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Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen die voldoen aan de door ons
opgestelde criteria voor alternatieve behandelaars.
Wij vergoeden alleen verantwoorde zorg
Wij vergoeden geen antroposofische geneesmiddelen. Ook vergoeden we een aantal alternatieve geneeswijzen niet,
zoals irisscopie en magnetisme. We bekijken goed welke alternatieve geneeswijzen en therapieën verantwoord zijn.
En welke geen schadelijke werking hebben vanuit medisch en christelijk-ethisch oogpunt.
Maak altijd zelf een bewuste keuze
De keuze voor een alternatieve geneeswijze blijft altijd uw eigen keuze. In de praktijk blijkt dat er een grote invloed
uitgaat van de behandelaar. Daarom adviseren wij om gebruik te maken van een behandelaar die officieel arts is en
zelf christen is.
Wij vergoeden alternatieve geneeswijzen vanaf de Mediumpolis
Heeft u een aanvullende verzekering Medium-, Large- of Extra Largepolis? Dan vergoeden wij consulten of
behandelingen van alternatief genezers of therapeuten. De hoogte van de vergoeding verschilt per aanvullende
verzekering. Dit ziet u op prolife.nl/vergoedingen. Op prolife.nl/mijnprolife en op uw polisblad ziet u hoe u verzekerd
bent.
Uw behandelaar moet lid zijn van een beroepsvereniging
Voor consulten en behandelingen kunt u alleen terecht bij beroepsverenigingen die wij goedgekeurd hebben.
En die onder het specifieke gebied vallen waarvoor de beroepsvereniging in het overzicht is opgenomen.
De beroepsverenigingen bieden geen garantie voor goede zorg
Goede richtlijnen van een beroepsvereniging zijn randvoorwaarden voor goede zorg. Maar ze bieden geen garantie.
Onderzoeken en resultaten zeggen niets over de kwaliteit en het nut van de behandelwijze door de individuele leden.
Wij doen dan ook geen uitspraak over de kwaliteit en het nut van de behandelwijze van de gekozen behandelaars.
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Lees altijd de polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden leest u wat wij wel en niet vergoeden. En welke voorwaarden er gelden. U vindt de
polisvoorwaarden op prolife.nl. En kunt u bij ons opvragen.

Afkorting

Naam beroepsvereniging

Website

Alternatief Algemeen
Acupunctuur
AVIG
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
NAAV
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
NVA
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns
Homeopathie
AVIG
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
NOKH
Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten
NVKH
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns
Kinesiologie
BvK
Beroepsvereniging voor Kinesiologie
Natuurgeneeswijzen
AVIG
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
Orthomoleculaire geneeskunde
MBOG
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
Alternatieve geneeswijzen (bewegingsapparaat) 		
Chiropractie
CCA
Christelijke Chiropractoren Associatie
DCF
Dutch Chiropractic Federation
NCA
Nederlandse Chiropractie Associatie
SCN
Stichting Chiropractie Nederland
SNRC
Stichting Nationaal Register Chiropractoren
Manuele geneeskunde/Orthomanipulatie
BSRAN
Body Stress Release Associatie Nederland
RAMG
Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde
VDV
Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie
VMT
Vereniging van Manueel Therapeuten
Neuromusculaire therapie
NMTN
Neuromusculaire therapeuten Nederland
Osteopathie
NOF
Nederlandse Osteopathie Federatie
NRO
Nederlands Register voor Osteopathie
Orthopedische geneeskunde
VAOG
Vereniging van Artsen voor Orthopedische Geneeskunde
Alternatieve geestelijke hulpverlening(mentale gezondheid)		
Haptotherapie
VVH
Vereniging van Haptotherapeuten
Integratieve psychotherapie
VvvK
Vereniging van en voor Kindertherapeuten
Lichaamsgerichte psychotherapie
NVPMKT
Nederlandse Vereniging voor Psycho Motorische Kindertherapie
Vaktherapie
FVB
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVVS
Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten

www.avig.nl
www.naav.nl
www.acupunctuur.nl
ww.nwp-natuurgeneeskunde.nl
www.avig.nl
www.nokh.nl
www.nvkh.nl
ww.nwp-natuurgeneeskunde.nl
www.ki-net.nl
www.avig.nl
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
www.mbog.nl
www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

www.ccachiropractie.nl
www.dcfchiropractie.nl
www.chiropractie.nl
www.stichtingchiropractie.nl
www.registerchiropractor.nl
www.bodystressrelease.nl
www.mskzorg.nl
www.vandixhoornvereniging.nl
www.manueeltherapeuten.nl
www.nmtn.nl
www.osteopathiefederatie.nl
www.osteopathie-nro.nl
www.orthopedischegeneeskunde.nl

www.haptotherapeuten-vvh.nl
www.vvvk.nl
www.nvpmkt.nl
www.vaktherapie.nl
www.speltherapie.net

