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Sluit u vóór 1 januari 2017 aan bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en
Alternatieve geneeswijzen

Volgens de Wkkgz is iedereen die in de gezondheidszorg werkt wettelijk verplicht om zich vóór 1 januari 2017
aan te sluiten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Het maakt niet uit of je dok
ter bent of therapeut. Het maakt zelfs niet uit of je zwart, wit of grijs werkt. Als je werkzaam bent binnen de
gezondheidszorg moet je je aan de wet houden. Doe je dit niet, dan ben je in overtreding en volgen er sancties.

De Geschillencommissie voor de Complementaire en
Alternatieve Geneeswijze is erkend door VWS en sluit aan
bij therapeuten in deze sector. Voor u is deze geschillen
commissie dus de beste keuze.
Deze geschillencommissie is door de Stichting Comple
mentaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) namens
de therapeuten uit dit werkveld opgericht.
Door uw registratie bij de SCAG voldoet u aan de
wet en beschikt u over een professionele en erken
de geschillencommissie.

Hoe sluit u zich aan: collectief of individueel?

U kunt zich aansluiten bij de Geschillencommissie voor
de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, om
dat uw beroepsvereniging erkend is door de SCAG. Een
aantal beroepsverenigingen heeft een collectieve aanslui
ting bij de SCAG of gaat dit binnenkort regelen.
Check op www.scag.nl of uw beroepsvereniging
een collectieve aansluiting heeft. Deze informatie
wordt dagelijks geüpdatet, omdat de gesprekken
hierover nu in volle gang zijn. U kunt ook contact
opnemen met uw eigen beroepsvereniging.

De kosten voor aansluiting

Zoals gezegd: de SCAG erkent uw beroepsverenging.
Daarom kunt u zich op de volgende wijzen bij de SCAG
aansluiten:
1. U bent lid van een beroepsvereniging waarmee
de SCAG wél een collectieve afspraak heeft?
Uw aansluiting is door uw beroepsvereniging

geregeld. U hoeft niets te doen. De beroepsvere
niging verrekent de kosten (€ 69,- incl. btw) ook
rechtstreeks met u.
2. U bent lid van een beroepsvereniging waarmee de
SCAG géén collectieve afspraak heeft? U meldt zich
individueel aan. De kosten (€ 79,- incl. btw) verre
kent de SCAG met u.
Op www.scag.nl/aansluiten meldt u zich aan.

De voorwaarde voor aansluiting

Als u te maken krijgt met de geschillencommissie,
kunnen daar flinke kosten aan verbonden zijn. Om te
voorkomen dat u als therapeut daardoor een financieel
probleem krijgt, stelt de SCAG als voorwaarde voor uw
aansluiting dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ring heeft. Bovendien moet deze verzekering de even
tuele schadeclaim (max € 25.000,-) en de zittingskosten
(€ 2.200,-) van de geschillencommissie vergoeden.
De verzekeraars die deze kosten dekken zijn in ieder
geval Meeus, Balens en Kendall-Mason. Een aantal
beroepsverenigingen heeft daar een collectieve
verzekering afgesloten. Check bij uw eigen beroeps
vereniging of er wel of geen collectieve verzekering is.
Of bij uw eigen verzekeraar of de genoemde kosten
gedekt zijn.
 ls u te maken krijgt met de geschillen
A
commissie, dan kan het zijn dat u ook kosten
maakt voor uw verweer. Vraag bij uw verze
kering of deze verweerkosten ook gedekt zijn.
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