Informatiepakket NOAG
Nederlandse Orde van
Alternatieve Genezers

De Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers, afgekort NØAG, is een
stichting voor zelfstandige, professionele beoefenaars van natuurgeneeswijzen. De
NØAG is in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht
ingeschreven onder dossiernummer S 41187735.
De NØAG beperkt zich niet tot één discipline binnen de alternatieve geneeswijzen, doch
vertegenwoordigt meerdere disciplines binnen diverse beroepsgroepen, ingedeeld in
verschillende sectoren. Deze NØAG-brochure geeft u informatie over doel en activiteiten
van de NØAG.
Doelstelling NØAG
De NØAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NØAGtherapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige
natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het
NØAG-register. Dit om waarborgen te scheppen en om de praktijktoepassing van de
ingeschrevenen in het NØAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde
wijze mogelijk te maken. De NØAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van
maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied.
Een belangrijk doel dat de NØAG zich stelt is het geven van voorlichting over de
natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NØAGregister, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke
geneesmethoden voor de volksgezondheid.
De NØAG heeft als belangrijkste doelstellingen
bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;
voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;
bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige
beroepstherapeuten;
samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NØAG;
registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NØAG-register;
samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NØAG-therapeuten;
belangenbehartiging van de aangesloten NØAG-therapeuten;
meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de
natuurgeneeswijzen;
periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;
periodiek organiseren van NØAG-(studie)bijeenkomsten met een voorlichtende taak;
streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of
gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NØAG-therapeuten;
bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;
onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en allianties, alsmede
met lagere en hogere overheden ten behoeve van de NØAG-therapeuten.

- ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN Alternatieve geneeswijzen zijn de niet-officiële geneeswijzen die niet aan de
Nederlandse reguliere universiteiten worden onderwezen en die alle vormen van
diagnostiek (stellen van diagnose en/of medisch onderzoek) en therapie (behandeling)
kunnen bevatten. Veelal geneeswijzen die in het algemeen gericht zijn op lichamelijke
aandoeningen. Tot de bekendste alternatieve geneeswijzen behoren onder andere
klinische en klassieke homeopathie (HOM), fytotherapie (FYT), kruiden- en
plantentherapie (KPH), (orthomoleculaire voedingstherapie (ORT), natuurgeneeskunde
(NNT), elektro acupunctuur (EAP) en bio energetische functiediagnostiek (BFD),
manuele therapie (MAN) en osteopathie (OST), massagevormen (MAS) zoals
lymfdrainage (LYM) en bindweefselmassage (BWM), hypnotherapie (HYP),
ontspanningstherapie (ONT), traditionele Chinese geneeswijzen (TCG), Bach
bloesemtherapie (BBT) en bijvoorbeeld Aromatherapie (ART).
Vraag naar alternatieve geneeswijzen
Meer dan één miljoen Nederlanders bezoeken regelmatig een alternatieve genezer
(jaarlijks gaat 6 à 7 procent van de Nederlanders naar een alternatieve genezer).
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bezoeken deze miljoen
Nederlanders zo’n zes keer in dat jaar een alternatieve genezer. Het meest bezocht
worden de homeopaat, acupuncturist en natuurgenezers. Meer dan tienduizend
alternatieve genezers zijn in Nederland praktiserend en de helft van deze therapeuten
heeft zich georganiseerd in een beroepsorganisatie.
Waarom alternatief?
Enkele redenen waarom een patiënt naar een alternatieve therapeut gaat, zijn onder
andere dat de genezing van de reguliere artsen niet voldoet, een slechte relatie met de
(huis)arts, aversie van medisch technische behandelingen, geen gebruik willen maken
van chemische geneesmiddelen en veelal uit levensovertuiging.
Wat voor antwoord heeft de alternatieve geneeskunde op deze redenen? De aanspraken
zijn duidelijk: veelal méér aandacht voor de patiënt en zijn omstandigheden, vaak betere
resultaten bij de behandeling van met name chronische aandoeningen en geen of
minder ongewenste effecten van de alternatieve behandeling.
Energetische toepassing
De natuurgeneeskunde heeft als basis dat uitsluitend de geneeskracht die van nature
aanwezig is, de genezende kracht (potentie) van het lichaam van de patiënt, zijn eigen
organisme, wordt aangezet om genezing te laten ontstaan. Bij de behandeling gaat de
natuurgeneeskundige therapeut uit van het energetische idee, de harmonieuze verdeling
van de energie over het gehele menselijk lichaam. Daarbij zal de natuurgeneeskundige
overigens nooit schadelijke of sterk werkende middelen toepassen.
Holistisch principe
De natuurgeneeskundige neemt bij zijn verzorgingsmethode voortdurend het
natuurfilosofisch principe als uitgangspunt. Dat richt zich in de eerste plaats op het totale
welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het in de
natuurgeneeskunde gaat om een juiste werking van het organisme in zijn totaliteit, richt
de aandacht van de natuurgeneeskundige zich dan ook in eerste instantie op de mens
als geheel. Deze holistische toepassing gaat dus uit van de totaliteit van de patiënt,
zodat niet alleen uitsluitend het zieke lichaamsdeel aandacht krijgt, maar de totaliteit

- ALTERNATIEF OF REGULIER Onder de natuurgeneeskunde verstaat de NØAG alle geneeswijzen waarbij uitgegaan
wordt van het zelf genezend vermogen van de patiënt. De patiënt dient dan ook duidelijk
betrokken te zijn bij de alternatieve behandeling van de NØAG-therapeut. Vaak moet het
hele leefpatroon van de patiënt worden aangepast, met het risico dat alles in het teken
van de ziekte komt te staan, maar met het voordeel dat de patiënt weer het gevoel krijgt
de ziekte zelf in de hand te hebben. Een gevoel van onafhankelijkheid dat het
genezingsproces gunstig zal beïnvloeden.
Alternatief of regulier?
De moderne geneesmiddelen die in de reguliere geneeskunde worden gebruikt, bieden
veelal een oplossing op korte termijn voor bepaalde kwalen. Maar hoewel deze
allopathische geneesmiddelen de symptomen bestrijden, nemen ze vaak de oorzaak niet
weg. Vooral uit onvrede met deze situatie hebben veel patiënten zich tot de
natuurgeneeskunde gewend. Zo zijn oude technieken herontdekt of voor het eerst in
onze maatschappij geïntroduceerd, omdat ze een grotere keus aan behandelingswijzen
bieden en ze erop gebaseerd zijn de mensen meer verantwoording te laten dragen voor
hun eigen gezondheid. Opvallend is echter dat niet alleen leken zich in toenemende
mate richten op alternatieve geneeswijzen, maar ook vanuit de reguliere geneeskunde is
de belangstelling voor deze methoden aanzienlijk gegroeid.
De filosofieën waarop de orthodoxe en de traditionele geneeswijzen zijn gebaseerd, zijn
in feite heel verschillend; op sommige gebieden staan ze zelfs lijnrecht tegenover elkaar
en tot voor kort was het feitelijk onmogelijk zelfs maar te trachten een brug te slaan
tussen die twee. De allopathische geneeskunde is voor een groot deel gericht op het
verzachten van de pijn. Vaak worden geneesmiddelen gebruikt om de symptomen van
een bepaalde aandoening te onderdrukken, terwijl de natuurgeneeskunde erop gericht is
de onderliggende oorzaak van het probleem te isoleren en de patiënt te helpen deze
oorzaak weg te nemen, waarbij wordt uitgegaan van het hele lichaam.
Ziekte of zieke
Hoewel het gemakkelijk is een medicijn te hebben om een ziekte te bedwingen, zoekt
iedereen naar blijvende genezing voor hardnekkige klachten. Daarom groeit de
populariteit van de natuurgeneeskunde nog steeds met zijn holistische aanpak, waarbij
het individu als een totaal organisme wordt behandeld en niet alleen de symptomen die
zich op een bepaald moment als zogenaamde ziekte manifesteren.
Levensenergie
De traditionele geneeskunde gaat ervan uit dat het individu is samengesteld uit drie
elementen: het fysieke lichaam, de geest en als derde het bewustzijn of de
levensgeest/energie. Bij de dood verlaat deze levensenergie het fysieke lichaam en gaat
tot ontbinding over. Welke naam er ook aan wordt gegeven, de levensenergie wordt
erkend als de belangrijkste factor bij de genezing. Als we gezond zijn, zijn rust en
ontspanning er doorgaans een voldoende garantie voor dat het systeem elke dag weer
in zijn normale ritme komt, zodat ziekte vrijwel niet kan ontstaan en geen symptomen
veroorzaakt die bij deze ziekte horen. De natuurgeneeskundige therapeut zal daarom bij
een zieke deze levensenergie stimuleren, zodat het verstoorde evenwicht hersteld wordt
en zelfgenezing volgt.

- NØAG-INFORMATIE EN VOORWAARDEN De stichting NØAG draagt de naam: "Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers",
afgekort NØAG. De NØAG is een dynamische beroepsorganisatie die de belangen
behartigt van de natuurgeneeskunde en haar aangesloten NØAG-therapeuten.
Doel
De NØAG stelt zich ten doel: De bevordering van de natuurlijke geneeskunde en
verwante geneeswijzen. De bevordering van het tot stand komen van een wettelijke
erkenning van de natuurlijke geneeskunde. De vorming van een stand van bekwame en
deskundige beoefenaars van de natuurlijke geneeskunde. Het doen teweegbrengen van
een medische status aan deze beoefenaars van de natuurlijke geneeskunde. Het
behartigen van de belangen van haar geregistreerde NØAG-therapeuten.
Middelen
De NØAG tracht dit doel te bereiken met de volgende middelen: Het geven van
bekendheid aan de natuurlijke geneeskunde en verwante geneeswijzen. Het stimuleren
van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van de toepassing ervan in de
praktijk, alsmede het verzamelen van documentatie met betrekking tot deze
geneeswijzen. Het openstellen van het NØAG-praktijkregister voor degenen die de
natuurlijke geneeskunde op deskundige wijze uitoefenen, een en ander volgens inzicht
van de NØAG. Het bevorderen en het ontwikkelen van normen voor opleidingen in de
natuurlijke geneeskunde. Het stellen van regels voor een verantwoorde beoefening van
de natuurlijke geneeskunde door haar geregistreerde NØAG-therapeuten, en het houden
van toezicht op de naleving daarvan. Het onderhouden van contacten met de overheid
en andere disciplines. Het komen tot overeenkomsten met ziekenfondsen en
zorgverzekeringsmaatschappijen.
NØAG-register
In het NØAG-register kunnen natuurlijke personen worden ingeschreven die met goed
gevolg een door de NØAG als gekwalificeerd erkende beroepsopleiding hebben voltooid
en/of over voldoende kennis bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde
en/of verwante geneeswijzen, en deze disciplines ook als zodanig uitoefenen. Daarnaast
dient men de opleiding Medische Basiskennis op HBO-niveau met een diploma afgerond
te hebben. De geregistreerde therapeuten ontvangen een officieel NØAG-praktijklicentie
en hebben recht op het voeren van het NØAG-muurschildje en het zich NØAGnatuurgeneeskundig therapeut of NØAG-therapeut mogen noemen.
Aankomend natuurgeneeskundigen, met een minimaal vereiste vooropleiding en/of
studerende in de natuurlijke geneeskunde, kunnen zich laten registreren in het NØAGregister voor aankomend NØAG-therapeuten, register B.
Het NØAG-bestuur kan in bijzondere gevallen een natuurlijk persoon, rechtspersoon of
instelling, welke de beroepspraktijk niet uitoefenen, opnemen in het NØAG-register. Het
NØAG-bestuur heeft tevens het recht om met onmiddellijke ingang een aangesloten
therapeut te royeren zonder officiële opgave van dwingende redenen, doch met
terugbetaling (in verhouding) van de registratieleges. In het kader van de Wet
Persoonsregistraties van 1 juli 1989 zijn de NØAG-registers aangemeld bij de
Registratiekamer te Den Haag.

- RECHTEN EN PLICHTEN Rechten
Als ingeschreven NØAG-therapeut heeft men recht op de verklaring, en het tonen van,
de officiële NØAG-praktijklicentie en het voeren van het NØAG-muurschildje, alsmede
het zich officieel "NØAG-(natuurgeneeskundig)therapeut" te mogen noemen. De
ingeschreven NØAG-therapeut heeft het recht om aanwezig te zijn op de door de NØAG
georganiseerde NØAG-bijeenkomsten. De ingeschreven NØAG-therapeut heeft tevens
het recht (en de plicht) om jaarlijks minimaal twee (schriftelijke) nascholingscursussen te
volgen in de door de NØAG vast te stellen disciplines. Deze permanente educatie
waarborgt het kwaliteitsniveau van de NØAG-therapeut.
De ingeschreven NØAG-therapeut heeft recht op het verkrijgen van advies van de
NØAG in de uitoefening van de natuurlijke geneeskunde, e.e.a. voor zover mogelijk is
door het bestuur van de NØAG te verwezenlijken. De ingeschreven NØAG-therapeut
heeft het recht de overige faciliteiten die de NØAG ten behoeve van haar NØAGtherapeuten ter beschikking heeft, te gebruiken.
De ingeschreven aankomend NØAG-therapeut heeft het recht om aanwezig te zijn op
de NØAG-bijeenkomsten, jaarlijks minimaal twee (schriftelijke) nascholingscursussen te
volgen in de door de NØAG vast te stellen disciplines en gebruik te maken van de
overige faciliteiten die de NØAG ten behoeve van haar NØAG-therapeuten ter
beschikking heeft gesteld. Tevens ontvangt men ieder kwartaal de NØAG-nieuwsbrief.
Plichten
Al deze bovenstaande rechten gelden uitsluitend indien de jaarlijkse dan geldende
registratieleges uiterlijk in januari van het desbetreffende jaar zijn voldaan. Alle rechten
vangen aan op het moment dat de registratieleges door de NØAG ontvangen zijn. De
NØAG-therapeut zal naar beste kunnen en weten zijn patiënten behandelen en
adviseren. De NØAG-therapeut zal, indien hij de natuurlijke geneeskunde uitoefent en
indien mogelijk, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheid.
Beëindiging
Inschrijving uit een NØAG-register eindigt door overlijden, opzegging vóór het nieuwe
NØAG-registratiejaar d.m.v. aangetekend schrijven voor 1 december met retourzending
van het NØAG-muurschildje, opzegging door het NØAG-bestuur of tussentijds door
royement.
Beroepsmoraal en discipline
Om patiënt en overheid een stand van kundige en bekwame natuurgeneeskundigen van
behoorlijk maatschappelijk gedrag en beroepsmoraal te kunnen presenteren, is de
"NØAG-beroepscode" vastgesteld. Door in het openbaar de NØAG-beroepseed af te
leggen, verplicht elke natuurgeneeskundige uit het NØAG-register zich alle bepalingen
van deze NØAG-beroepscode, zoals de geheimhoudingsplicht, in acht te nemen.
Daardoor hebben de patiënten in een jaarlijks door de NØAG verleende praktijklicentie
een garantie voor betrouwbaarheid en bekwaamheid. Om kwakzalverij, beunhazerij en
andere kwalijke praktijken te bestrijden, kunt u via NØAG zich bij het NIBIG met korting
inschrijven voor de Wkkgz verplichting. Sinds 1 januari 2017 dient elke zorgverlener aan
de Wkkgz te voldoen. Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een
klacht heeft over de door u geleverde zorg. Inschrijving in het NØAG-register zal dan
ook garant staan voor een bekwaam therapeut.

- NØAG-BEROEPSCODE EN -KLACHTREGLEMENT NØAG-beroepscode
De NØAG-therapeut zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven
elke patiënt de meest geschikte behandeling te geven. Hij zal de grenzen van zijn
beroep ten opzichte van andere natuurlijke en reguliere deskundigen, werkend op het
terrein van de volksgezondheid, in acht nemen. Hij onthoudt zich bij de uitoefening van
zijn beroep van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het gebied van zijn
eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.
De NØAG-therapeut zal zijn patiënten naar beste vermogen behandelen en bijstaan,
zonder aanzien des persoon. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem toevertrouwd
te allen tijde dienen te respecteren. De NØAG-therapeut is verplicht al zijn kennis en
vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, o.a. door permanente educatie
(nascholing) welke verzorgd wordt door de NØAG. De therapeut zal geen handelingen
verrichten die in strijd zijn met beroepsethische opvattingen of het normaal fatsoen. Al
deze gedragsregels, en die gevallen waarin niet voorzien, vallen ter toetsing onder het
NØAG-tuchtreglement.
NØAG-beroepseed
Af te leggen beroepseed tijdens het verzoek tot inschrijving in het NØAG-register onder
getuigenis en ondertekening van drie natuurlijke personen:
"Ik verbind mij, als natuurgeneeskundige, plechtig mijn leven te zullen wijden aan de
dienst van de mensheid. Ik zal mijn leermeesters de achting en dankbaarheid tonen die
hen verschuldigd is. Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig uitoefenen.
Ik zal de gezondheid en het welzijn van mijn patiënten en van een ieder die zich aan mij
toevertrouwt in mijn hoedanigheid als natuurgeneeskundige als mijn voornaamste zorg
beschouwen.
Ik zal het geheim eerbiedigen van wie zich aan mijn zorg toevertrouwt. Ik zal met al mijn
kracht de eer van de natuurlijke geneeskunde hoog houden en mijn collega’s als mijn
broeders en zusters beschouwen.
Ik zal niet toelaten dat godsdienstige, nationale, ras- en partij- of standsoverwegingen
zich plaatsen tussen mij en mijn patiënten.
Ik zal absolute eerbied bewaren voor het menselijk leven, van de bevruchting af. Zelfs
onder bedreiging zal ik mijn hulpverlenende kennis niet aanwenden in strijd met de
menselijke waardigheid.
Dit verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer."
Deze NØAG-beroepseed behoeft niet te worden afgelegd door hen die reeds de Eed van
Hippocrates hebben afgelegd.
Klachtreglement
Door inschrijving in het NØAG-register en NIBIG onderwerpt men zich aan de klacht- en
geschillenrechtspraak van de NØAG, zoals geregeld in het NØAG-klacht- en
tuchtreglement.
Een commissie, onder voorzitter van een (juridisch geschoolde) voorzitter en één of
meerdere leden uit het NØAG-bestuur en/of geregistreerde NØAG-therapeuten alsmede
één of meerdere door het NØAG-bestuur te benoemen onafhankelijke te zake
deskundigen, zullen na een klacht of op eigen initiatief een schriftelijke bindende
uitspraak doen omtrent een schending van de gedragsregels, onvakkundige
behandeling, toebrengen van schade (niet zijnde immateriële schade), geschillen over
beroepsethische opvattingen of fatsoen en de daarop te nemen maatregelen.

- NØAG-ERKENNING EN TOELATINGSBELEID De NOAG hanteert een drietal licenties.
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NØAG-praktijklicentie Aa
Therapeuten welke volledig geschoold zijn en de Medische Basiskennis conform de
Plato eindtermen/CPION accreditatie in hun bezit hebben, worden in het NØAG-register
Aa ingeschreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NØAG-praktijklicentie Aa.
U wordt opgenomen op het overzicht van therapeuten die aan de Plato eindtermen
voldoen. Tevens wordt bij uw vermelding op onze website gemeld dat u voldoet aan
deze Plato eindtermen.
Het aparte overzicht vindt u onder de zorgverzekeringen op onze website.
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NØAG-praktijklicentie Ab
Therapeuten welke volledig HBO geschoold zijn, worden in het NØAG-register Ab
ingeschreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NØAG-praktijklicentie Ab. Men dient
naast het diploma van de geneeswijzen tevens in het bezit te zijn van het diploma
Medische Basiskennis op HBO-niveau.
NØAG-Therapeut met NØAG-praktijklicentie B
Therapeuten welke niet volledig hbo geschoold zijn of mbo geschoold zijn, maar wel in
het bezit zijn van de Medische Basiskennis ontvangen NØAG-praktijklicentie B.
Toelatingsprocedure
Het registratieformulier dient volledig ingevuld en ondertekend met de benodigde kopieën van diploma's/getuigschriften/certificaten/cijferlijsten van de genoten
opleidingen, alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of
rijbewijs met persoonsgegevens en foto, ingezonden te worden.
De stukken worden door het secretariaat in behandeling genomen ter beoordeling voor
toelating tot het NØAG-register en (jaarlijkse) afgifte van de NØAG-praktijklicentie.
Indien de aanvrager door de NØAG erkende opleiding(en) met goed gevolg heeft
doorlopen, wordt in het algemeen direct overgegaan tot een afhandeling van de
benodigde formaliteiten.
Indien men niet over voldoende opleiding en/of ervaring beschikt, kan het bestuur van de
NØAG gericht adviseren een gehele of gedeeltelijke opleiding te volgen ten einde aan de
gestelde eisen te gaan voldoen. Het NØAG-bestuur kan jaarlijks vaststellen of men
opgenomen wordt in het NØAG-register Aa/Ab/ B, en in aanmerking komt voor de
NØAG-praktijklicentie, eventueel naar aanleiding van een tussentijds afgelegde
schriftelijke en/of mondelinge toets als bewijs van vermeerderde kennis.

Criteria
Eisen die het bestuur van de NØAG stelt voor NØAG-registratie en het afgeven van de
NØAG-praktijklicentie zijn:
Voor de Aa-licentie een medische basiskennis conform de PLATO eindtermen en voor
de Ab-licentie een medische basiskennis op hbo niveau alsmede praktisch inzicht.
Voldoende kennis en vaardigheid in de uit te oefenen disciplines.
Een juiste algemene vorming.
Volledige integriteit.
Het zich houden aan de Nederlandse wetten, het klacht- en geschillenreglement van de
NIBIG, zich niet onttrekken aan de rechten en plichten van de NØAG en zich gedragen
zoals een natuurgeneeskundige betaamt.
Aankomend NØAG-therapeut
Aankomende natuurgeneeskundigen, met een minimaal vereiste vooropleiding en/of
studerende in de natuurlijke geneeskunde, kunnen zich laten registreren in het NØAGregister voor aankomend NØAG-therapeuten. Bij inschrijving te zijner tijd in het NØAGregister Aa, Ab of B zullen de geregistreerde aankomende NØAG-therapeuten moeten
voldoen aan bovenstaande toelatingsprocedure en eisen.

- NØAG-REGISTER EN NØAG-PRAKTIJKLICENTIE Alle geregistreerde NØAG-therapeuten, zowel Aa/Ab/B, ontvangen jaarlijks een NØAGpraktijklicentie en hebben recht op het voeren van het NØAG-muurschildje en het zich
mogen noemen van NØAG-natuurgeneeskundig therapeut. In het NØAG-register
kunnen ook natuurlijke personen worden ingeschreven die voldoen aan de voornoemde
criteria, maar de natuurlijke geneeskunde niet uitoefenen. Zij ontvangen echter géén
NØAG-praktijklicentie en hebben géén recht op het voeren van het NØAG-muurschildje.
NØAG-register Aa/Ab/B
Het NØAG maakt onderscheid tussen:
therapeuten welke voldoen aan de Plato eindtermen/nieuwe eisen per 1 januari 2017
(praktijklicentie Aa)
- therapeuten die HBO geschoold zijn (praktijklicentie Ab); of
therapeuten welke Medische Basiskennis hebben die niet voldoen aan de HBO eisen
zijn (praktijklicentie B).
NØAG-therapeuten kunnen tussentijds, indien daar een aanleiding toe is, door het
NØAG-bestuur in het andere register worden gerangschikt of geheel worden
uitgeschreven. Het NØAG-bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan de NØAGtherapeut.
De NØAG maakt onderscheid in het NØAG-register in de praktijklicentie Aa/Ab/B:
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NØAG-praktijklicentie Aa
Therapeuten welke volledig geschoold zijn en de Medische Basiskennis conform de
Plato eindtermen/CPION accreditatie in hun bezit hebben, worden in het NØAG-register
Aa ingeschreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NØAG-praktijklicentie Aa.
U wordt opgenomen op het overzicht van therapeuten die aan de Plato eindtermen
voldoen. Tevens wordt bij uw vermelding op onze website gemeld dat u voldoet aan
deze Plato eindtermen.
Het aparte overzicht vindt u onder de zorgverzekeringen op onze website.
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NØAG-praktijklicentie Ab
Therapeuten welke volledig HBO geschoold zijn, worden in het NØAG-register Ab
ingeschreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NØAG-praktijklicentie Ab. Men dient
naast het diploma van de geneeswijzen tevens in het bezit te zijn van het diploma
Medische Basiskennis op HBO-niveau.
NØAG-Therapeut met NØAG-praktijklicentie B
Therapeuten welke niet volledig hbo geschoold zijn of mbo geschoold zijn, maar wel in
het bezit zijn van de Medische Basiskennis ontvangen NØAG-praktijklicentie B.
NØAG-praktijklicentie en kwaliteitsgarantie
De belangrijkste specialisaties van de bij de NØAG aangesloten geneeskundigen
worden aangegeven in de NØAG-praktijklicentie. Deze dient in de praktijkruimte van de
NØAG-therapeut duidelijk aanwezig te zijn. Een NØAG-praktijklicentie is - binnen het
raam van de huidige wettelijke en praktische mogelijkheden - een zekere
kwaliteitsgarantie. Niet voldoende deskundige en dubieuze hulpverleners - maar ook
reguliere geneeskundigen zonder natuurgeneeskundige beroepsopleiding - mogen geen
NØAG-praktijklicentie voeren.

- NØAG-DISCIPLINES De NØAG registreert meerdere beroepstitels. Het gebruik van één of meerdere
beroepstitels hangt af van het feit of de NØAG-therapeut in deze disciplines is
afgestudeerd en de examens met goed gevolg heeft afgelegd. Bovendien dient de
NØAG-therapeut over voldoende medische kennis op HBO-niveau te bezitten, eventueel
verkregen door geïntegreerde lesstof in de door hem gevolgde beroepsopleidingen, c.q.
door het volgen van specifieke opleidingen m.b.t. deze medische kennis.
In afwijking op bovenstaande regels zijn de inschrijvingen geregeld van paranormaal
therapeuten en magnetiseurs. Zij dienen naast hun discipline(s) een door de NØAG
erkende beroepsopleiding afgerond te hebben (zoals bijvoorbeeld fytotherapeut)
alsmede voldoende medische kennis op HBO-niveau te bezitten.
NØAG-beroepstitels
De NØAG kent onder andere de volgende beroepstitels:
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met twee of meerdere disciplines (NNT)
NØAG-Therapeut met twee of meerdere disciplines (NTT)
NØAG-Orthomoleculair Voedingstherapeut (ORT)
NØAG-Orthomoleculair Specialist (SPO)
NØAG-Fytotherapeut (FYT)
NØAG-Herborist - Kruiden- en Plantentherapie (KPH)
NØAG-Homeopathisch Therapeut (HOM)
NØAG-Klassiek Homeopaat (KPH/REP)
NØAG-Bach Bloesemtherapeut (BBT)
NØAG-Aromatherapeut (ART)
NØAG-Iriscopist (IRS)
NØAG-Acupuncturist (ACU)
NØAG-Elektro Acupuncturist (EAP)
NØAG-Deskundige Hypnotherapie (HYP)
NØAG-Deskundige Voeding en Dieet (VOE)
NØAG-Deskundige Drainage en Ontgifting (DRA)
NØAG-Deskundige Schüssler Celzouttherapie (CEL)
NØAG-Deskundige Ayurveda (YUR)
NØAG-Manueel Therapeut (MAN)
NØAG-Osteopaat (OST)
NØAG-Natuurgeneeskundig Masseur - klassieke massage (MAS)
NØAG-Natuurgeneeskundig Masseur - bindweefsel massage (BWM)
NØAG-Natuurgeneeskundig Masseur - lymfdrainage (LYM)
NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeut Lichaamshouding (LHT)
NØAG-Reikitherapeut (REI)
NØAG-Ontspanningstherapeut (ONT)
Buitenlandse diploma's
Personen met buitenlandse diploma's inzake hun discipline(s) en medische
vooropleiding dienen deze diploma's te laten waarderen door het bestuur van de NØAG
ter beoordeling aan de gestelde eisen voor inschrijving in het NØAG-register Aa/Ab of B.
Buitenlandse nationaliteit
Ingeval van een buitenlandse nationaliteit, dient een kopie van de verblijfsvergunning bij
het registratieformulier gevoegd te worden. Toelating tot het NØAG-register kan alleen
plaatsvinden wanneer de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst.

- NØAG-ACTIVITEITEN & OVERIGE INFORMATIE De NØAG-activiteiten betreffen onder andere het uitgeven van periodieken digitale
nieuwsbrieven en de medewerking verlenen aan basis- en vakopleidingen op dit gebied.
Regelmatig zal de NØAG voor haar aangesloten natuurgeneeskundigen
praktijkinformatie verzorgen, alsmede permanente educatie (nascholing) organiseren in
samenwerking met één van haar aangesloten academies.
NØAG-informatie
De NØAG zal te allen tijde haar NØAG-therapeuten zoveel mogelijk helpen en de
uitoefening van hun natuurgeneeskundig beroep ondersteunen.
De NØAG adviseert het publiek en patiënten inzake haar aangesloten NØAGtherapeuten en hun disciplines door middel van mondelinge toelichting en het tegen een
eventuele geringe vergoeding verstrekken van de speciale NØAG-patiënten brochure. In
deze NØAG-patiënten brochure wordt de doelstelling van de NØAG en haar website
www.noag.org aan het publiek bekend gemaakt, alsmede de geregistreerde NØAGtherapeuten met hun adres, telefoon en overige gegevens, zoals de belangrijkste
disciplines waarin zij werkzaam zijn.
NØAG en reclame
De NØAG zal, voor zover het in haar vermogen ligt, op zeer gepaste wijze publiekelijk
bekendmaken wat de doelstelling is van de NØAG en haar geregistreerde NØAGtherapeuten. Het wordt de geregistreerde NØAG-therapeuten toegestaan om het
embleem van de NØAG toe te passen op hun briefpapier en overige bescheiden. Ook is
het toegestaan het embleem toe te passen bij deugdelijke reclame voor een juiste
uitoefening van hun beroep met vermelding van hun type inschrijving in het NØAGregister en vermelding van het NØAG-praktijklicentie. Een voorbeeld dient aan het
NØAG-bestuur overlegd te worden.
NØAG-therapeuten en administratie
Na elk consult dient een nota te worden aangeboden met daarop tenminste vermeld:
Naam en adres van de patiënt
Consultdatum
Aard van het consult (praktijk, huisbezoek, telefonisch e.d.).
Consulttarief en indien van toepassing B.T.W.
AGB codes
Behandel- of prestatiecode
Logo NOAG
Registratiecode NOAG
Bij inschrijving NIBIG logo NIBIG
Van de nota dient een kopie bewaard te worden.
NØAG-therapeuten en aansprakelijkheid
De NØAG-therapeut zal, indien hij de natuurlijke geneeskunde uitoefent en voor zover
mogelijk is, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheid. Een afschrift van deze verzekering dient te worden gezonden
naar het secretariaat van de NØAG.
Praktijkinrichting en praktijkorganisatie
De praktijkinrichting en -organisatie van de NØAG-therapeut dient dusdanig te zijn dat
alle gegevens van de patiënt en het beroepsgeheim van de therapeut zijn gewaarborgd.
De NØAG-therapeut dient zich in het kader van de (AVG) Algemene verordening
gegevensbescherming voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) te houden aan alle voorschriften.

Inschrijving in het AGB-register
Inschrijving bij het AGB-register is verplicht indien u wilt dat uw facturen bij
zorgverzekeraars gedeclareerd kunnen worden. Deze Algemeen Gegevens Beheer
Zorgverleners (AGB)-code kunt u zelf aanvragen via www.agbcode.nl. Hier vindt u ook
meer informatie over de code en waar deze voor dient. U kunt de AGB-code indien u
deze al heeft invullen op het registratieformulier. Indien u nog niet over een AGB-code
beschikt kunt u deze na uw inschrijving in het NØAG-register aanvragen en aan
de administratie doorgeven. Bij Vektis kunt u ook uitzoeken onder welke behandelcode
de behandeling die u geeft valt.

- PRAKTIJKINRICHTING Spreek-, behandelkamer
De behandelruimte moet van redelijke grootte zijn (min. 6 m2) en in overeenstemming
met de gebruikelijke praktijkvoering.
De behandelruimte moet toegankelijk zijn voor mindervaliden/invaliden.
De behandelruimte moet degelijk geventileerd kunnen worden en met de buitenlucht
direct toegankelijk zijn, doch mag beslist niet tochten.
De ruimte moet 's avonds verlicht kunnen worden en daglicht moet direct toegang tot de
ruimte hebben; fel zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
De ruimte moet degelijk verwarmd kunnen worden en minimaal 21 graden C. zijn.
De behandelruimte, onderzoekstafel en te gebruiken apparatuur moeten volgens de
laatste hygiënische normen behandeld en onderhouden worden.
Stoelen en overige meubelstukken dienen deugdelijk en van goede kwaliteit te zijn.
Tussen de therapeut en patiënt mogen geen obstakels als computer en andere
apparatuur aanwezig zijn die het zicht en contact benadelen.
In de spreek-, behandel- en wachtkamer dienen de consultprijzen duidelijk kenbaar
gemaakt te worden.
Wachtkamer
De wachtkamer dient voorzien te zijn van voldoende zit mogelijkheden.
De scheiding tussen wacht- en spreekkamer dient geluids- en zichtdicht te zijn.
De wachtkamer moet geventileerd, verlicht en verwarmd kunnen worden.
Garderobe en toiletten
Voor de patiënten moet voldoende mogelijkheid aanwezig zijn voor het bergen van
(over)kleding, paraplu's e.d.
In de directe omgeving van de spreek- en wachtkamer moet een toilet aanwezig zijn. Dit
toilet moet makkelijk bereikbaar en goed geventileerd zijn, of met een deugdelijk en
werkzaam afzuigsysteem zijn voorzien.
In of bij de toiletruimte moet een handenwasgelegenheid met stromend water aanwezig
zijn.
Opmerking
In de behandelkamer moet duidelijk zichtbaar de NØAG-praktijklicentie aanwezig zijn.
In of in de onmiddellijke nabijheid van de wacht- en behandelkamer moet duidelijk
zichtbaar een tarieven lijst hangen.
De praktijk moet in alle opzichten in goede staat van onderhoud zijn en voldoen aan alle
wettelijke voorschriften i.v.m. de veiligheid van de patiënt en bezoekers.
In de praktijk- en wachtruimte geldt beslist een rookverbod.
Alle praktijkruimten dienen hygiënisch te zijn.
De praktijk dient aan de buitenkant duidelijk herkenbaar te zijn, en te zijn voorzien van
het NØAG-muurschildje.
Plicht
Zorg voor de verwijdering van alle bronnen van besmetting.
Was voor iedere behandeling de handen met desinfecterende zeep.

- PRAKTIJKVOERING Algemeen
− De NØAG-therapeut moet van iedere patiënt alle gegevens van de behandeling
minutieus in een dossier bijhouden i.v.m. waarneming en vervanging.
− De NØAG-therapeut dient de dossiers bij elkaar te bewaren op een afsluitbare plaats
die makkelijk toegankelijk is voor de therapeut zelf, doch ontoegankelijk voor
onbevoegde derden.
− Het uitwisselen van de diverse patiëntengegevens met niet behandelende therapeuten
mag slechts gebeuren als de patiënt daarin nadrukkelijk heeft toegestemd.
− De NØAG-therapeut moet alle dossiers minimaal 10 jaar bewaren. Ook hebben de
patiënten recht hun dossier met alle gegevens in te zien. Naast dit inzagerecht kan de
patiënt van wetswege eisen tot verstrekking van een kopie van zijn dossier.
− Iedere patiënt heeft een eigen patiëntenkaart met o.a. onderstaande vermeldingen:
naam; voornaam en geslacht; adres; postcode en woonplaats; telefoon; beroep;
geboortedatum; datum intake; huisarts en overige relevante gegevens. Tevens wordt op
deze patiëntenkaart de afspraak met datum, klacht en behandeling vermeld. Iedere
therapeut is verplicht deze patiëntenkaart na ieder bezoek van de patiënt in te vullen en
direct bij te werken. Deze patiëntenkaart mag niet vernietigd worden en moet tijdens het
gehele leven (doch minimaal 10 jaar) van de patiënt bewaard blijven in een geordend
opbergsysteem. Indien de praktijk in zijn geheel overgaat in handen van een andere
geregistreerde therapeut met praktijklicentie, mogen deze gegevens overgedragen
worden.
− Bij het voorschrijven c.q. verstrekken van geneesmiddelen moet de therapeut een
duidelijke (gebruiks)aanwijzing voor inname en dosering verstrekken.
− Een NØAG-therapeut zal in principe geen (genees)middelen, apparaten en/of artikelen
buiten de toegepaste therapie verkopen of aanbieden.
− De NØAG-therapeut dient volgens een vastgesteld systeem bereikbaar te zijn en/of
spreekuur te houden. Tevens dient hij voor een goede waarneming zorg te dragen.
− De NØAG-therapeut zal bij (langdurige) afwezigheid zorg dragen voor een
vervangingsregeling/waarnemingsregeling en deze duidelijk kenbaar maken.
Praktijkregistratie en computer
Informatie die aan de computer wordt toevertrouwd is minder onderworpen aan
vertekening achteraf door de beleving van de therapeut. De vastlegging is veelal
vollediger en systematischer, omdat de computer kan dwingen tot een zekere
systematiek. Deze systematische vastlegging van gegevens kan ook van belang zijn om
een waarnemer juist te informeren over de ziektesituatie en de in gang zijnde
behandeling.
Patiënt en administratie
− Na elk consult moeten de NØAG-therapeut een nota aanbieden met o.a. de
vermeldingen van naam, adres, telefoon-, email- en/of faxnummer, alsmede
rekeningnummer alsmede het BTW nummer (indien van toepassing). Ook dient duidelijk
het praktijklicentienummer van de NØAG-therapeut vermeld te worden.
− Overige vermeldingen betreffen o.a. de naam, adres en woonplaats, soort en datum
van het consult alsmede het consulttarief (met of zonder BTW vermelding) AGB codes,
behandel- of prestatiecode en het logo van NOAG en evt. ook logo NIBIG wanneer u
daar bent ingeschreven..
− Een afschrift van iedere rekening (met datum van afgifte) dient 7 jaar bewaard te
worden en op een overzichtelijke wijze in de boekhouding verwerkt te worden.
− Consulttarieven dienen volgens de geldende richtlijnen te worden berekend i.v.m. evt.
vergoedingsmogelijkheden door de verzekeringsmaatschappijen.

- NASCHOLING NØAG-therapeuten hebben veelal een intensieve, meerjarige beroepsopleiding gevolgd.
De NØAG erkent en controleert verschillende beroepsstudies in Nederland, onder
andere in de homeopathie, fytotherapie, de voeding- en dieettherapie zoals
orthomoleculaire voeding en andere traditionele geneeswijzen, alsmede verschillende
diagnostische methoden, waaronder iriscopie en acupunctuur. Daarnaast maken
uiteraard de geneeskundige basisvakken als anatomie, fysiologie en pathologie (AFP op
HBO-niveau) veelal deel uit van deze opleidingen. Dit omdat de NØAG-therapeuten een
juist inzicht dienen te hebben in de samenstelling en werking van het menselijk
organisme en de gevolgen van de verschillende ziekteprocessen.
NØAG-nascholing
Om het behouden c.q. verbetering van de kwaliteit van de behandeling door NØAGtherapeuten te verkrijgen, worden jaarlijks minimaal twee (schriftelijke)
nascholingscursussen georganiseerd. Het is de opzet om opgedane kennis, kunde en
instelling aan te vullen, te verdiepen en het juist (be)handelen te bevorderen. Deze
scholing is verplicht voor alle NØAG-therapeuten met een NØAG-praktijklicentie. NØAGtherapeuten dienen deze lesstof te bestuderen en binnen twee maanden hun huiswerk
ter correctie in te zenden, en met een voldoende beoordeeld te worden.
Deze permanente educatie is een vereiste om inzichten en voldoende kwaliteit van de
toegepaste natuurlijke geneesmethoden te kunnen behouden en te kunnen verbeteren.
Naar patiënten, verwijzers en ziektekostenverzekeraars toe, geeft dit een
kwaliteitsgarantie met betrekking tot de toegepaste natuurgeneeskunde van de
geregistreerde NØAG-therapeut.
De NØAG biedt daarom een voldoende nascholingsaanbod aan haar NØAGtherapeuten aan, zowel kwalitatief als kwantitatief. De verantwoording hiervoor ligt bij
het bestuur van de NØAG, welke officiële NØAG-erkende
academies/opleidingsinstituten opdraagt de verschillende cursussen te verzorgen. De
NØAG beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van de aangeboden lesstof.
Verplichting
Iedere geregistreerde NØAG-therapeut, met uitzondering van de aankomend NØAGtherapeut, is verplicht deel te nemen aan de NØAG-nascholing en het huiswerk binnen
twee maanden ter correctie in te zenden. Elke deelnemende NØAG-therapeut ontvangt
het gecorrigeerde huiswerk retour als bewijs van deelneming aan deze verplichte
nascholing.
Sancties
Bij het niet voldoen aan de nascholingsverplichting zal men geen NØAG-praktijklicentie
meer mogen voeren en niet meer opgenomen worden op de NØAG-registratielijst, welke
naar patiënten, verwijzers en verzekeraars verzonden wordt. Deze strafmaatregel wordt
herzien nadat de therapeut alsnog aan de nascholingsverplichting heeft voldaan.
Ontheffing
In zeer bijzondere omstandigheden kan ontheffing van de nascholing worden verleend.

- DE NØAG-PATIËNT De NØAG-patiënt die een natuurgeneeskundige consulteert, is een patiënt die een
eigen, individuele behandelingswijze voorstaat en/of bij de officiële geneeskunde geen of
onvoldoende succes heeft gehad.
De NØAG-therapeut zal als natuurgeneeskundige bij de patiënt de eigen, natuurlijke
geneeskracht effectief willen stimuleren en opwekken. Het is daarom van belang dat de
aanwezige natuurlijke geneeskracht van de patiënt zo min mogelijk belemmerd wordt
door reguliere medicijnen en/of alcohol en/of soft- of harddrugs.
Veelal zal een gelijktijdige natuurlijke geneesmethode en een medisch-chemische
behandeling als regel minder effectief zijn. Duidelijk moet zijn dat de
verantwoordelijkheid voor een chemotherapeutische therapie te allen tijde blijft berusten
bij de patiënt en zijn reguliere arts, zoals de natuurgeneeskundige uiteraard
verantwoordelijk is voor de natuurlijke behandeling.
Hoe krijgt een patiënt hulp?
Een patiënt krijgt natuurgeneeskundige hulp door zich te wenden tot een in de
natuurgeneeskunde opgeleide deskundige, zoals een officieel geregistreerd NØAGNatuurgeneeskundig Therapeut of andere natuurgeneeskundige met NØAGpraktijklicentie. De praktijkadressen van de NØAG-therapeuten, welke ingeschreven zijn
in het openbare NØAG-register Aa, Ab of B, worden schriftelijk of telefonisch, tegen
eventueel een geringe vergoeding, verstrekt. Veelal wordt de patiënt doorverwezen naar
de website: www.noag.org.
Men ontvangt een opgave van de geregistreerde NØAG-therapeuten in zijn omgeving.
Een onderscheid wordt gemaakt in de NØAG-Natuurgeneeskundig Therapeuten met
NØAG-praktijklicentie Aa of Ab en de NØAG-Therapeuten met NØAG-praktijklicentie B.
Daarbij worden ook de disciplines vermeld, zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskundig
therapeut (met twee of meerdere disciplines), natuurgeneeskundig masseur,
natuurgeneeskundig therapeut lichaamshouding, homeopathisch therapeut (klinisch en
klassiek), klassiek homeopaat, fytotherapeut, herborist, orthomoleculair
voedingstherapeut, orthomoleculair specialist, Bach bloesem- en/of aromatherapeut,
iriscopist, acupuncturist, antroposofisch therapeut, osteopaat en bijvoorbeeld
ontspanningstherapeut.
Geen schriftelijke behandeling
Per brief zal de NØAG nimmer over een patiënten toestand en behandelingsmogelijkheid
oordelen. Een patiënt dient daarom altijd in direct contact te komen met een NØAGtherapeut. De NØAG zal daarom verwijzen naar de NØAG-therapeuten, met vermelding
van hun disciplines, in de directe omgeving van een patiënt. In deze NØAG-patiënten
brochure ontvangt men tevens informatie over aard en praktijk van de meeste
natuurgeneeswijzen.
Belangen van de patiënt
De NØAG behartigt de materiële en immateriële belangen van alle patiënten. Zij treedt in
overleg met verschillende patiëntenorganisaties en geeft gratis adviezen.

- ZORGVERZEKERAARS Op de website www.noag.org vindt u de meest actuele informatie over de
zorgverzekeraars die dat betreffende jaar NOAG therapeuten vergoeden.
Tevens zijn de vergoedingen van uw cliënten afhankelijk van het gekozen
aanvullende verzekeringspakket. Lees daarom altijd goed de voorwaarden door of
neem persoonlijk contact op met uw zorgverzekeraar om teleurstelling te voorkomen.
De cliënt is hier uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor.

