NOKH

Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten

Registratieformulier
Via dit registratieformulier doe je een aanvraag voor registratie bij de NOKH (Nederlandse Organisatie van
Klassiek Homeopaten). De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat een ingevulde versie van het
registratieformulier, samen met de benodigde bijlages, is gestuurd naar nokh@nokh.nl. Je kunt het formulier
digitaal invullen.
Je ontvangt binnen 2 weken na de aanvraag een reactie. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je:
● Een bevestiging van de inschrijving met daarop een NOKH-registratienummer. De bevestiging is
onder voorbehoud van een positief visitatierapport en een geldige VOG.
● Een factuur voor de administratiekosten. In 2022 en 2023 worden geen adminstratiekosten
gerekend.
● Een factuur voor de contributie en voor de aansluiting bij geschilleninstantie NIBIG.
● Indien nodig, een uitnodiging en factuur voor visitatie. De visitatie vindt plaats binnen 2 maanden na
goedkeuring.

Algemene gegevens
Gegevens met een * zijn verplicht
Persoonsgegevens
Naam *
Voorletter(s) *
Man/vrouw *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Praktijkgegevens
Praktijknaam *
Adres *
Postcode en plaats *
Telefoon *
E-mailadres *
Bankrekeningnummer *
Website
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Vektis
AGB code onderneming
AGB-code zorgverlener
De AGB-codes zijn noodzakelijk voor vergoeding door zorgverzekeraars. Indien je nog geen AGBcodes hebt, geef deze dan op een later moment door aan nokh@nokh.nl. Voor het aanvragen van
AGB-codes bij Vektis is een NOKH-registratienummer nodig. Dit nummer ontvang je samen met het
bewijs van inschrijving. N.b. als je al over een Vektis registratie beschikt, dan heb je een NOKHregistratienummer nodig om de NOKH toe te voegen als nieuwe erkenning in Vektis.

Toevoegen bijlages
Voeg onderstaande documenten als bijlage toe bij de registratie-aanvraag.
Verplicht
1 Diploma homeopathie-opleiding
2 Diploma medische basiskennis (Mbk)
3 Indien beschikbaar: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met het screeningsprofiel
'gezondheidszorg en welzijn van mens en dier' en een ingangsdatum niet verder dan 5 jaar
in het verleden. Indien je nog geen VOG-verklaring hebt, dan kan de NOKH de aanvraag
voor een VOG opstarten
Hierbij vraag ik de NOKH een VOG aanvraag op te starten.
Optioneel
4 Als je over een visitatieverslag van een andere beroepsvereniging beschikt, voeg dit dan toe
als bijlage. Er zal worden beoordeeld of dit visitatieverslag vrijstelling geeft voor de NOKHvisitatie.

Aansluiting bij RBCZ, NIBIG en Balens
Als lid van de NOKH word je aangesloten bij:
● Het RBCZ kwaliteitsregister en het RBCZ Tuchtrechtregister (factuur via RBCZ)
● De onafhankelijke geschilleninstantie NIBIG (kosten inbegrepen bij het NOKH-lidmaatschap)
● Balens beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (factuur via Balens)
De aansluiting bij de genoemde instanties wordt door de NOKH in gang gezet na goedkeuring van
de registratie-aanvraag. Je ontvangt bericht zodra de aansluiting definitief is.

Opmerkingen
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Verklaring
Door het insturen van dit formulier verklaar je:
 Homeopathie te beoefenen in overeenstemming met de uitgangspunten die
beschreven staan op nokh.nl/homeopathie.
 De normdocumenten van de NOKH te hebben gelezen en akkoord te gaan met de
inhoud. De normdocumenten zijn te vinden op nokh.nl/documenten.
 Een praktijkorganisatie te hebben die voldoet aan de in het normdocument
Praktijkorganisatie beschreven eisen. Hierop wordt getoetst bij de visitatie.
Dit formulier is ingevuld
door *
Datum van invullen *
Plaats van invullen *

NOKH
floraweg 21
2432 CD noorden
E-mail: nokh@nokh.nl
WEBSITE: WWW.NOKH.NL
NL54 INGB 0006 2256 72
kvk: 28089656
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