD 

 Creatieve Therapie 

 Psychologie (ook: WO) 

 Kunstzinnige Therapie 

 Opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat 

 Master Orthopedagogiek 

 Pedagogiek 

 CPION-geaccrediteerde opleidingen PSBK (zie: 
http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx) 

 SNRO-geaccrediteerde opleidingen PSBK (zie: 
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-
register/mpsbki/4)  

 HBO opleiding toegepaste psychologie 

 HBO opleiding Counseling 

 Stressmanagement CCC Professional 

 Psychosociaal Counselor (OPC) 

 Pastoraal Werk en Humanistiek 

 EVC certificaat van een erkende HBO Bachelor 
opleiding4 

 Gezondheidswetenschappen Universiteit 
Maastricht (afstudeerrichting GGZ) 

 HBO V 

 B-verpleegkundige (mits geldige BIG-registratie 
op moment van aanmelding bij 
koepelorganisatie)5 

 Z-verpleegkundige (mits geldige BIG-registratie 
op moment van aanmelding bij 
koepelorganisatie)6 

 Verpleegkunde in de maatschappelijke 
gezondheidszorg met specialisatie GGZ 

 Geldige BIG-registratie, passend bij de sector 
 

 

                                                           
1 De VGZ heeft 30 september 2016 als einddatum gesteld i.v.m. de Zorggids/kieswijzer. 
2 Afhankelijk van de gevolgde beroepsopleiding. Deze verplichting wordt bepaald door de beroepsorganisaties 
3 NVAO geaccrediteerde HBO Bachelor opleidingen  
4 Voor verdere informatie: zie informatieblad EVC Traject 
5 Voor verdere informatie: zie informatieblad Verpleegkunde A, B of Z 
6 Voor verdere informatie: zie informatieblad Verpleegkunde A, B of Z 

Lees de informatie zorgvuldig 

http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
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Staat de door u gevolgde opleiding hier niet tussen?  Dan dient u een CPION- of SNRO erkende cursus 
PSBK te volgen (http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx) / http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-
register/mpsbki/4).  
 
Werkt u lichaamsgericht én met de menselijke geest? Kies dan voor een combi-cursus PSBK/MBK .  
 
In veel gevallen is het niet nodig om direct een volledige cursus te volgen maar kunt u deelnemen 
aan het centraal examen.  Ga verder naar III CENTRALE EXAMINERING PSBK/MBK en lees de 
voorwaarden. 
 
II MBK 
Deze opleidingen7 voldoen aan de eis medische basiskennis 
 

 Oefentherapie Cesar / - Mensendieck 

 Ergotherapie 

 Bewegingsagogie / Psychomotorische 
Therapie 

 CAM, Manuele Therapie 

 Opleiding van Kader in de Gezondheidszorg8 

 Opleiding Sport, Gezondheid en 
Management9 

 Palliatieve-zorg 

 Verloskunde 

 Logopedie 

 Fysiotherapie 

 MBRT Medische Beeld vormende en Radio 
therapeutische Technieken 

 Operatieassistent 

 Huidtherapie 

 Voeding en Diëtiek 
 

 Verpleegkunde in de Maatschappelijke 
Gezondheidszorg 

 HBO V 

 A-verpleegkundige (mits geldige BIG-registratie 
op moment van aanmelding bij 
koepelorganisatie)10 

 EVC certificaat van een erkende HBO Bachelor 
opleiding 

 CPION-geaccrediteerde opleidingen MBK (zie: 
http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx) 

 SNRO-geaccrediteerde opleidingen MBK (zie: 
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-
register/mpsbki/4) 

 Alle artsendiploma’s 

 Geldige BIG-registratie, passend bij de sector 

 Heilpraktiker 
 

 
Staat de door u gevolgde opleiding hier niet tussen?  
Dan dient u een CPION- of SNRO erkende cursus MBK te volgen 
(http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx)  / http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-
register/mpsbki/4).  
 
Werkt u lichaamsgericht én met de menselijke geest kies dan voor een combi-cursus PSBK/MBK . In 
veel gevallen is het niet nodig om direct een volledige cursus te volgen maar kunt u deelnemen aan 
het centraal examen. Ga verder naar III CENTRALE EXAMINERING PSBK/MBK en lees de 
voorwaarden. 
 
 
 

                                                           
7 NVAO geaccrediteerde HBO Bachelor opleidingen 
8 Alleen geldig wanneer diploma behaald is voor 2017. Niet geldig voor diploma’s na deze datum 
9 Alleen geldig wanneer diploma behaald is voor 2017. Niet geldig voor diploma’s na deze datum 
10 Voor verdere informatie: zie informatieblad Verpleegkunde A, B of Z 

http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.cpion.nl/MBKOpleidingen.aspx
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
http://www.snro-instituut.nl/mpsbk-register/mpsbki/4
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III CENTRALE EXAMINERING PSBK/MBK. 
U mag deelnemen aan het Centraal Examen wanneer u een complementaire opleiding heeft 
afgerond na 1-1-2005. Voorwaarde is dat in de complementaire opleiding aantoonbare onderdelen 
PSBK en/of MBK zitten (afhankelijk wat voor uw beroepsgroep van toepassing is).  
 
Heeft u uw opleiding afgerond voor 1-1-2005 dan dient u een volledige (CPION- of SNRO-
geaccrediteerde) opleiding PSBK en/of MBK te volgen.  
 
Wanneer start de centrale examinering? 
De eerste centrale examens zullen vanaf medio maart 2015 worden afgenomen. De zorgverzekeraars 
adviseren om het centrale examen voor 1 januari 2016 af te leggen. Indien u het examen niet 
(geheel) behaalt, heeft u nog voldoende tijd om een (resterende) opleiding te volgen. Dit om in ieder 
geval voor 1 januari 2017 aan de gestelde eisen te voldoen.  
 
Meer informatie over het centraal examen vindt u hier: http://www.centraalexamineren.nl/ 
 
SAMENVATTING EISEN VGZ PER 1-1-2017 
Als u voor 1 januari 2011 al door VGZ (aan aanverwante labels) werd vergoed, valt u in de 
overgangsregeling. U heeft tot 1 oktober 2016 de tijd om te voldoen aan de opleidingseisen. 
 
Na 1 januari 2017 dient men ofwel een geldige BIG-registratie11 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. 

 

Uiteraard bent u complementair geschoold (scholing gericht op uw beroepsgroep en verder ter 
goedkeuring door beroepsorganisatie en koepelorganisatie). 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

                                                           
11 Werkt u met de menselijke geest, dan dient de geldige BIG registratie betrekking te hebben op een van de 
genoemde opleidingen bij PSBK. 

http://www.centraalexamineren.nl/
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/beleid
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/beleid

