RBNG
De stichting RBNG (HBO Register van Beroeps-

Tuchtrecht

beoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg)

Naast registratie en certificatie biedt RBNG een

is een overkoepelende organisatie die therapeuten

onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in

op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheids-

een aparte stichting: de stichting TBNG (Tucht-

zorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze

recht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke

diensten aan beroepsverenigingen waarvan de

Gezondheidszorg). Dit tuchtrecht bestaat al sinds

therapeuten lid zijn.

1990 en heeft door de professionele en gedegen
procedures een belangrijke plaats verworven bin-

RBNG-register

nen de natuurlijke gezondheidszorg.

Het register van RBNG is openbaar.

Meer informatie over TBNG is te vinden op onze

Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aan-

website:

gesloten beroepsverenigingen worden hierin

www.rbng.nl

geregistreerd. Zij mogen de beschermde titel
Registertherapeut BNG® voeren. Deze titel is
vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.
De bij ons geregistreerde therapeuten:
 zijn opgeleid op HBO-niveau
 volgen regelmatig nascholing
 zijn zelfstandig werkend therapeut
 werken multidisciplinair
 vallen onder het TBNG-tuchtrecht
 zijn in het bezit van een AGB-code

RBNG denkt verder

TBNG

RBNG voor cliënten

Wij streven ernaar dat alle aangesloten beroeps-

Cliënten die op zoek zijn naar een geschikte be-

verenigingen dezelfde klachtenregeling hanteren.

handelmethode, kunnen in het openbare register

Daarnaast zijn wij een betrouwbare intermediair

gekwalificeerde therapeuten vinden. Zij kunnen

tussen de beroepsverenigingen en de zorgverze-

er zeker van zijn dat de Registertherapeut BNG®

keraars.

voldoet aan de eisen van RBNG.
Therapeuten in het RBNG register:
 hebben een HBO-opleiding gevolgd

RBNG voor zorgverzekeraars

 zijn lid van een beroepsvereniging

Voor zorgverzekeraars kan het zinvol zijn om met

 volgen verplichte nascholing

RBNG afspraken te maken omdat wij een duidelij-

 zijn onderhevig aan een onafhankelijk tucht-

ke kwaliteitsgarantie van de therapeuten bieden.

recht
 zijn herkenbaar aan een muurschildje bij hun
praktijk

De registratie bij RBNG kan een criterium zijn
voor het toewijzen van de vergoedingen.
Veel therapeuten regelen hun vergoeding via hun
eigen beroepsvereniging. Omdat wij een aanzienlijk aantal beroepsverenigingen vertegenwoordi-

RBNG voor therapeuten

gen, besparen zorgverzekeraars tijd en kosten

Voor therapeuten in de natuurlijke gezondheids-

door met RBNG te onderhandelen.

zorg verzorgen wij een aantal belangrijke zaken
die individuele behandelaars of hun beroepsverenigingen niet op die manier kunnen organiseren.
Wij regelen dat ze de beschermde titel Registertherapeut BNG® mogen voeren en ingeschreven
worden in een openbaar register. Dit schept duidelijkheid voor de cliënten en zorgverzekeraars.
Bovendien bieden wij onafhankelijke kwaliteitsbewaking in de vorm van tuchtrecht.
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RBNG denkt aan.. de positie van cliënten.. de belangen van therapeuten..
de voordelen voor zorgverzekeraars..

