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Woord vooraf 
 

Geachte lezer, 
 

In deze map geeft de beroepsvereniging Neuromusculaire Therapeuten Nederland 
(NMTN) u informatie over haar beleid, de activiteiten, de beroepscode en de 
reglementen. 
Daarnaast treft u informatie aan over de toelatingscriteria en over de bij- en nascholings- 
mogelijkheden. 

 
NMTN werkt vanuit een visie waarbij lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Daarbij 
vinden we aansluiting bij het gedachtegoed van Janet Travell en David Simons, de auteurs 
van het internationale, wetenschappelijke standaardwerk ‘Myofascial Pain and dysfunction’ 1, 2). 

 
NMTN  is de beroepsgroep voor therapeuten die werken vanuit een holistisch mensbeeld 
met therapieën die ondersteund worden door de wetenschap en gangbare opvattingen over 
rationeel therapeutisch handelen. 

 
De behandelingen van NMTN-therapeuten voldoen aan deze voorwaarden en komen voor 
vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking. 

 
Een van de doelstellingen van NMTN is meer bekendheid geven aan 
Neuromusculaire therapie en triggerpointtherapie in Nederland. Ook ondersteunen 
wij onze therapeuten in hun werk, met onder meer bij- en nascholingen. NMTN wil 
bovenal het kwaliteitsniveau bewaken van de door haar erkende therapieën. 

 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.nmtn.nl of mail uw vragen naar 
vereniging@nmtn.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Simons D G, Travell J, Simons L S: Myofascial Pain and Dysfunction - The Trigger Point Manual. Vol. 1. 
Upper Half of Body 2nd Edition, Baltimore, Williams & Wilkins 1999 

2) Travell J G & Simons D G: Myofascial Pain and Dysfunction - The Trigger Point Manual, Volume 2 
The Lower Extremities, Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins 1993 
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Organisatie 
 
 

De organisatiestructuur van NMTN ziet er in schema als volgt uit: 
 
 

 
 
  

Bestuur 

Commissie Toelating
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Missie en visie NMTN 
 
Met onze missie geven we aan waarvoor we staan. Wie zijn we, hoe willen we met onze leden 
omgaan.  
Onze visie geeft aan wat we de komende 5 jaar willen bereiken. Hierin komt tot uitdrukking wat 
onze aandachtsgebieden zijn en welke ontwikkelingen we tot stand willen brengen om een 
goede zorg te blijven leveren.  
Binnen de vereniging NMTN staat de volgende missie en visie centraal: 
 
Missie:  
Neuromusculaire Therapie Nederland is een jonge en dynamische beroepsvereniging van/voor 
Neuromusculaire therapeuten, die zich identificeert door Betrokken, Betrouwbaar en Bevlogen 
te zijn. Het bundelen van kennis, kunde en kracht binnen onze beroepsvereniging van 
professionals, maakt dat wij Neuromusculaire therapie efficiënt en doelmatig weten in te zetten.  
 
De NMTN werkt vanuit een holistische visie en hanteert een definitie van gezondheid, waarin 
de cliënt ondanks zijn beperkingen het vermogen heeft zich aan te passen en zelfredzaam te 
zijn. De totale cliënt, de psychische-, lichamelijke-, sociale- en leefstijlaspecten staan bij ons 
centraal.         
 
De primaire taak van de NMTN is het behartigen van de belangen van de aangesloten 
therapeuten, en het uitdragen van kwalitatief hoogwaardige Neuromusculaire therapie, welke 
wordt aangeboden door Neuromusculaire therapeuten. 
De NMTN zet zich actief in om de professionaliteit en kwaliteit van de Neuromusculaire 
therapie op een hoger plan te brengen.  Dit wordt gerealiseerd door zowel intern als extern een 
open en transparante structuur aan te bieden. Dit wordt duidelijk en helder inzichtelijk gemaakt 
voor Neuromusculaire therapeuten, cliënten, reguliere zorgverleners en zorgverzekeraars.  
 
 
Visie: 
Dit is een lerend document. Op basis van ervaringen willen we deze visie periodiek bijstellen, 
zodat we de kwaliteit van onze therapeuten individueel maar zeker ook als beroepsgroep 
verhogen.  
 
De NMTN zal zich de komende jaren vooral gaan richten op het naar buiten treden met de 
vereniging, en meer bekendheid te geven aan het beroep Neuromusculaire therapie.  
Hierbij willen we de NMTN helder en duidelijk neerzetten richting, cliënten, nieuwe therapeuten, 
de maatschappij en de zorgverzekeraars. 
Ook het accepteren van ons als professionele Neuromusculaire therapeuten door/voor 
integrale als ook de reguliere gezondheidzorg staat hoog op onze agenda.  
 
 
Doelen:  
Professionaliteit door kennis: 
In de zorg is het beschikken over de juiste kennis van groot belang. Daarom is het belangrijk 
dat onze therapeuten de juiste kennis in huis hebben om hun cliënten zo goed mogelijk te 
helpen. Dit doen wij door een kwaliteitsnorm te hanteren bij toetreding, maar ook door eisen te 
stellen aan bij/nascholing en intervisie, om zo onze therapeuten naar het hoogst haalbare 
niveau te brengen. Tevens is een MBK op Plato niveau noodzakelijk om toe te treden tot onze 
beroepsorganisatie.  
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Dynamiek door slagvaardigheid: 
Als vereniging streven we ernaar om zo slagvaardig mogelijk te kunnen handelen. Een 
dynamische organisatie speelt snel in op ontwikkelingen in de zorgmarkt. Deze dynamiek zien 
we niet alleen graag bij ons zelf, maar ook bij onze therapeuten. 
Ambitie door vertrouwen: 
Wij geloven in een keuzevrij en gezond Nederland. En de ambitie om met zijn allen te blijven 
streven naar ons gezamenlijke ideële doel. Vertrouwen is dan ook het sleutelwoord tot succes. 
Om als groep NMTN zo sterk mogelijk te staan, verwachten wij eenzelfde soort ambitie van 
onze therapeuten. Dit doen wij uiteraard zonder voorbij te gaan aan hun authenticiteit. 
Kwaliteit door samenwerken: 
Wij zijn voorstander van het opzoeken van samenwerkingsvormen. Door integraal te werken 
kunnen grote stappen gemaakt worden als het gaat om de algehele ontwikkeling van onze 
beroepsgroep. Door samenwerking op te zoeken wordt de kwaliteit van eenieders dienst of 
service altijd beter.  
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Statuten van de vereniging Neuromusculaire 
Therapeuten Nederland 

Naam, zetel en duur 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: 
          NEUROMUSCULAIRE THERAPEUTEN NEDERLAND, beroepsvereniging 

hierna ook te noemen beroepsvereniging NMTN 
2. De beroepsvereniging heeft haar zetel in Nieuw Balinge. 
3. De beroepsvereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Doel 
Artikel 2. 

1. De vereniging heeft de volgende doelen: 
a. de kwaliteit van de uitvoering van de door de vereniging NMTN 

erkende therapieën te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. De 
erkende therapieën liggen op het neurogene, musculaire, 
segmentale, lymfiale, fasciale, manuele en orthomanuele vlak. 
Daarnaast is er aandacht voor preventie en coaching op het gebied 
van voeding en beweging. Een holistische benadering is het 
uitgangspunt. 

b. het behartigen van de beroeps gerelateerde belangen van therapeuten 
die door de vereniging NMTN zijn geregistreerd en voor zover die 
belangen verband houden met de door de vereniging NMTN erkende 
therapieën; 

c. het bewaken en zo mogelijk verbeteren van het maatschappelijk 
aanzien van de therapeuten die door de vereniging NMTN zijn 
geregistreerd en de door de vereniging NMTN erkende therapieën zoals 
vermeld in lid 1a, één en ander in de ruimste zin des woord; 

d. het onderhoud van contacten met de zorgverzekeraars als 
vertegenwoordiger van de therapeuten die door de vereniging NMTN 
zijn geregistreerd. 

e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste 
zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 

 
 

Lidmaatschap 
Artikel  3 
1. De vereniging kent leden, studentleden en bijzondere leden. 
2. Leden zijn gediplomeerde Neuromusculaire therapeuten, zoals vastgelegd in het 

Huishoudelijk reglement. 
3. Studentleden volgen een volgens het Huishoudelijk reglement vastgestelde 

erkende beroepsopleiding voor Neuromusculaire therapeuten. 
4. Bijzondere leden zijn natuurlijke personen die beroepsmatig of anderszins 

belangstelling hebben, maar die niet voldoen aan de criteria om lid of student lid te 
worden. 
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5. Het bestuur van de vereniging houdt een bestand bij, waarin de namen en 
adressen van alle leden, studentleden en bijzondere leden zijn opgenomen. 

6. Aanmelding als lid, student lid en bijzonder lid van de vereniging dient te 
geschieden conform de door het bestuur voorgeschreven wijze. 

7. Het bestuur beslist over toelating van leden, studentleden en bijzondere leden tot 
de vereniging. 

 
Artikel 4 
1. Leden en studentleden kunnen worden verplicht een jaarlijkse contributie te 

betalen, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. 
2. Wijze van betalen, eventuele termijnen en contributie bij inschrijving tijdens het                 

boekjaar worden door het bestuur vastgesteld. 
Het bestuur is bevoegd een lid, een student lid en een bijzonder lid te schorsen voor 
een periode van ten hoogste drie maanden. Gronden voor schorsing zijn: 
- Bij herhaling handelen in strijd met de lidmaatschapsverplichtigingen; 
- Het belang van de vereniging in ernstige mate schaden door behandelingen of 

gedragingen. 
 
Gedurende de periode van schorsing, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtigingen in stand 
blijven. 
 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan 
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. Door opzegging door het lid; 
c. Door opzegging namens de vereniging; 
d. Door ontzetting; 

 
2 a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het 

einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één 
maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De secretaris is verplicht de 
ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig 
of niet schriftelijk heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van 
het eerstvolgende kalender jaar, tenzij het bestuur anders besluit. 

   
  b. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang: 

- nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij, 
de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, 
tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; 

- nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing; 

- als het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap 
voortduurt. 
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 3 a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van 

een kalenderjaar door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 
vier weken. De opzegging vindt schriftelijk plaats en met opgave van redenen. 
Het aan het slot van lid 2.a bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

 
   b. Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang: 

- als het lid bij herhaling zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging 
niet nakomt; 

- als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de 
statuten voor het lidmaatschap worden gesteld; 

- als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het 
lidmaatschap voortduurt. 

 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid: 

- bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten; 
reglementen of besluiten van de vereniging; 

- als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 
  De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van 

het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt. 
 
 5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep 
gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot 
bevestiging van de opzegging of ontzetting moet worden opgenomen met een 
meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht 
krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar 
verschuldigd was of zou zijn volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit 

 

Geldmiddelen 
Artikel 6 
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit: 

- de contributies van de leden, studentleden en bijzondere leden; 
- subsidies; 
- entreegelden; 
- eventuele verkrijgingen op grond van erfstellingen en legaten; 
- schenkingen; 
- eventuele andere toevallige baten. 

 
2. Leden, studentleden en bijzondere leden betalen een contributie, waarvan het 

bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt 
vastgesteld. Aanvullende regels kunnen door de vereniging worden opgenomen in 
een contributie regeling. 

3. Nieuwe leden, studentleden en bijzondere leden kunnen verplicht zijn tot het betalen 
van een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering. 
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Bestuur 
Artikel 7. 
Samenstelling bestuur 

1. Het  aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering 
doch bestaat uit tenminste drie (3) leden met te allen tijde een oneven 
aantal. Het bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. 

2. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering. 
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 
één persoon worden vervuld. 

4. De benoeming tot lid van het bestuur geschiedt voor een periode van vier jaar, 
met dien verstande dat een tussentijds benoemd bestuurslid aftreedt op het 
tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 
aftreden. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens een door het bestuur op 
te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.  

5. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor hun 
werkzaamheden. De hoogte en samenstelling van deze vergoeding wordt 
jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 
 Artikel 8. 

 Vertegenwoordiging 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
3. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 
4. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun 

vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk 
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de 
penningmeester wordt gevolmachtigd te beschikken over een banksaldi dit 
slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. 

5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het bestuur de 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering heeft verkregen 

6. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging en kan slechts namens de vereniging worden ingeroepen. 

 
 
 
Artikel 9 

Vergaderingen van het bestuur 
1. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden in Nederland op de plaats als 

bij de oproeping is bepaald, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien 
twee van de overige bestuursleden onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. 
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2. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de 
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de 
vereiste formaliteiten. 

3. De oproep tot de vergadering geschiedt tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag 
van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

4. Van het verhandelde in de bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, dat - na 
te zijn vastgesteld - wordt getekend door de dan fungerende voorzitter en secretaris. 

5. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het in artikel 4 lid 1 van deze 
statuten bedoelde aantal, blijven de zittende bestuursleden een wettig college 
vormen. In vacatures voorziet het bestuur in zijn eerstvolgende vergadering. 

6. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste de helft 
van het aantal zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 
bestuurslid kan zich op een vergadering door een medebestuurslid laten 
vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid 
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 
Het bestuur kan ook buiten vergadering geldige besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch of per e-
mail hun mening te uiten en het besluit met algemene stemmen wordt 
genomen. Van een aldus genomen besluit wordt onder toevoeging van de 
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

7. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze 
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden de bestuursbesluiten 
genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden dit voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle 
geschillen omtrent stemmingen, waar de statuten niet in voorzien, beslist de 
voorzitter. 

 
 
Artikel 10 
Uitvoering van werkzaamheden 
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur of de algemene 
ledenvergadering worden benoemd. De leden van de commissies zijn afkomstig 
uit de beroepsgroep met dien verstande dat ook een lid van het 
verenigingsbestuur als lid kan worden benoemd. De taken en de werkwijze van 
commissies worden nader omschreven in afzonderlijke reglementen. 

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. 
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3. Het bestuur kan slechts met goedkeuring van alle bestuursleden (laten) uitvoeren: 

a. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of 
andere gebruiksrechten van registergoederen; 

b. het aangaan van overeenkomsten van geldlening, waaronder begrepen die 
waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verstrekt, doch 
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 

c. het te leen verstrekken van gelden, alsmede het aangaan van borgtochten 
en/of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; 

d. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen; 
e. het voeren van processen, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale 
procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden 
in korte gedingen; 

f. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surseance 
van betaling. 

4. Het bestuur kan slechts met goedkeuring van alle bestuursleden (laten) 
uitvoeren:  

a. Het erkennen van therapieën waarvan de beoefening wordt 
ondersteund en waarvan de beoefenaars worden toegelaten tot de 
vereniging, mits zij voldoen aan alle voorwaarden die daarvoor 
gesteld zijn; 

b. Het sluiten van samenwerkingsverbanden in de breedste zin van het 
woord met andere beroepsverenigingen; 

c. Het toetreden tot overkoepelende organisaties in de breedste zin van 
het woord. 

5. Het bestuur ziet toe op de handhaving en de naleving van de statuten en 
reglementen van de vereniging en de beroepsgroep. 

6. Het bestuur is bevoegd bij het besturen van de vereniging, behoudens de 
beperkingen van de wet, deze statuten, en de reglementen zijn werkzaamheden en 
werkwijzen naar eigen inzicht te regelen en is bevoegd ten behoeve van de 
beroepsgroep rechten te bedingen. 

 
 

Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 11. 

- overlijden van een bestuurslid; 
- verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen; 
- schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- onder curatelestelling en/of verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis voor 

langer dan zes maanden; 
- faillissement, aanvraag tot surseance van betaling en het verlies van het vrije 

beheer over het geheel of een gedeelte van zijn of haar vermogen;  
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
- opzegging door de algemene ledenvergadering. 
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Algemene ledenvergadering 
Artikel 12 

1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering gehouden. 
2. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. Zo ook als minstens een kwart van de 
stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering. Deze 
vergadering dient te worden gehouden binnen een termijn van vier weken na 
aanzegging door deze leden. Indien niet aan de termijn wordt voldaan zijn deze 
leden gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen. 

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van hetgeen hierover is bepaald. De oproeping geschiedt 
schriftelijk of per email tenminste zeven dagen voor de datum van de 
vergadering, de dagen van de oproeping en van de vergadering niet 
meegerekend. Bij de oproeping worden de ter vergadering te behandelen 
onderwerpen vermeld. Toegang tot de vergadering hebben alle niet geschorste 
leden, studentleden, bijzondere leden en bestuursleden. Over toelating tot de 
algemene ledenvergadering van andere personen wordt besloten door de 
algemene ledenvergadering. 

4. In de algemene ledenvergadering hebben alle niet geschorste leden stem- en 
kiesrecht. 

5. Ieder lid kan een ander lid machtigen om voor hem een stem uit te brengen, met 
een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid. 

6. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. 

7. Stemming over personen (kiesrecht) geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene 
ledenvergadering anders besluit. Indien er voor een functie gekozen moet 
worden tussen meer dan twee leden wordt door het bestuur een procedure 
voorgesteld ter vergadering. 

8. Het in de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel 
van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan ter 
discussie gesteld, dan vindt een nieuwe stemming plaats. 

 

Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 13 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze te bewaren, dat 
daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen 
worden gekend. Het bestuur is verplicht de administratie van de vereniging 
zodanig in te richten dat daaruit blijkt: 
a. De aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de 

vereniging dat het beleid bepaalt, toekomende eventuele 
onkostenvergoedingen; 

b. De aard en omvang van de kosten die door de vereniging zijn gemaakt ten 
behoeve van de werving van gelden en het beheer van de vereniging, 
alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de vereniging; 
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c. De aard en omvang van de inkomsten van de vereniging; 
d. De aard en omvang van het vermogen van de vereniging. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken (op 
papier) en vast te stellen. 

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande artikelen bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 
geschiedt met de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 

 

Statutenwijziging 
Artikel 14. 
1. Wijzigingen van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot een statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijzigingen woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 
ledenvergadering waarin ten minste twee derde van het totaal aantal leden van de 
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste  
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee derde van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee 
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over 
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, 
eveneens met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 15. 
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 
algemene stemmen wordt genomen. 
Artikel 16. 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid 
zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer 
personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte. 

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten te deponeren in het handelsregister. 
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Artikel 17. 
Het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is van overeenkomstig toepassing op een besluit 
tot fusie als bedoeld in artikel 2;309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af) 
splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek. 
 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 18 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 
vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een statutenwijziging is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, vindt de 
vereffening plaats door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 
vergadering te bepalen doeleinden als het meest met het doel van de vereniging 
overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 
van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de 
woorden “in liquidatie” worden toegevoegd. 

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten 
worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of 
rechtspersoon, gedurende zeven jaar na de vereffening. 

 

Huishoudelijk reglement 
Artikel 19. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en 
wijzigen. In dit reglement kunnen onderwerpen worden geregeld waarin door 
deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet. 
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. 
4. De algemene vergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 
5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement zijn de regels voor 

de wijziging van de statuten van toepassing 
 
Rechtskeuze 
Artikel 20 
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 21 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan 
blijken. 
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Slotverklaring 
De oprichters verklaarden ten slotte: 

- Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december 
tweeduizend negentien 

- Dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur: 
a. Mevrouw M.E. Lansbergen – van den Akker, voornoemd, vervult de 

functie van voorzitter; 
b. Mevrouw N. Franchimont – Meijer, voornoemd, vervult de functie van 

penningmeester; 
c. Mevrouw J.J. Jager – Zilverberg vervult de functie van secretaris. 

 
 
 



NMTN | Neuro Musculaire Therapeuten Nederland 16 
Geeserraai 3 
7938TE Nieuw Balinge 

 
06-15368228 

www.nmtn.nl Regiobank  NL55RBRB0778160882 

KvK 08192828 
vereniging@nmtn.nl 

 

  

Huishoudelijk reglement van de vereniging 
Neuromusculaire Therapeuten Nederland (NMTN) 
 

Uitgangspunt. 
 
Neuromusculaire triggerpoint therapie werkt vanuit een westerse, holistische visie, waarbij 
lichaam en geest verbonden zijn en vindt meer aansluiting bij het gedachtengoed van onder 
meer Janet Travell en David Simons, grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van 
het wetenschappelijk standaardwerk Myofascial Pain and Dysfunction. Therapieën van de  
NMTN beroepsvereniging verrichten uitsluitend handelingen die te herleiden zijn op het 
neurogene, musculaire, lymfiale en/ of (ortho)manuele systeem. Daarnaast is er aandacht voor 
preventie en coaching op het gebied van voeding en beweging. Een holistische benadering is 
het uitgangspunt. 
 
 
 Lidmaatschap, studentlidmaatschap en bijzonder lidmaatschap 
 

1. Tot de NMTN kunnen alleen natuurlijke personen als lid worden toegelaten die voldoen 
aan alle voorwaarden: 

 
1.1. Het succesvol hebben afgesloten van een beroepsopleiding tot Neuromusculaire 

triggerpoint therapie van tenminste 180 ect aan een door de beroepsvereniging 
erkend opleidingsinstituut. Jaarlijks stelt de ledenvergadering de lijst van erkende 
opleidingsinstituten en de lijst van de door deze opleidingsinstituten erkende 
beroepsopleidingen samen. 

 
1.2. Het onderschrijven van de meest recente Beroepscode voor de Neuromusculaire 

Therapie Nederland, vastgelegd door de ledenvergadering van de NMTN. 
 

1.3. Personen die niet voldoen aan bovenstaande eisen en die toch toegelaten willen 
worden tot de NMTN richten daartoe een gemotiveerd verzoek aan de 
Commissie Toelating van de NMTN. 

 
2. De leden van de NMTN ontvangen van het bestuur telkenmale een licentie, die drie jaar 

geldig is. 
 

3. Het is een therapeut niet toegestaan andere dan door de NMTN erkende 
therapievormen te betitelen als Neuromusculaire Triggerpoint therapie en deze als 
zodanig uit te oefenen, zulks op straffe van verwijdering uit de NMTN. 

 
4. De NMTN stimuleert de kwaliteitsregistratie van de Neuromusculaire therapeuten. Het 

bestuur van de NMTN houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de 
therapeuten van de beroepsvereniging zijn opgenomen en in welke categorie zij vallen. 
De NMTN gebruikt daarvoor een kwaliteitsregistratiesysteem. De ledenvergadering stelt 
vast welke eisen er gesteld worden aan de registratie, welke categorieën er worden 
gehanteerd en welk systeem daarvoor wordt gebruikt. 

 
5. Als student-lid kunnen natuurlijke personen worden toegelaten die zijn gestart met een 

erkende beroepsopleiding zoals vastgesteld in artikel 1.1 van het Huishoudelijk 
Reglement. 
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6. Als bijzonder lid kunnen natuurlijke personen worden toegelaten die op enigerlei wijze 
betrokken zijn bij de discipline Neuromusculaire triggerpoint therapie of bij de 
beroepsgroep. Verlening en intrekking van bijzonder lidmaatschap wordt verricht door 
het bestuur. 

 
 
Commissies en werkgroepen 
 
Commissies en/of werkgroepen worden ingesteld door het bestuur of door de ledenvergadering 
van de NMTN. Een commissie is belast met een permanente, helder omschreven taak. 
Commissies brengen jaarlijks verslag uit aan de ledenvergadering. Werkgroepen zijn tijdelijke 
organen met een helder omschreven opdracht, termijn en verantwoordingsplicht. Deze 
verantwoordingsplicht is aan de opdrachtgever. 
 
7. De Commissie Toelating 
 
7.1 de Commissie Toelating is ingesteld door de ledenvergadering en bestaat uit drie leden 

en is belast met de volgende opdrachten (7.2 en 7.3): 
7.2  Het beoordelen en afhandelen van lidmaatschapsaanvragen zoals vastgelegd in artikel 

1.3 van het Huishoudelijk Reglement. Het beoordelen van deze aanvragen geschiedt op 
basis van de deskundigheid van de individuele leden van de commissie. 

7.3  Het beoordelen van schorsingen en lidmaatschapsontzeggingen. Deze worden aan de 
commissie voorgelegd door het bestuur van de NMTN. 

7.4 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van haar besluiten met 
de motivatie. Tegen besluiten van de commissie kan in beroep gegaan worden bij het 
bestuur. Tegen besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk  

 
8. De commissie Erkenning opleidingen, bij- en nascholingen 
 
8.1 De commissie Erkenning is ingesteld door de ledenvergadering en bestaat uit drie tot 

vijf leden en is belast met de volgende opdrachten (8.2 en 8.3). 
8.2 De voorbereiding van en advisering over de erkenning van bestaande en nieuwe 

beroepsopleidingen, ten behoeve van de leden van de NMTN Het beoordelen van 
aanvragen voor erkenning geschiedt op basis van de deskundigheid van de leden van 
de commissie. 

8.3 De voorbereiding van en advisering over de erkenning van bestaande en nieuwe bij- en 
nascholing in het kader van de registratie-eisen, ten behoeve van de ledenvergadering. 
Het beoordelen van aanvragen voor erkenning geschiedt op basis van de 
deskundigheid van de individuele leden van de commissie. 

8.4 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van haar besluiten met 
de motivatie. Tegen besluiten van de commissie kan niet in beroep gegaan worden.  

8.5 Het bestuur kan ter ondersteuning van de werkzaamheden van deze commissie een 
besluitvormingskader opstellen dat door de commissie moet worden gehanteerd.
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9   De commissie kwaliteitsregistratie 
 
9.1 De commissie kwaliteitsregistratie is ingesteld door de ledenvergadering en bestaat uit 

drie tot vijf leden en is belast met de volgende opdrachten (9.2, 9.3 en 9.4). 
9.2 De voorbereiding van en advisering over bestaande en nieuwe registratie eisen die 

worden gesteld aan therapeuten in het kader van de kwaliteitsregistratie van 
Neuromusculaire triggerpoint therapeuten. 

9.3 Het beoordelen van de individuele aanvragen voor registratie. 
9.4 Het besluiten over de verwijdering uit het register van individuele therapeuten. 
9.5 Besluitvorming geschiedt op basis van de deskundigheid van de individuele leden van  

de commissie. 
9.6 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van haar besluiten met 

de motivatie. Tegen besluiten van de commissie kan in beroep gegaan worden bij het 
bestuur. Tegen besluiten van het bestuur is geen beroep mogelijk. 

 
10       De werkgroep Marketing en Social Media 
 
10.1    De werkgroep marketing en social media is ingesteld door de ledenvergadering en 

bestaat uit drie tot vijf leden en staat direct onder het bestuur. 
10.2    Heeft als doelstelling zowel de marketing als social media voor en naar de beroepsgroep 

te verzorgen en op het gebied van Neuromusculaire therapie in de ruimste zin van het 
woord te promoten. 

10.3    Tot haar kerntaken behoren o.a. het opstellen en in stand houden van diverse middelen 
en materialen op het gebied van promotie en voorlichting, zowel voor de 
Neuromusculaire therapie als ook voor de NMTN als vereniging.         
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Beroepscode van de vereniging Neuromusculaire Therapeuten 
Nederland 
 
Inleiding en begripsbepaling 
 

NMTN is een beroepsvereniging voor Neuromusculaire therapeuten. 
 

NMTN werkt vanuit een holistische visie, waarbij lichaam en geest verbonden zijn op het 
neurogene, musculaire, segmentale, lymfiale, fasciale, manuele en het orthomanuele vlak. 
Daarnaast is er aandacht voor preventie en coaching op het gebied van voeding en 
beweging.  
De basis van de NMTN vindt aansluiting bij het gedachtegoed van onder meer Janet 
Travell en David Simons, grondleggers van de Triggerpointtherapie en auteurs van het 
wetenschappelijke standaardwerk Myofascial Pain and Dysfunction ¹ 

 
Het bewaken van het niveau van de beroepsvereniging staat bij NMTN hoog in het vaandel en 
is een voortdurend proces. Iedere therapeut dient een goede beroepsopleiding gevolgd te 
hebben. 

 
Iedere therapeut dient zich te onderwerpen aan de gedragsregels die noodzakelijk zijn voor 
een goede beroepsuitoefening. 

 
Indien geregistreerde therapeuten of buitenstaanders, belanghebbenden of cliënten 
geconfronteerd worden met schendingen van deze beroepscode, verzoekt het bestuur dit te 
melden bij de administratie, zodat corrigerend respectievelijk disciplinair kan worden 
opgetreden tegen de betreffende therapeut. 

 
Begripsbepaling 
• Waar in deze beroepscode wordt gesproken over NMTN wordt bedoeld de 

Neuromusculaire Therapeuten Nederland beroepsvereniging. 
• Met de term ‘therapeut’ worden in deze beroepscode bedoeld alle praktiserende 

beroepsbeoefenaars. 
• Met de term “student-lid” worden in deze beroepscode bedoeld personen 

die de opleiding tot Neuromusculaire therapie volgen. Waarbij een leerling 
maximaal 4 jaar gebruik kan maken van de status student, betreffende 
studenten contributie.   

• Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm 
bedoeld, dit om de leesbaarheid te vergroten. 

• Onder bestuur wordt in deze beroepscode verstaan het verenigingsbestuur NMTN. 
 

 
1) SimonsDG,TravellJ,SimonsLS.MyofascialPainandDysfunction-TheTriggerPoint 

Manual.Vol.1.UpperHalfofBody2ndEdition,Baltimore,MD:Williams&Wilkins. 
1999.
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Algemene regels 
Artikel 1. 
De therapeut neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in 
acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit zijn professionele attitude. De therapeut stelt 
alles in het werk om een goede kwaliteit van technisch handelen te hebben en te 
handhaven. Hij geeft blijk van een goede beroepshouding en zorgt voor een goede 
organisatie van de beroepsuitoefening. De therapeut houdt zich aan de 
kwaliteitsvoorschriften van NMTN, zoals vermeld in deze beroepscode, het reglement 
richtlijnen praktijkvoering, de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 
Artikel 2. 
De therapeut dient – om een praktijk uit te oefenen – bekwaam te zijn in de werkvorm 
waarin hij zich gespecialiseerd heeft. 
Deze bekwaamheden en deskundigheid staan ter beoordeling van het bestuur, 
onverminderd de in het huishoudelijk reglement gestelde eisen voor toelating. De 
therapeut is alleen gerechtigd die behandelingen toe te passen waartoe hij een 
gedegen opleiding en goede bij- en nascholing heeft gevolgd. 

 
Artikel 3. 
NMTN stelt vast welke diploma’s, certificaten of andere documenten zij erkent. Op 
verzoek van het bestuur, de Commissie Toelating en Scholing, de Commissie Visitatie 
en Intervisie en cliënten geeft de therapeut inzage in zijn diploma’s en is hij bereid 
hiervan kopieën te verstrekken. 

 
Artikel 4. 
De therapeut onthoudt zich van handelingen waarvan hem de kennis of kunde 
ontbreekt. De therapeut past alleen die therapieën toe waartoe hij door zijn opleiding 
bevoegd en bekwaam is verklaard. De therapeut is bereid om in dit kader op verzoek 
van de cliënt of andere belanghebbenden inzage te geven in zijn diploma’s. 

 
Artikel 5. 
De therapeut is volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij praktijk uitoefent. De 
aansprakelijkheid van de therapeut kan niet contractueel worden beperkt of 
uitgesloten. 
 
Artikel 6. 
De therapeut voert bij het begin van de zorgverlening een intake/entreegesprek. Hij 
vraagt de cliënt naar de ziektegeschiedenis. Hierna wordt beslist of de therapeut deze 
cliënt kan en mag behandelen (rode vlagen). Aan de hand hiervan stelt de therapeut 
in overleg met de cliënt een voorlopig behandelplan op. De therapeut houdt een 
dossier bij van de behandeling en evalueert de resultaten. Op grond hiervan wordt het 
behandelplan – indien nodig – aangepast. 
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Artikel 7. 
De therapeut neemt bij zijn werkzaamheden de zorg in acht die een goed hulpverlener 
betaamt. De therapeut behandelt de cliënt met respect, neemt een anamnese af, 
geeft informatie over de diagnose en het behandelplan, vraagt de cliënt om 
toestemming voor de toe te passen behandelingen, houdt een medisch dossier bij, 
respecteert de privacy van de cliënt en houdt zich aan de geheimhoudingsplicht. 
 
Artikel 8. 
De therapeut zorgt voor een hygiënische en privacybeschermende praktijkruimte met 
gemakkelijke toegang tot sanitaire voorzieningen. 
De therapeut zorgt voor een goede, persoonlijke hygiëne. Dit om het aanzien van het 
beroep niet te schaden en er voor te zorgen dat de behandeling geen enkel risico voor 
de cliënt met zich meebrengt. 
 
Artikel 9. 
Om zijn functie goed te kunnen uitoefenen houdt de therapeut zijn kennis en 
vaardigheden op peil door bij- en nascholingsactiviteiten te volgen. De therapeut 
houdt zijn vakliteratuur bij en doet aan zelftoetsing. De therapeut onderwerpt zich aan 
intercollegiale toetsing zoals visitatie en intervisie. 
 
Artikel 10. 
De therapeut dient in alle redelijkheid en openhartigheid – en nadat hiervoor een 
afspraak is gemaakt – de door het bestuur van NMTN aangewezen visiteurs te 
ontvangen. De therapeut dient eventuele op- of aanmerkingen die hem naar 
aanleiding van visitatie via het bestuur bereiken, ernstig ter harte te nemen. De 
visitatiecommissie adviseert de therapeut over verbeterpunten. Eventuele 
tekortkomingen dienen binnen 1 jaar door de therapeut te worden aangepast. 
 
Artikel 11. 
Therapeuten mogen niet overgaan tot behandeling als onderstaande omstandigheden 
zich voordoen: 

- als de lichamelijke toestand van een cliënt zodanig is dat gesproken kan 
worden van acute bedreiging van het leven, waarbij de therapeut weet of 
geacht wordt te weten dat regulier medische c.q. specialistische hulp 
noodzakelijk is; 

- als bij de therapeut als bekend mag worden verondersteld dat de cliënt lijdt aan 
tuberculose, een geslachtsziekte of aan een besmettelijke ziekte als bedoeld 
en aangegeven in de Besmettelijke Ziektewet; 

- als de therapeut kan weten dat door zijn behandeling een andere 
geneeskundige behandeling wordt afgebroken of achterwege blijft, waardoor 
het leven of de gezondheid van de cliënt in gevaar zou kunnen komen; 

- als de therapeut er ondanks zijn kennis en vaardigheden niet in slaagt een 
helder inzicht te krijgen betreffende de gezondheidstoestand van de cliënt; 

- als de gezondheidstoestand van de therapeut van dien aard is dat die schade 
voor de cliënt op zou kunnen leveren. 
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De therapeut mag, indien daartoe niet wettelijk bevoegd, geen conventioneel 
medische adviezen doorkruisen en op conventioneel medische gronden 
voorgeschreven medicijnen afraden. Wel kan de therapeut op grond van gerede twijfel 
– zonder vooraf een oordeel te geven – de cliënt aanraden met de conventionele 
behandelaar in discussie te gaan over medische adviezen en/of voorgeschreven 
medicijnen. 
De therapeut mag, indien daartoe niet wettelijk bevoegd, geen medische diagnose 
stellen. 

 
 

Aspecten in relatie tot de cliënt 
Artikel 12. 
De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats. 
 
Artikel 13. 
Therapeuten dienen hun beroep zodanig uit te oefenen dat de naam van de 
vereniging en die van de beroepskwaliteit te allen tijde wordt beschermd en 
hooggehouden. 
 
Artikel 14. 
De therapeut geeft blijk van bereidheid om informatie te geven en verantwoording af 
te leggen over de behandeling. De therapeut bejegent de cliënt respectvol en geeft de 
cliënt op een duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijke informatie over het 
onderzoek, de resultaten hiervan en de voorgenomen behandeling. De therapeut laat 
zich bij het verstrekken van informatie leiden door wat de cliënt redelijkerwijze dient te 
weten over de behandeling, de alternatieven en de te verwachten gevolgen en 
eventuele risico’s voor de gezondheid van de cliënt. 
 
Artikel 15. 
Als de cliënt geen informatie over de behandeling wil ontvangen, hoeft de therapeut 
die niet te geven. De therapeut moet daarbij wel steeds de belangen van de cliënt 
blijven afwegen en de informatie toch verstrekken als hij van mening is dat dit in het 
belang van de cliënt nodig is. 
 
Artikel 16. 
Cliënten zullen zich dikwijls tot een therapeut wenden in gevallen waarin zij in de 
reguliere gezondheidszorg geen (bevredigende) oplossing voor hun 
gezondheidsproblematiek hebben gevonden. De therapeut dient ervoor te zorgen dat 
hij nimmer onterechte verwachtingen wekt. 
 
Artikel 17. 
De therapeut houdt conform de praktijkregels van NMTN een cliëntenadministratie bij. 
Gegevens van cliënten dienen 15 jaar na het laatste bezoek bewaard te blijven. 
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Artikel 18. 
De therapeut dient zijn tarieven aan te passen aan de binnen de beroepsgroep 
gebruikelijke tarieven. 
 
Artikel 19. 
De therapeut houdt een medisch dossier bij. De therapeut geeft de cliënt op diens 
verzoek inzage in het medisch dossier. Desgevraagd wordt hem ook een afschrift 
verstrekt. De therapeut brengt hiervoor niet meer in rekening dan de daadwerkelijke 
kosten. Het dossier wordt zodanig opgeborgen dat gegevens daaruit niet toegankelijk 
zijn voor derden. 
 
Artikel 20. 
De therapeut dient zorg te dragen voor een praktijkinrichting, bereikbaarheid en 
verzorging in overeenstemming met de daartoe strekkende voorschriften als 
vastgesteld door het bestuur. De therapeut houdt zich aan de praktijkregels van 
NMTN. 
 
Artikel 21. 
Therapeuten zijn gebonden aan een beroepsgeheim, behalve tegenover personen die 
uit hoofde van hun beroep of functie eveneens tot geheimhouding verplicht zijn en 
behoudens gevallen als bepaald in artikel 272 van het wetboek van strafrecht. Zij 
dienen het stilzwijgen te bewaren over wat hen als vertrouwenspersoon van hun 
cliënten en hun persoonlijke omstandigheden wordt toevertrouwd. 
 
Artikel 22. 
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht. De therapeut verstrekt geen 
inlichtingen over de cliënt en geeft geen andere persoon dan de cliënt inzage in het 
medisch dossier tenzij de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij 
inlichtingen in verband met statistiek of wetenschap houdt de therapeut zich aan de 
wettelijke regels. 
 
Artikel 23. 
De therapeut heeft de verantwoordelijkheid om de cliënt door te verwijzen naar 
andere hulpverleners, zowel in de reguliere als in de niet reguliere beroepssector, in 
het geval de therapeut de cliënt niet (verder) kan behandelen of verwijzing naar de 
mening van de therapeut noodzakelijk is. 
 
Artikel 24. 
De behandeling door de therapeut vindt plaats buiten waarneming van anderen tenzij 
op verzoek van de cliënt of met de toestemming van de cliënt. 
 
Artikel 25. 
De therapeut zorgt voor een goede bereikbaarheid. Indien noodzakelijk zorgt de 
therapeut ervoor dat de cliënt tijdens zijn afwezigheid bij een collega-therapeut terecht 
kan met inachtneming van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming. 
. 
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Aspecten in relatie tot collega-therapeuten en andere 
hulpverleners 

Artikel 26. 
De therapeut dient zich te onthouden van negatieve uitspraken of kritiek op collegae. 
Daarnaast past het de therapeut niet zich in negatieve of laatdunkende bewoordingen 
tegenover een cliënt uit te laten over vertegenwoordigers van de reguliere 
geneeskunde. Als een therapeut echter informatie krijgt over optreden, gedragswijze 
of behandelvormen van een collega van NMTN, die schade zouden kunnen 
toebrengen aan een cliënt en/of aan de beroepsstand, dient de therapeut zonder 
aarzeling het bestuur daarvan in kennis te stellen, tenzij de cliënt daartegen 
nadrukkelijk bezwaar maakt. 
 
Artikel 27. 
De therapeut zal streven naar het tot stand brengen en het in stand houden van een 
goede samenwerking met collega-therapeuten en andere beroepsbeoefenaren op het 
terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. 
 
Artikel 28. 
De beroepsbeoefenaar biedt collega-therapeuten alle hulp die hij krachtens zijn 
deskundigheid en ervaring kan bieden en toont bereidheid tot samenwerking en 
verstrekken van wederzijdse informatie. 
 
Artikel 29. 
De therapeut zal bij verwijzing van de cliënt in overleg alle relevante en voor de 
verdere behandeling noodzakelijke informatie toezenden. 
 
Artikel 30. 
Deze gedragsregels zijn ook van toepassing op stagiaires en/of assistenten. 
 
 

Aspecten in relatie tot de samenleving 
Artikel 31. 
De therapeut zal nieuwe, relevante kennis en/of behandelingsmethodiek beschikbaar 
stellen aan andere beroepsbeoefenaren. Ook zal hij meewerken aan onderzoek t.b.v. 
kennisvergroting en kwaliteitsverbetering van de therapie waarin hij gespecialiseerd 
is. 
 
Artikel 32. 
De beroepsbeoefenaar heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit 
mogelijk is. 
 
Artikel 33. 
Een therapeut mag geen beschermde titels (waaronder de titel van arts) voeren tenzij 
hij daartoe wettelijk bevoegd is. De uitoefening van de praktijk dient uitsluitend onder 
de wettige eigen naam te geschieden. Daarnaast kan de therapeut voor de 
duidelijkheid in kernwoorden aangeven welke therapieën worden toegepast.
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Artikel 34. 
Het is therapeuten toegestaan zich als volgt te afficheren: 

- een dagbladadvertentie bij vestiging; 
- idem bij tijdelijke onderbreking en heropening van de praktijk, verhuizing en 

hervestiging; 
- d.m.v. een naambord aan de praktijk met vermelding van de praktijkgegevens, 

vergezeld van het muurschild van de NMTN; 
- d.m.v. briefpapier, naam- en afsprakenkaartjes; 
- door een website met vermelding van het NMTN logo. Op deze site staan geen 

therapieën die door de NMTN niet erkend worden; 
- vermelding in adresboeken, telefoongidsen en dergelijke. 

 
De therapeut dient zich te onthouden van het aanprijzen van zijn kwaliteiten en/of 
therapeutische prestaties in woord of geschrift. Het is toegestaan interviews te laten 
publiceren, mits de therapeut: 

- uitleg geeft over of bekendheid geeft aan een therapie; 
- geen beloftes of toezeggingen doet over genezing van klachten/ziektes. 

 
 

Aspecten met betrekking tot deze gedragsregels 
Artikel 35. 
Overtreding van deze beroepscode kan resulteren in de volgende sancties: 

- Berisping door het bestuur; 
- Onderzoek door een onafhankelijke door de NMTN benoemde commissie; 
- Schorsing van aansluiting bij de beroepsgroep voor een bepaalde tijd; 
- Beëindiging van de aansluiting bij de beroepsgroep van de NMTN onder 

inlevering van de NMTN –bescheiden. 
 
(Bovenstaande beroepscode vormt een geheel met het toetredingsformulier en dient 
ondertekend te worden ter eventuele inzage door cliënten en/of belangstellenden.) 
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Richtlijnen praktijkvoering van de stichting Neuromusculaire 
Therapeuten Nederland 

 
Inleiding 

 
Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm 
bedoeld. 

 
* Doel 

Optimale praktijkvoering, waarborgen continuïteit van behandeling en 
privacy van de cliënt. 

 
* Naleving 

De therapeut is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen 
hieronder gesteld. De therapeut is diegene onder wiens 
verantwoordelijkheid de praktijk wordt beheerd. 

 
* Toetsing 

- De aangesloten therapeuten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
richtlijnen die door het NMTN-bestuur zijn opgesteld. 

- Het bestuur van NMTN stelt een vaste visitatiecommissie van 
beroepsbeoefenaren aan voor de controle op de naleving van de richtlijnen 
door de aangesloten therapeuten. 

- De therapeut is verplicht de visitatiecommissie te ontvangen en tot de 
praktijkruimte toe te laten. 

- De visitatiecommissie is gerechtigd inzage te verlangen van/in de aanwezige 
praktijkinrichting administratie. 
De visitatiecommissie is verplicht tot strikte geheimhouding van hetgeen haar 
in haar functie ter kennis komt, behalve tegenover de door het bestuur voor 
het toezicht aangewezen personen of commissie. Het privacyreglement van 
de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt 
aangehouden. 

- Het protocol van de visitaties en de werkwijze van de commissie is openbaar. 
 
* Sancties 

Het niet naleven van de richtlijnen kan in het uiterste geval, ingevolge 
de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, 
sancties tot gevolg hebben, maar pas dan als overleg met de 
betreffende therapeut niet tot het gewenste resultaat leidt. Mocht 
de therapeut in gebreke blijven, dan kan dit gevolgen hebben bij de 
herregistratie.
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Praktijkinrichting 
 

1. Algemeen 
De therapeut dient zich bij de inrichting van de praktijk te houden aan de bouw- en 
veiligheidsvoorschriften van de gemeente van vestiging. Deze gemeentelijke voorschriften 
gelden voor de bouw, indeling en inrichting van de wachtkamer, garderobe en toiletten en 
spreek- en behandelkamer en zijn tevens van toepassing op de eisen m.b.t. toegankelijkheid. 
In openbare ruimtes geldt een rookverbod. 

 
2. Wachtruimte 

a. Bij de praktijkruimte dient een wachtruimte voor cliënten aanwezig 
te zijn. Indien de afspraken van de therapeut aantoonbaar zo 
gepland zijn dat er voldoende tussenruimte is tussen twee cliënten 
en er geen wachttijden gelden, is de therapeut hiervan vrijgesteld. 

b. In de wachtruimte dienen voor de normale bezetting 
voldoende zitmogelijkheden te zijn. 

c. Het in de spreekkamer besprokene mag in geen geval verstaanbaar 
zijn in de wachtruimte. 

3. Garderobe en toiletten 
a. Voor de normale cliëntenbezetting dient voldoende mogelijkheid 

aanwezig te zijn voor het bergen van (natte) kleding, paraplu’s e.d. 
b. In de onmiddellijke nabijheid van de spreek- of wachtkamer dient 

een toilet aanwezig te zijn. Dit toilet dient zodanig bereikbaar te zijn 
dat de cliënt niet via privé(woon)vertrekken naar het toilet behoeft te 
gaan. 

c. In of bij het toilet dient een wastafel met stromend water aanwezig 
te zijn. 

 
4. Spreek- en behandelkamer 

a. De ruimte dient qua grootte in overeenstemming te zijn met de aard 
van de praktijkvoering. 

b. De plaats van de ruimte moet zodanig zijn dat geluiden niet kunnen 
doordringen tot andere – aangrenzende – ruimtes en omgekeerd. 

c. Indien in een praktijk een aantal cliënten individueel tegelijkertijd 
worden behandeld, dient dit in gescheiden ruimtes te geschieden. 

d. In geval de behandeling impliceert dat – gedeeltelijke – ontkleding 
noodzakelijk is, dient er bij voorkeur een af te scheiden kleedruimte 
te zijn waar de cliënt zich eventueel ongehinderd kan ontkleden en 
aankleden. 

e. In of in de nabijheid van de ruimte dient een wastafel aanwezig te 
zijn. 
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f. De ruimte, de eventuele onderzoekstafel en de apparatuur dienen 
volgens hygiënische maatstaven behandeld en onderhouden te 
worden. 

g. Indien gewerkt wordt met (niet wegwerp) 
instrumentarium/gereedschappen en dergelijke, dient een 
sterilisator aanwezig te zijn. 

h. Het is verplicht dat EHBO-materiaal aanwezig is en dat de therapeut 
in het bezit is van een geldig EHBO/AED-diploma (of gelijkwaardig). 

i. Het is verplicht om een brandblusser in de praktijk te hebben. 
 

 
5. Toegankelijkheid 

a. Het is uiterst wenselijk dat de praktijk van buitenaf duidelijk 
herkenbaar is; hiertoe dient het muurschild van NMTN. 

b. Indien de cliënt vanwege enige handicap niet in staat is de 
praktijkruimte te betreden, dient de therapeut zorg te dragen voor 
adequate behandelingsmogelijkheid in een andere setting c.q. 
middels thuisbehandeling bij de cliënt. Ook kan de cliënt 
doorverwezen worden naar een collega met een 
rolstoeltoegankelijke praktijk. 

 
6. Hygiëne 

a. De therapeut dient gebruik te maken van beroepskleding. Bedoeld wordt hier 
kleding die alleen gebruikt wordt tijdens behandelingen. 

b. De therapeut neemt de gebruikelijke hygiëne voor cliëntencontact in acht, 
te weten desinfecterende zeep en schone handdoeken. 
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Cliëntenadministratie 
a. Van iedere cliënt dient een cliëntenkaart of dossier aanwezig te zijn, welke 

in ieder geval voldoet aan de richtlijnen zoals beschreven in het 
beroepsprofiel/beroepscode van de NMTN, en waarop vermeld zijn: naam,   
adres, telefoonnummer, geboortedatum en voorts gegevens van 
diagnostische aard. Op de kaart, of anders in een cliëntendossier, waarin 
ook afschriften van gevoerde correspondentie, worden gegevens over het 
therapieverloop bijgehouden. 

b. De therapeut is verplicht de cliëntenkaart en -dossiers actueel te houden. 
c. De therapeut dient de cliëntenkaarten en -dossiers bij elkaar te bewaren in 

een daartoe bestemd, afgesloten en niet voor derden toegankelijk 
opbergsysteem. 

d. De therapeut dient de cliëntenkaarten en -dossiers met medische 
gegevens 20 jaar te bewaren. 

e. Indien derden gebruik maken van de door de therapeut gevoerde cliënten- 
administratie dienen de bepalingen van de wet algemene verordening 
gegevensbescherming AVG in acht genomen te worden. 

f.  Indien u een brief schrijft aan de verwijzer of naar de huisarts tussentijds of 
ten einde van de behandeling, deze brief tevens laten ondertekenen door de 
cliënt. 

Financiële administratie 
a. De therapeut dient de cliënt de juiste informatie te geven over tarieven en 

vergoedingsmogelijkheden. 
b. Het declaratieformulier dient in ieder geval te voldoen aan de richtlijnen van 

de fiscus. 
c. Er dient een kopie te worden bewaard van iedere rekening conform de eisen 

van de fiscus. 
d. De therapeut dient professioneel te (laten) boekhouden conform de eisen van 

de fiscus. 
 

Bereikbaarheid en  vervanging 
a. De therapeut dient voor de cliënt goed bereikbaar te zijn en zorg te dragen 

voor continuïteit. Bereikbaarheid tijdens werktijden via voicemail, 
antwoordapparaat of e-mail is een vereiste. 

b. De therapeut dient zorg te dragen voor waarneming gedurende 
afwezigheid. 

c. Bij vervanging dient de privacyregeling Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in acht genomen te worden. 

d. Er dient goede informatie in de vorm van een website, voorlichtingsmap 
en/of foldermateriaal beschikbaar te zijn betreffende de organisatie van de 
praktijk, (telefonische) spreekuurtijden, bereikbaarheid en 
waarnemingsregelingen. 

e. De therapeut dient in voorkomende gevallen op een adequate wijze samen 
te werken c.q. overleg te plegen met andere disciplines in de 
gezondheidszorg. 
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Voorlichting 
a. De therapeut geeft de cliënt bij voorkeur vóór, of bij het eerste consult, 

gedegen informatie over: 
• zijn lidmaatschap van een beroepsvereniging 
• zijn bevoegdheden en wat die inhouden 
• de kosten per consult 
• de reële mogelijkheden van de therapie 
• de klachtenprocedure. 
De therapeut kan dit mondeling, via website of e-mail, folder e.d. bekend 
maken. 

b. De actuele licentie van NMTN dient duidelijk zichtbaar voor de cliënt te 
worden opgehangen of te worden neergezet of in een (voorlichtings)map ter 
beschikking te zijn voor de cliënt. 
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Bijlage A: Richtlijnen cliëntenkaart 
                      
1. Algemeen aangeven beroepsvereniging 

duidelijk “cliëntenkaart” aangeven 
nota geheimhoudingsplicht 

 
2. Cliënten gegevens naam + voornaam  

geslacht 
leeftijd/ geboortedatum 
straat + huisnummer 
postcode + woonplaats 
huisarts 
verzekering 

 
3. Ziektegeschiedenis specialist 

klachten/sinds 
diagnose huisarts (of andere doorverwijzer) 
diagnose therapeut 
toegepaste therapie 
medicijngebruik 
reguliere behandeling 

 
4. Behandelregistratie datum consult 

bevindingen 
indicaties 
medicatie 
correspondentie 
behandeling 
data eerste en alle vervolgbehandelingen 
evt. toestemmingsverklaring cliënt 

 
5. Behandelevaluatie/Afsluiting aantal consulten 

gezondheidstoestand 
aanvullende informatie 
evt. korte brief naar doorverwijzer voor 
patiëntendossier 
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Bijlage B: Richtlijnen declaratieformulier 
 

1. Algemeen aangeven beroepsvereniging 
AGB-code 
lidmaatschapsnummer/ licentienummer NMTN  
naam + adres therapeut 
BTW identificatienummer therapeut 

 
2. Cliënt gegevens naam 

adres 
woonplaats 
geboortedatum 
verzekeringsnummer 

 
3. Specificatie behandeling 

behandelcode 
aantal  behandeling(en)  
tarief 
totaalbedrag 



NMTN | Neuro Musculaire Therapeuten Nederland 33 
Geeserraai 3 
7938TE Nieuw Balinge 

 
06-15368228 

www.nmtn.nl Regiobank  NL55RBRB0778160882 

KvK 08192828 
vereniging@nmtn.nl 

 

  

 

Reglement werkzaamheden voor de commissies van de 
beroepsgroep Neuromusculaire Therapeuten 
Nederland 

 
Begripsomschrijving 
Artikel 1. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. NMTN: vereniging NMTN; 
b. Commissies: de commissies genoemd in artikel 7, 8 en 9 van het 

Huishoudelijk Reglement van NMTN. 
c. Commissies en/of werkgroepen 

- de Commissie Toelating 
- de Commissie Erkenning opleidingen, bij- en nascholing 
- de Commissie Kwaliteitsregistratie 
- Werkgroep Marketing en Social Media 
Elk bestuurslid neemt deel aan een commissie. 

 
 

Doelstellingen 
Artikel 2. 
1. In de commissies vindt brainstorming plaats over het NMTN-beleid in de 

breedste zin van het woord. De resultaten hiervan worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het gehele bestuur van NMTN. Na 
verkregen goedkeuring dragen de commissies zorg voor de 
implementatie van het nieuwe beleid. 

2. De commissies dragen ideeën en suggesties aan om de kwaliteit van het 
betreffende werkgebied van de commissies teneinde de NMTN te 
verbeteren en zorgen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. 
 

De commissie Toelating 
 
 3.1 de Commissie Toelating is ingesteld door de ledenvergadering en 

bestaat uit drie leden en is belast met de volgende opdrachten (3.2 
en 3.3): 

 3.2  Het beoordelen en afhandelen van lidmaatschapsaanvragen zoals 
vastgelegd in artikel 1.3 van het Huishoudelijk Reglement. Het 
beoordelen van deze aanvragen geschiedt op basis van de 
deskundigheid van de individuele leden van de commissie. 

 3.3  Het beoordelen van schorsingen en lidmaatschapsontzeggingen. 
Deze worden aan de commissie voorgelegd door het bestuur van 
de NMTN. 

 3.4 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van 
haar besluiten met de motivatie. Tegen besluiten van de commissie 
kan in beroep gegaan worden bij het bestuur. Tegen besluiten van 
het bestuur is geen beroep mogelijk  
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De commissie Erkenning opleidingen, bij- en nascholingen 

 
 4.1 De commissie Erkenning is ingesteld door de ledenvergadering en 

bestaat uit drie tot vijf leden en is belast met de volgende 
opdrachten (4.2 en 4.3) 

 4.2 De voorbereiding van en advisering over de erkenning van 
bestaande en nieuwe beroepsopleidingen, ten behoeve van de 
leden. Het beoordelen van aanvragen voor erkenning geschiedt op 
basis van de deskundigheid van de leden van de commissie. 

 4.3 De voorbereiding van en advisering over de erkenning van 
bestaande en nieuwe bij- en nascholing in het kader van de 
registratie-eisen, ten behoeve van de leden. Het beoordelen van 
aanvragen voor erkenning geschiedt op basis van de 
deskundigheid van de individuele leden van de commissie 

 4.4 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van 
haar besluiten met de motivatie. Tegen besluiten van de commissie 
kan niet in beroep gegaan worden.  

 4.5 Het bestuur kan ter ondersteuning van de werkzaamheden van 
deze commissie een besluitvormingskader opstellen dat door de 
commissie moet worden gehanteerd. 

 
 
  De commissie Kwaliteitsregistratie 

 
 5.1 De commissie kwaliteitsregistratie is ingesteld door de 

ledenvergadering en bestaat uit drie tot vijf leden en is belast met 
de volgende opdrachten (5.2, 5.3 en 5.4); 

 5.2 De voorbereiding van en advisering over bestaande en nieuwe 
registratie eisen die worden gesteld aan therapeuten in het kader 
van de kwaliteitsregistratie van Neuromusculaire triggerpoint 
therapeuten; 

 5.3 Het beoordelen van de individuele aanvragen voor registratie; 
 5.4 Het besluiten over de verwijdering uit het register van individuele 

therapeuten; 
 5.5 Besluitvorming geschiedt op basis van de deskundigheid van de 

individuele leden van de commissie; 
 5.6 De commissie besluit in consensus en legt nauwkeurig verslag van 

haar besluiten met de motivatie. Tegen besluiten van de commissie 
kan in beroep gegaan worden bij het bestuur. Tegen besluiten van 
het bestuur is geen beroep mogelijk. 
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  De werkgroep Marketing en social Media 
 
 6.1 De werkgroep Marketing en Social Media is ingesteld door de 

ledenvergadering en bestaat uit drie tot vijf leden en staat direct 
onder het bestuur.  

 6.2 Heeft als doelstelling zowel de marketing als Social Media voor en 
naar de beroepsgroep te verzorgen en op het gebied van 
Neuromusculaire therapie in de ruimste zin van het woord te 
promoten.  

 6.3 Tot haar kerntaken behoren o.a. het opstellen en in stand houden 
van diverse middelen en materialen op het gebied van promotie en 
voorlichting, zowel voor de Neuromusculaire therapie als ook voor 
de NMTN als vereniging.     

 
 
Samenstelling 
Artikel 3. 
1. De commissies werkgroepen bestaan uit een door het bestuur van NMTN te 

bepalen aantal leden. 
2. Bij elke commissie is een bestuurslid betrokken. 
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, eerste lid van de Statuten van de 

stichting NMTN, worden de commissies in principe samengesteld uit 
therapeuten die bij de beroepsgroep NMTN zijn aangesloten; in 
uitzonderingsgevallen, zulks ter beoordeling door het bestuur van NMTN, 
kunnen ook anderen in aanmerking komen voor het lidmaatschap van een 
commissie. 

4. Een commissie bestaat uit tenminste 3 personen. De commissie voorziet zelf 
in haar secretariaat; zij kan zich met instemming van het bestuur van NMTN 
laten bijstaan door de administratie van NMTN. 

5. De werkgroep valt direct onder en staat in verbinding met het bestuur 
 
Zittingsduur 
Artikel 4. 
1. Een commissielid wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar, 

volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 
2. Een reglementair aftredend commissielid is terstond eenmaal herbenoembaar. 
3. Het commissielidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van de aansluiting bij de beroepsgroep of het 
bestuurslidmaatschap van NMTN; 

b. verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen; 
c. onder curatelestelling en/of verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis voor 

langer dan zes maanden; 
d. faillissement, aanvraag tot surseance van betaling en het verlies van het vrije 

beheer over het geheel of een gedeelte van zijn of haar vermogen; 
e. schriftelijke ontslagneming (bedanken). 
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Bevoegdheden 
Artikel 5. 
1. De commissies functioneren onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van 

NMTN. 
2. Zij kunnen en mogen alleen handelen in overeenstemming met de Statuten en de 

reglementen van NMTN. 
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kunnen de sectoren en de 

commissies zelfstandig naar buiten treden. 
4. De sectoren en de commissies kunnen geen andere dan een vooraf door het bestuur 

van NMTN goedgekeurde financiële verplichting aangaan. 
 
Verantwoording 
Artikel 6. 
1. Een commissie stelt van elke bijeenkomst en/of overleg een verslag en/of een 

afsprakenlijst op. Een lid van een commissie draagt zorg voor de verslaglegging naar 
het bestuur van NMTN. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement stellen de 
commissies jaarlijks voor 15 oktober een sluitende begroting van ontvangsten en 
uitgaven voor het volgende kalenderjaar op. 

3. De commissies rapporteren d.m.v een schriftelijk verslag na elke bijeenkomst aan 
het bestuur. Tweemaal per jaar vindt er een commissie overleg plaats met het 
gehele bestuur. De schriftelijke verslagen horen de volgende onderdelen te 
bevatten:  
a. de werkzaamheden in het voorgaande jaar; 
b. de conclusie betreffende de gestelde jaardoelen; 
c. de doelstellingen betreffende het komende jaar; 
d. mogelijke vacatures. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 7. 
De commissies zenden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vierde en vijfde lid van het 
Huishoudelijk Reglement voor 1 februari het financiële verslag over het afgelopen 
kalenderjaar aan het bestuur van de NMTN  toe. 
 

 
Geheimhouding 
Artikel 8. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement zijn de leden 
van de van de commissies en de werkgroep verplicht tot het bewaren van geheimhouding. 

 

Slotbepalingen 
Artikel 9. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van 
eisen van redelijkheid en billijkheid. 
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Criteria per vakgebied 
 
Procedure aanmelding, toelating en afmelding NMTN 

 
De procedure voor aanmelding en toelating tot de beroepsvereniging NMTN kent de volgende 
stappen: 

1. Een aanvraag voor aanmelding kan plaatsvinden via de website www.nmtn.nl, per 
mail naar vereniging@nmtn.nl of eventueel telefonisch via 06-15368228. 

2. De ontvangst van de aanvraag wordt per mail bevestigd. 
3. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag neemt een lid van de 

Toelatingscommissie contact op voor een eerste kennismaking. 
Afgestemd wordt om de aanmeldingsprocedure al dan niet op te starten. 

4. Het opstarten van de aanmeldingsprocedure wordt bevestigd per mail, met het 
verzoek een bedrag van 100 euro over te maken ten behoeve van het te 
ontvangen aanmeldingspakket. 

5. Na ontvangst van dit bedrag wordt het aanmeldingspakket toegestuurd, dat bestaat 
uit een presentatie map NMTN met daarin een aanmeldingsformulier, statuten, 
huishoudelijk reglement, richtlijnen praktijkvoering, beroepscode, klacht- en 
tuchtreglement, visitatieregeling, verzekeringspolis, aanmeldingsprocedure en 
checklist instroomeisen, en een aanvraagformulier VOG. 

6. Het ingevulde en geretourneerde aanmeldingsformulier (met bijlagen) wordt 
verwerkt en getoetst aan de toelatingseisen van NMTN. Na akkoordbevinding stuurt 
de Toelatingscommissie een eerste uitnodiging voor een toelatingsgesprek. 

7. Wanneer de kosten voor het toelatingsgesprek, ad 100 euro, zijn voldaan en de VOG 
is ontvangen door NMTN, volgt definitieve uitnodiging, onder vermelding van plaats 
en tijdstip van het toelatingsgesprek. 

8. Bij een positief verloop van het toelatingsgesprek wordt direct de registratie-licentie 
of –verklaring uitgereikt. 

9. Toelating is mogelijk per kwartaal, d.w.z. telkens per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 
oktober van een kalenderjaar. De daaraan voorafgaande aanmeldingsprocedure zal 
minimaal zes weken in beslag nemen. 
 

Ten aanzien van afmelding als geregistreerd therapeut/kandidaat van de 
beroepsvereniging NMTN geldt het volgende: 
1. Afmelding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is definitief nadat deze door 

NMTN is bevestigd per mailbericht. 
2. Afmelding is alleen mogelijk wanneer eventueel openstaande facturen aan NMTN 

zijn voldaan. 
3. Afmelding is jaarlijks mogelijk aan het einde van het verenigingsjaar, waarbij een 

opzeggingstermijn geldt van minimaal vier weken, d.w.z. dat de opzegging vóór 1 
december door NMTN ontvangen moet zijn. 

 
 

Vastgesteld door het NMTN-verenigingsbestuur, mei 2019. 
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Scholing document 
Therapeuten willen, uit intrinsiek belang, hun beroep bijhouden en zo mogelijk verder 
ontwikkelen. Naast de verplichtingen die van buitenaf worden opgelegd, zoals het bijhouden 
van de Medische basiskennis (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PSBK), omschrijft de 
NMTN in dit document, welke inspanningen zij van haar leden verwacht. De scholingsplicht 
vanuit de NMTN geldt voor al haar aangesloten leden, met uitzondering van haar bijzondere 
leden. 
Om bij te kunnen blijven en de beroepskennis uit te breiden is scholing nodig. Scholing duidt op 
een leertraject, hetgeen inhoudt dat in dit traject “leermomenten” aanwezig moeten zijn. We 
spreken dan ook wel van “onderwijs”. 
Scholing voor leden van de NMTN wordt onderverdeeld in twee onderscheiden vormen: 
 

- Nascholing 
Scholing aan reeds geschoolde/gediplomeerde/praktiserende deelnemers om hun 
vakbekwaamheid of kennisniveau op peil te houden. 
 

- Bijscholing 
Scholing aan reeds geschoolde/gediplomeerd /praktiserende deelnemers om 
aanvullende / ontbrekende kennis aan te leren. 
 

De NMTN streeft ernaar dat alle leden (nu verdeeld over twee disciplines te weten; 
Neuromusculair behandelaar¹ met 180 ECT-vooropleiding en Neuromusculair therapeut² met 
240 ECT-vooropleiding) op het niveau Neuromusculair therapeut komen, maar dit is geen 
verplichting om lid te zijn van de NMTN. 
 
Omvang scholingsverplichting 
. 
NMTN leden zijn verplicht om jaarlijks 

a) Twee dagdelen (dagdeel is 3.5 uren) bij te scholen voor de MBK (eis vanuit de 
zorgverzekeraars) ³ 

b) Minimaal één dagdeel (dagdeel is 3.5 uren) bijscholing voor EHBO/ reanimatie⁴ 
c) Twee dagdelen scholing (dagdeel is 3.5 uren) op het gebied van Triggerpoints en/ of 

Dry needling (beroepsdisciplinaire inhoudelijke kennis)⁵ 
d) Twee dagdelen (dagdeel is 3.5 uren) scholing op het gebied van; neurogene, 

segmentale, manuele, lymfe, fasciale, musculaire orthomanuele kennis 
(ondersteunende kennis) 

e) Twee dagdelen (dagdeel is 3.5 uren) intervisie. 
 
Totaal dus 9 dagdelen per jaar, komt overeen met 27 dagdelen per licentieperiode van 3 
jaar. 
 
1 code Neuromusculair behandelaar: 24010 
2 code Neuromusculair therapeut: 24013 
3 deze verplichting geldt niet voor BIG-geregistreerden, zij dienen de nascholing te volgen voor Big-geregistreerden. Wel hebben 
zij de verplichting door te geven via TRICS dat zij voldoen aan de jaarlijkse scholing voor MBK voor tenminste 6 uren. 
4 NMTN leden zijn verplicht om in het bezit te zijn van een geldig EHBO en/ of reanimatie diploma. 
5 deze is eventueel te volgen bij Prevenzis. 
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Studiepunten regeling 
 
Eén dagdeel (3.5 uren) staat voor 4 punten. Dat betekent dat, op jaarbasis, behaald moet 
worden; 

- 8 studiepunten MBK; 
- 4 studiepunten EHBO/ Reanimatie; 
- 8 studiepunten beroepsdisciplinaire inhoudelijk kennis; 
- 8 studiepunten ondersteunende kennis; 
- 8 studiepunten intervisie. 

 
Geaccepteerde scholing 

 
Onder scholing valt alles waaraan een “leermoment” is verbonden. Dat betekent dat het 
bijwonen van een jaarvergadering niet valt onder scholing en daarvoor ook geen studiepunten 
kunnen worden afgegeven. Ook een beursbezoek (waarvan dan ook nog eens de bestede tijd 
niet controleerbaar is) valt niet onder scholing en levert geen studiepunten op. 
 
Zitting hebben in het bestuur van de NMTN of in een werkgroep (o.i.d.) valt normaliter niet 
onder scholing maar, vermits het verbeteren van de competenties aangaande 
managementkwaliteiten of leidinggevende kwaliteiten daaraan ten grondslag liggen, kan de 
NMTN besluiten de bestede tijd te honoreren met één of meer studiepunten. 
 
Om te verhelderen wat wel en niet onder scholing valt, hierbij een overzicht: 

 Opleidingen, cursussen, workshops, seminars en congressen met leerelementen 
zoals het NIBIG-congres (voor zover door de NMTN geaccepteerd als scholing passend 
bij de vakdiscipline); 

 Verzorging van scholing (de onderwijsuren, de voorbereiding, nakijkwerk, schrijven 
van onderwijsmateriaal enzovoort, valt onder de bij- en nascholing); 

 Ontwikkelen protocollen en richtlijnen (t.b.v. de NMTN); 
 Praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek (m.b.t. cliënttevredenheid 

behandelwijze en/of effectiviteit behandelwijze, statistiek enz. t.b.v. 
onderzoek/onderbouwing, inclusief verwerking en schrijven rapportage) ⁶; 

 Collegiale consultatie/ intervisie (het consulteren van één of meer collega’s voor 
verbetering eigen kwaliteiten, bijvoorbeeld casusbespreking); 

 Stagebegeleiding (de begeleidings-/instructie uren vallen onder bij- en nascholing); 
 Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten (t.b.v. de beoordeling van zorgverleners of 

effectiviteit behandelwijze); 
 Visitatie/audit (voor zover het daarbij ondersteuning van collega zorgverleners betreft 

in de praktijkvoering) (exclusief reistijd); 
 Publiceren/ presenteren (de tijd benodigd voor het schrijven van een publicatie in een 

vaktijdschrift (incl. onderzoek) en /of de tijd benodigd voor een beroepsgerichte 
presentatie (incl. Voorbereidingstijd); 

 Beroeps gerelateerde commissie (daadwerkelijke tijd plus voorbereiding) 
 Ontwikkeling (nieuw) zorgaanbod (uitsluitend voor zover het resultaat gedeeld wordt 

via een publicatie); 
 Schrijven kwaliteitshandboek en/of jaarverslag van de eigen praktijk (mits 

toegevoegd aan het portfolio); 
 Schrijven boek over de eigen of nieuwe behandelwijze (mits uitgegeven.) 
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Het staat de therapeut vrij een invulling te geven aan de bij- en nascholing, mits in de 
licentieperiode wordt voldaan aan de gestelde criteria. 
------------------------------------ 
6 de rapportage dient minimaal binnen de NMTN beschikbaar te worden gemaakt  

 
 

Aanvullende voorwaarden 
 

 Een eventueel overschot aan gevolgde studiedagen aan het einde van de 
licentieperiode kunnen in principe niet meegenomen worden naar de volgende 
licentieperiode. Dit ter beoordeling aan het bestuur. 

 Als het lid aan het einde van de licentieperiode van drie jaar niet het vereiste aantal bij- 
of nascholingen heeft gevolgd, wordt de licentie niet verlengd. Dit betekent dat het 
desbetreffende lid niet meer wordt vermeld op de lijst voor zorgverzekeraars en ook niet 
op de website van de NMTN. 

 Na het verstrijken van de licentie krijgt het lid een jaar de tijd alsnog de benodigde bij- 
en nascholingen in te halen (waarbij ook de verplichte scholing van dat jaar moet 
worden gevolgd). Indien men in gebreke blijft, wordt de procedure tot opzegging van het 
lidmaatschap in gang gezet. 

 Uitsluitend in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan worden 
afgeweken van de algemene regel. 

 De verantwoordelijkheid voor het volgen van scholing ligt bij het lid zelf. Zo dient het lid  
zorg te dragen voor tijdige inzending van de formulieren die door de NMTN aan elk lid 
zullen worden toegezonden. 

 

Dispensatie 

 
 In het diplomajaar (van een gevolgde beroepsopleiding met een omvang van minimaal 

180 ECT) geldt een dispensatie tot het volgen van bij- en nascholing. 
 Docenten aan een door de NMTN erkende beroepsopleiding kunnen in aanmerking 

komen voor een gedeeltelijke vrijstelling. Hiertoe kunnen zij een aanvraag indienen bij 
de Commissie Toelating en Scholing. Criterium voor toekenning van de vrijstelling is de 
verdieping in de lesstof bij de voorbereiding van de lessen. 
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Regeling intervisie 
 
Wat is Intervisie? 
Er zijn vele definities van intervisie te vinden. In de meeste definities komen enkele 
kernwoorden naar voren zoals: gesprek, kwaliteit, deskundigheid, vakgebied, uitwisselen 
ervaringen en meedenken.  
De NMTN definieert intervisie als volgt: intervisie is het tussen vakgenoten onderling geven van 
feedback. Het is een diagnose voor leerpunten voor en door vakgenoten. Denk hierbij aan 
vraagstukken als het therapeutisch handelen, de therapeutische relatie met cliënten, de 
therapeutische resultaten in het licht van de gestelde doelen en over de praktijkvoering. Het 
gaat om het gelijkwaardig uitwisselen van ervaringen. De onderlinge steun bestaat uit het 
stellen van vragen en het geven van eigen beelden en belevingen. 
 
Het doel van de intervisie. 
Het doel van de intervisie is de kennis en kunde van de therapeuten evenals de kwaliteit van 
hun werkzaamheden te verhogen. 
De grote meerwaarde van intervisie ligt besloten in het feit dat de gesprekken, die plaatsvinden 
op basis van gelijkwaardigheid van de therapeuten, uitnodigen tot discussie over bepaalde 
onderwerpen waardoor de therapeuten zaken vanuit verschillende standpunten leren bekijken. 
Het vergroten van kennis en vaardigheden op communicatiegebied bijvoorbeeld, feedback 
geven, samenvatten en formuleren. 
 
Voorwaarden en/of richtlijnen voor intervisie. 
Een groep samenstellen van minimaal 4 personen tot maximaal 6 deelnemers waarin het 
belangrijk is dat er vertrouwen, respect en veiligheid is.  

- Wat besproken wordt in de groep blijft binnen de groep. 
- Intervisie moet triggeren en niet belerend of belemmerend zijn. 
- Rollen moeten duidelijk zijn: casusinbrenger, gespreksleider, observator, 

gesprekspartner enz. 
- Grenzen bewaken, met name bij vragen, toezien op de persoonlijke stijl van de 

inbrenger. 
- Elkaar laten uitpraten. 
- Actuele en relevante casus inbrengen. 
- Uitgaan van een echte situatie en niet een fictieve situatie. 
- Casus mag niet te herleiden zijn naar de cliënt. 
- Duur: 2 uren per casus per therapeut. 

 
Een intervisie is pas geldig als er een beknopte weergave van de intervisie per mail wordt 
verstuurd naar vereniging@nmtm.nl. Met als inhoud een beknopte weergave van datum, 
plaats, tijdsduur en de betrokken deelnemers en het onderwerp van de intervisie. 
Per intervisiegesprek worden er 4 (vier) nascholingspunten gegeven, dit als 
nascholingsactiviteit. 
 
Het kan zijn dat een therapeut tijdelijk meer behoefte heeft aan feedback en begeleiding van 
een deskundige. In bijzondere gevallen kan op tijdelijke basis toestemming worden verleend tot 
supervisie en coaching als tijdelijke vervanging van intervisie. 
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Methodieken. 
Alle methodieken zijn in principe goed. De intervisie groep kan steeds meer ontdekken en zal 
bepaalde voorkeuren krijgen. Ook kan het zijn dat het ene probleem op een andere manier 
aangepakt kan of moet worden dan een ander probleem. 
Kijk voor de verschillende methodieken voor intervisie voering op de site www.nmtn.nl. 
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Accreditatie van opleidingen:  

 
 

1. Algemeen 
Het opleidingsinstituut dient de doelstellingen van NMTN te onderschrijven en zal zich 
onthouden van zaken die NMTN schade kunnen berokkenen. 

 
2. Procedures 

Een opleidingsinstituut dat in aanmerking wenst te komen voor erkenning door NMTN dient 
een “Aanvraagformulier accreditatie - erkenning” aan te vragen bij vereniging@nmtn.nl. 
1. Het aanvraagformulier voor NMTN-accreditatie bij- of nascholing (te downloaden via 

de website) opsturen naar vereniging@nmtn.nl.   
2. Tegelijkertijd dient €  99,- te worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL55 RBRB 0778 1608 82 t.n.v.  Neuro Musculair Therapeuten Nederland 
Beroepsvereniging (zie voor meer informatie het genoemde antwoordformulier). 

3. Na ontvangst van uw antwoordformulier én de betaling stuurt NMTN het 
aanvraagformulier NMTN-accreditatie Nascholing toe. 

4. Het aanvraagformulier dient uiterlijk 3 maanden voor de datum van uw bij- of 
nascholing te worden gestuurd naar de desbetreffende commissie. Indien de 
aanvraag later binnenkomt, garandeert de commissie niet dat de aanvraag tijdig 
wordt afgehandeld. 

5. Verzending kan op 1 manier: verzending van het aanvraagformulier met de 
vereiste bijlagen per e-mail naar vereniging@nmtn.nl  

6. Binnen 2 maanden krijgt u de beslissing over uw aanvraag per e-mail doorgestuurd. 
Bij een positieve beslissing door de commissie wordt de scholing op de bij- of 
nascholingsactiviteit van NMTN geplaatst. 
Het inschrijfgeld is samengesteld uit een eenmalig entreegeld per opleidingsinstituut 
en de visitatiekosten. 

 
In overleg wordt het opleidingsinstituut bezocht door een afvaardiging van NMTN. Indien 
binnen NMTN daartoe de behoefte bestaat, kan de afvaardiging eventueel worden 
uitgebreid met een externe adviseur. 

Bij dit bezoek zal worden nagegaan of het opleidingsinstituut voldoet aan de hiervoor 
beschreven criteria. Indien het opleidingsinstituut beschikt over eigen schriftelijk 
lesmateriaal, dan moet hiervan 1 exemplaar aan de commissie ter beschikking worden 
gesteld. 
Na beoordeling van alle criteria zal door de commissie een schriftelijk advies worden 
uitgebracht over het verlenen van de erkenning. De uiteindelijke beslissing 
wordt genomen door het verenigingsbestuur. Binnen 3 maanden wordt het opleidingsinstituut 
schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Bij een voor het opleidingsinstituut 
negatieve beslissing zal deze beslissing door NMTN schriftelijk worden gemotiveerd. 
Eventuele bezwaren tegen de beslissing van NMTN dienen schriftelijk met motivatie te worden 
ingediend bij NMTN. 
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Het staat NMTN vrij, om voor bepaalde criteria tijdelijk vrijstelling te geven. 
De erkende opleidingsinstituten zullen regelmatig, doch tenminste één maal in de drie jaar 
worden getoetst op de bovenstaande criteria. 
De erkende opleidingsinstituten zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse, door NMTN 
vast te stellen, bijdrage. NMTN houdt een register bij van alle erkende opleidingsinstituten. 
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Beroepsprofiel Neuromusculair Triggerpointtherapeut 
 
Neuro Musculaire Therapeuten Nederland (NMTN) 
Geeserraai  3 Nieuw Balinge 
Email:vereniging@nmtn.nl.www.nmtn.nl 
tel: 06-41661853 
 
© 2019 Neuro Musculaire Therapeuten Nederland vereniging (NMTN) 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de NMTN. 
 
De NMTN zet zich in voor therapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het identificeren en 
behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints. 
 
Voorwoord 
 

1. Het beroepsprofiel van de neuromusculair triggerpointtherapeut 
 

1. Neuromusculaire Therapie 
 

2. De neuromusculair triggerpointtherapeut: een specialist op het gebied van 
triggerpoints 

 
3. Professionele attitude en ethiek 

 
4. De waarborg van de deskundigheid 

 
2. Rollen, beroepscompetenties en taken 

 
1. Rollen 

 
2. Beroepscompetenties ten aanzien van cliënt, hulpverleners van de 

gezondheidszorg in het algemeen 
 

3. Een verscheidenheid aan taken 
 

3. Opleiding en beroepsgroep 
 

1. Een gedegen opleiding 
 

2. Beroepsgroep NMTN 
 

4. Werkwijze 
 

1. De werkwijze neuromusculair triggerpointtherapeut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NMTN | Neuro Musculaire Therapeuten Nederland 46 
Geeserraai 3 
7938TE Nieuw Balinge 

 
06-15368228 

www.nmtn.nl Regiobank  NL55RBRB0778160882 
KvK 08192828 

vereniging@nmtn.nl 

 

  

Voorwoord 
Voor u ligt het beroepsprofiel van de neuromusculair therapeut versie 3. In dit beroepsprofiel is 
de huidige stand van zaken van het vakgebied beschreven en zijn de benodigde competenties 
van de neuromusculair therapeut uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe versie zijn de 
neuromusculair therapeuten die bij de NMTN zijn aangesloten, betrokken geweest om een 
realistisch beeld te krijgen van wat neuromusculair therapeuten doen. Het beroepsprofiel vormt 
mede de basis van de vernieuwde HBO- opleiding Therapie bij Prevenzis waardoor studenten 
optimaal voorbereid worden op het werkveld. 
Het beroepsprofiel versie 3/2019 vervangt de eerste versie van het beroepsprofiel uit 2013. 
 
Het beroepsprofiel is een verzameling van afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, taken en beroepsethiek die dienen als normering en waarborg voor het 
professioneel functioneren van de neuromusculair therapeut met een praktijk in Nederland. 
 
Voor de NMTN is het belangrijk dat binnen de beroepsgroep overeenstemming bestaat over 
inhoud en de waarde van het vakgebied. Voor de opleiding Triggerpointtherapie op Hbo-niveau 
ligt het belang in de beschrijving en de ontwikkeling van het competentieprofiel. In de na- en 
bijscholingscursussen kan ingespeeld worden op veranderende eisen vanuit het werkveld. Voor 
externe partijen, zoals verzekeraars, kan het beroepsprofiel de plaats die de neuromusculair 
triggerpointtherapeut in de gezondheidszorg in neemt, verhelderen. 
 
De neuromusculair therapeut is de officiële benaming voor de persoon die het beroep uitoefent 
binnen de beroepsgroep NMTN. In het beroepsprofiel zal de benaming afgekort worden als 
NMT-therapeut 
 
Als in de tekst wordt gesproken over hulpverleners worden hiermee alle reguliere zorgverleners 
bedoeld, zoals medici, paramedici en psychosociale hulpverleners. In verband met 
leesbaarheid van de tekst geven we alleen de mannelijke vorm aan zonder daarmee de 
vrouwelijke hulpverlener of neuromusculair therapeut uit te sluiten. Dit geldt ook voor de cliënt: 
er staat ‘hij’ maar we bedoelen uiteraard ook de vrouwelijke cliënt. Gezien de grote diversiteit 
van klachten waarmee men naar de neuromusculair triggerpointtherapeut komt lijkt ons de term 
cliënt het meest geëigend. 

 
Het beroepsprofiel van de neuromusculair triggerpointtherapeut 
 
Neuromusculaire therapie 
De populariteit van Neuromusculaire Therapie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit is 
onder andere toe te schrijven aan de goede resultaten die met deze therapie worden bereikt. 
Neuromusculaire triggerpoint therapie is niet alleen een effectief hulpmiddel om pijnklachten te 
voorkomen en te bestrijden, maar ook om de onderliggende oorzaken op te sporen en te 
behandelen. 
 
De moeilijkheid met triggerpoints is dat ze pijn afleiden. Deze afgeleide pijn zet veel mensen 
(en ook hulpverleners) vaak op het verkeerde been. Dit is de reden dat pijn regelmatig foutief 
wordt gediagnosticeerd. 
De behandeling gegeven, door niet triggerpoint therapeuten, beperkt zich vaak tot het 
bestrijden van pijnsymptomen met bijvoorbeeld pijnmedicatie. 
Veel van onze alledaagse pijnklachten worden veroorzaakt door neuromusculaire triggerpoints 
in overbelaste of geblesseerde spieren. Pijn is een signaal van het lichaam dat aandacht 
vraagt. 
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De neuromusculair triggerpointtherapeut: een specialist op het gebied 
van triggerpoints 
Symptomen die door triggerpoints worden veroorzaakt hebben veelal voorspelbare patronen. 
De NMT-therapeut heeft uitgebreide kennis van deze patronen en is daarmee in staat om 
spieren te herkennen die oorzaak zijn van de (afgeleide) pijn of anderszins disfunctioneren van 
het bewegingsapparaat. De NMT-therapeut behandelt stoornissen in functies van het 
bewegingsapparaat. Daarbij kunnen neuro, myo-, artrogene structuren en fasciale structuren 
betrokken zijn. Zorgvuldig onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor de beslissing of een 
bepaalde behandeling geïndiceerd is. 
Wanneer een arts geen specifieke aandoeningen heeft gevonden en bij chronische klachten al 
van alles is geprobeerd om de klachten te behandelen zonder het gewenste resultaat, is het 
goed te controleren of de klachten worden veroorzaakt door triggerpoints. De NMT-therapeut 
analyseert daartoe de klachten van de cliënt op een methodische wijze. Aan de hand van de 
resultaten uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek worden oorzakelijke en beïnvloedbare 
factoren vastgesteld aan de hand waarvan in samenspraak met de cliënt een behandelplan 
wordt opgesteld. De therapeut stimuleert de cliënt om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
gezondheid te dragen. 
 

Professionele attitude en ethiek 
De NMT-therapeut werkt onder een eigen beroepsverantwoordelijkheid en handhaaft de 
beroepsethiek. Voor de Neuromusculaire behandelingen is, naast kennis en vaardigheden, een 
ethisch verantwoorde beroepsattitude vereist. 
Van NMT-therapeut wordt verwacht dat hij het gezondheidsprobleem van de cliënt beschrijft in 
termen van beperkingen in activiteiten en participatie. Van daaruit onderzoekt hij welke 
stoornissen hier mogelijk aan ten grondslag liggen. De NMT-therapeut onderzoekt welke 
factoren mogelijk een rol spelen bij het onderhouden van de klachten. De NMT-Therapeut kan 
de te nemen stappen in het onderzoek onderbouwen. De NMT-therapeut is zich bewust van het 
feit dat de cliënt vaak al een lange weg langs hulpverleners heeft afgelegd. Hij luistert goed 
naar het gezondheidsprobleem van de cliënt en creëert geen valse verwachtingen. Hij stelt het 
belang van de cliënt voorop. 
 
 
De NMT-therapeut erkent en hanteert de grenzen van zijn kennis en kunde. Hij kan, indien nodig, 
de cliënt adequaat doorverwijzen. Daarbij onderhoudt hij, indien noodzakelijk, contact met de 
cliënt en, indien gewenst, met de hulpverlener naar wie is doorverwezen. 
De NMT-therapeut reflecteert op zijn handelen en is daarvoor regelmatig in contact met collega 
therapeuten. 
De beroepsgroep NMTN heeft een eigen beroepscode opgesteld waar de NMT-therapeut zich 
aan zal moet houden. (zie bijlage 5.0 beroepscode NMTN). 
 
 
De waarborg van de deskundigheidbijlage 
De Neuromusculair Triggerpointtherapeut heeft de vierjarige geaccrediteerde Hbo-opleiding 
Neuro Musculaire therapie met goed gevolg afgesloten. 
 
De therapeut is aangesloten bij de beroepsgroep Neuromusculaire Therapeuten Nederland 
(NMTN) en functioneert volgens de omschrijving van het beroep in het NMTN Beroepsprofiel 
Neuromusculair Triggerpointtherapeut (dit document). 
Wanneer hij zich hier niet aan houdt, kan hij hierover door de klacht en tuchtcommissie worden 
aangesproken en kan hij in het uiterste geval uit het Therapeutenregister worden verwijderd. 
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Opname in het Therapeutenregister 
Voor opname in het Therapeutenregister dient de therapeut te voldoen aan de eisen die zijn 
vastgesteld door de beroepsgroep NMTN. 
De beroepsgroep kent de volgende instroomniveau ’s: 
⁻    NMTN-Kandidaat therapeut 
⁻    NMTN-Startend neuromusculair behandelaar 
⁻    NMTN-Neuromusculair behandelaar 
⁻    NMTN-NeuroMusculair Triggerpointtherapeut 
De toelatingscommissie hanteert de checklist toelatingseisen NMTN en beoordeelt na een 
toelatingsgesprek of de therapeut opgenomen wordt in het therapeutenregister. 
 
Onderhouden en bevorderen vakbekwaamheid 
Om zijn functie goed te kunnen uitoefenen is de NMT-therapeut verplicht om bij- en nascholing 
te volgen. De NMTN heeft een bij- en nascholingsbeleid opgesteld (zie pagina 39…) 
 
Beroepsaansprakelijkheid 
Elke therapeut is verplicht om een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
voor zijn praktijk. De polis dient te worden geüpload in Nibig-online. Dit is de eigen 
verantwoordelijkheid van de therapeut. 
De NMTN is nooit aansprakelijk voor het niet afsluiten van een beroeps-
/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook zijn en worden er geen risico garanties afgeven 
door de vereniging NMTN voor verzekeringen van therapeuten.  
 
Klachten 
Klachten van derden worden – indien niet op te lossen met de therapeut – gemeld bij de 
klachtenfunctionaris via de WKKGZ. Iedere therapeut is verplicht een WKKGZ verzekering af te 
sluiten. 
 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd 
wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over 
de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze moet worden 
geüpload in Trics. 

 
 

De neuromusculair therapeut binnen de gezondheidszorg 
Het beroep van de NMT-therapeut is een paramedisch beroep. Voor de uitvoering van Neuro 
Musculaire Therapie draagt de beroepsbeoefenaar een eigen beroepsverantwoordelijkheid. 
NMT- therapeut is door zijn opleiding in staat om theoretische kennis te vertalen in praktische 
handelingen en adviezen. De NMT-therapeut houdt zich bezig met één wezenlijk aspect van 
het zorg verlenen: het bevorderen van de gezondheid. 
De NMT-therapeut zet zich zowel curatief als preventief in binnen de gezondheidszorg, de 
psychosociale hulpverlening en andere maatschappelijke sectoren. 
- De NMT-therapeut functioneert zelfstandig en overziet het terrein van de 

gezondheidszorg en ziekte op hoofdlijnen. 
- De NMT-therapeut heeft een direct toegankelijkheid waardoor hij zelfstandig kan 

worden geconsulteerd. Ook kunnen andere zorgverleners de cliënt naar hem 
doorverwijzen. 

- De NMT-therapeut heeft binnen de zorgverlening relaties met anderen: met de cliënt en 
zijn omgeving, met andere hulpverleners, onder wie artsen, fysiotherapeuten, 
sportmasseurs en collega NMT-therapeuten. 

- De NMT-therapeut kan individueel of binnen een groepspraktijk functioneren. We 
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noemen dat de eerste lijn. De therapeut kan ook werkzaam zijn binnen een ander soort 
organisatie. 

 

Eerste lijn 
Binnen de eerste lijn geldt voor het beroep NMT-therapeut een vrije vestiging. 
De NMT-therapeut heeft zijn eigen beroepsverantwoordelijkheid, ook als de cliënt door een 
andere hulpverlener naar hem wordt doorverwezen. 
Naast het zelfstandig functioneren kan de NMT-therapeut ook participeren in bijvoorbeeld een 
maatschap, een groepspraktijk, een Vennootschap Onder Firma (VOF) of een stichting. 
 
De Neuromusculaire therapie is een zelfstandige behandelmethode. Eventueel eerder 
ingestelde behandelingen van andere hulpverleners kunnen naar inzicht van de NMT- 
therapeut tijdens de behandeling tijdelijk of permanent worden voortgezet. Tijdens de 
behandeling kan hij tussentijds doorverwijzen naar andere hulpverleners. Overleg met andere 
hulpverleners is te allen tijde mogelijk. 
 
Overige organisaties 
Behalve de hulpverlenende taak in de eerste lijn kan de NMT-therapeut ook functioneren in 
overige organisaties zoals in de bedrijfsgezondheidszorg, het onderwijs, bij 
verzekeringsmaatschappijen, in de voorlichting en bij onderzoek. 
 
 
 

Rollen, beroepscompetenties en taken 
 

Rollen 
Binnen het beroep heeft NMT-therapeut altijd de rol van hulpverlener. 
Omdat NMT-therapeut vaak zelfstandig zijn praktijk voert, zal hij ook de rol van ondernemer 
hebben. 
 

Beroepscompetenties 
De NMT-therapeut dient te beschikken over een aantal specifieke beroepscompetenties om 
zelfstandig en verantwoord het beroep te kunnen uitoefenen. 
 

Beroepscompetenties ten aanzien van een cliënt. 
- Screenen en diagnosticeren (Bij het diagnosticeren gaat het niet om een proces dat gericht 

is op het diagnosticeren van medische aandoening zoals artsen dat doen, maar gaat het 
om het onderzoeken van de problemen die de cliënt binnen het dagelijks functioneren 
ervaart en hoe hij over de klachten denkt). 

- Therapeutisch handelen door gebruik te maken van tijdens de opleiding aangeleerde 
technieken, kennis en ervaring. 

- Preventief handelen. 
- Zelfstandig kunnen werken met cliënten van alle leeftijden. 
- Preventieve behandelingen geven die gericht zijn op het in stand houden en optimaliseren 

van de gezondheid. 
- Zelfstandig de behandelingen aanpassen en uitvoeren op basis van de vorderingen van de 

cliënt. 
- De situatie kunnen onderkennen waarin het nodig of zinvol is om de cliënt door te 

verwijzen naar een andere hulpverlener. 
- Het toepassen van communicatieve vaardigheden die er voor zorgen dat de cliënt zich op 

zijn gemak voelt. 
- Het kunnen onderkennen van niet uitgesproken problemen of klachten die van belang 

kunnen zijn voor de diagnose en behandeling en het 'boven tafel krijgen' ervan. 
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- Het kunnen onderkennen en in acht nemen van de grenzen en beperkingen van de 
Neuromusculaire Therapie. 

- Het zo nodig op duidelijke wijze kunnen samenvatten en communiceren aan collega’s 
NMT- therapeut en andere hulpverleners wat jouw visie op het genezingsproces is. 

- Op verwijzing van artsen en specialisten uit de reguliere geneeskunde zorgvuldig een 
behandelplan opstellen en uitvoeren. 

 
Beroepscompetenties ten aanzien van de gezondheidszorg in het 
algemeen. 

- Aangeven welke plaats de NMT-therapeut inneemt in de totale gezondheidszorg 
- Een bijzondere bijdrage leveren aan de professionalisering van de complementaire 

gezondheidszorg uiteraard door middel van Neuromusculaire Therapie; 
- Persoonlijke deskundigheid op peil houden en zorg dragen voor de kwaliteit van zijn 

handelen. 
 

Ten aanzien van het vrije ondernemerschap 
- Organiseren 
- Managen. 

 
 

Een verscheidenheid aan taken 
Voortvloeiende uit de Beroepscompetenties volgen de taken die een NMT-therapeut dient uit 
te voeren. 
 

Taken ten aanzien van de cliënt. 
Het is de taak van de NMT-therapeut om de cliënt gelegenheid te geven op eenvoudige wijze 

ondersteuning te vragen. 
- Open te staan voor de gevraagde ondersteuning, ongeacht de leeftijd, sociale en 

economische status, opleiding, cultuur, ras, sekse, levensovertuiging en levensfase van de 
doelgroep of de aard van de problematiek. 

- De cliënt informatie en inzicht te geven over de mogelijkheden van Neuro Musculair 
Therapie en de ondersteuning die hij kan bieden. De informatie dient gerelateerd te zijn 
aan de cliënt en diens hulpvraag. 

- In te gaan op de hulpvraag; hierbij is de deskundigheid van NMT-therapeut richtinggevend. 
- Voor doorverwijzing zorg te dragen, indien hij voorziet, onvoldoende adequaat hulp te 

kunnen bieden binnen zijn vakgebied. 
- De NMT-therapeut dient niet meer ondersteuning aan te bieden dan welke hij op 

verantwoorde wijze met aandacht en zorg kan behandelen en zo nodig voor tijdige 
doorverwijzing zorg te dragen. 

- Zo mogelijk zorg te dragen voor ambulante zorg. 
- Open te staan en bereid te zijn tot overleg met hulpverleners uit andere disciplines en 

andere takken van zorg. 
- Zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid. Dit impliceert adequate waarneming door 

collega's. 
 
 
 
Taken ten aanzien van het stellen van een neuromusculaire diagnose. 
Onder taken met betrekking tot het stellen van een diagnose worden alle taken verstaan die 
inzicht geven om te bepalen waar de behandeling van die cliënt op die dag dient te beginnen. 

Het is de taak van NMT-therapeut: 
- Zorg te dragen voor verduidelijking van de hulpvraag, namelijk voor datgene waarvoor de 

cliënt in eerste instantie komt, zijn klachten of problemen. 
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- Waarde te hechten aan de relatie cliënt/therapeut. Hierin zal NMT-therapeut aandacht 
dienen te schenken aan communicatieve processen, projectiemechanismen, 
gelijkwaardigheid, vertrouwensrelatie, respect en openheid en het beroepsgeheim. 

- Behoeften en wensen te bepalen van de cliënt met betrekking tot diens gezondheid en de 
therapie. 

- Risicodragende situaties te herkennen die reguliere medische zorg vereisen en in deze 
situaties de cliënt doorverwijzen. 

- Indien nodig vragen naar de Medische voorgeschiedenis van de cliënt en diens familie. 
- Aandacht schenken aan externe pathogene factoren, waaraan de cliënt bloot staat. 
- zoeken naar de essentie van de symptomen van de cliënt. De essentie is de kern van de 

verstoring op fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal niveau. 
 
 

Therapeutische taken ten aanzien van de behandeling. 
- De Therapeutische taken te laten aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt. 
- Meetbare behandeldoelen kunnen opstellen en uitvoeren. 
- Behandeldoelen dienen te worden geformuleerd in termen van verandering en wel 

zodanig, dat zij te toetsen zijn voor zowel de NMT-therapeut als voor de cliënt. 
- Alle gegevens betreffende de cliënt en behandeling worden vastgelegd in het 

cliëntendossier. 
- Het cliëntendossier bevat informatie met betrekking tot behandeldoelen, de 

werkmethode(n), de klachten of problemen van de cliënt en de therapeutische situatie. 
- Gebruik maken van die werkmethode, die het beste aansluit bij de klachten, verwachtingen 

en wensen van de cliënt. 
- De NMT-therapeut zal de cliënt tijdens het behandelingsproces steeds voor de therapie 

relevante informatie blijven geven. Hij zal ook proberen inzicht te verruimen of te 
verschaffen in de principes van ziekte en gezondheid vanuit de filosofie van de Neuro 
Musculair Therapie, toegespitst op de klachten of problemen van de cliënt en diens 
reacties op de therapie. 

- De cliënt stimuleren een actieve inbreng te hebben in de behandeling en hem stimuleren 
tot het nemen van een zo optimaal mogelijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
gezondheid. 

- Aandacht te besteden aan non-verbale signalen, die de cliënt uitzendt en de waarde 
hiervan voor de behandeling. Deze signalen kunnen ook indirect zijn zoals: angst, pijn, zich 
terugtrekken. 

- Door de cliënt erop te wijzen, dat hij de NMT-therapeut op de hoogte houdt van reacties op 
de behandeling en van eventuele veranderingen in omstandigheden, die van invloed kunnen 
zijn op de behandeling. 

- Kennis te hebben van de grenzen van de Neuro Musculair Therapie mogelijkheden en 
hierdoor adequaat te kunnen doorverwijzen naar andere hulpverleners 

 
 
 
Evaluatietaken 
Het is de taak van de NMT-therapeut: 
- Reacties op de behandeling te kunnen beoordelen, door erop toe te zien dat het 

genezingsproces zich in de goede richting ontwikkelt. 
- Het cliëntendossier steeds aan de hand van het verloop van de symptomen kritisch te 

bezien en zo nodig bij te stellen. 
- Indien nodig tussentijds overleg voeren met een eventuele verwijzer. 
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Taken ten aanzien van bevordering van de vakbekwaamheid en 
kwaliteit van handelen. 

Het is de taak van de NMT-therapeut om zijn vakbekwaamheid te bevorderen en zijn kwaliteit 
van handelen op peil te houden c.q. te verbeteren door: 
- Een praktijk te voeren met een minimum van 16 cliëntgebonden uren per week (waarvan 

60% cliëntcontacturen). 
- Voldoende tijd te besteden aan bij- en nascholing, volgens de eisen van de NMTN. 
- Een kritische instelling ten opzichte van het eigen handelen onderhouden. 
- Schriftelijk periodiek onderzoek en visitatie door een door het bestuur aan te wijzen 

visitatiecommissie 
- Het onderhouden van Intercollegiaal overleg (o.a. intervisie en intercollegiale toetsing). Het 

bijhouden van vakliteratuur. 
 

 
Taken ten aanzien van samenwerking met derden. 

- Te streven naar integratie en openheid naar de reguliere zorgverlening door bereidheid tot 
rapportage en overleg. 

- De mogelijkheden en begrenzingen van zijn zorgverlening te onderkennen en derhalve, 
indien nodig samen te werken met collega NMT-therapeuten en eventuele andere 
hulpverleners. De samenwerking kan inhouden dat er herhaaldelijk en gestructureerd 
overleg plaats vindt tussen de verschillende hulpverleners. Het doel van dit overleg is 
enerzijds de gezamenlijke uitvoering van de hulpverlenerstaak en anderzijds het 
optimaliseren van de hulpverlening. 

- In de samenwerking dient de privacy van de cliënt gewaarborgd te blijven en een andere 
hulpverlener wordt pas dan ingeschakeld als de cliënt hiermee instemt. 

- Het op de hoogte zijn van een netwerk van hulpverleners en andere noodzakelijke 
instanties, die eventueel begeleidende verrichtingen of therapieën kunnen verzorgen. 

 
Organiserende taken met betrekking tot de praktijk. 

Het is de taak van de NMT-therapeut om de praktijk voldoende te hebben georganiseerd met 
betrekking tot: 

- Goede bereikbaarheid. 
- Goede waarnemingsregeling bij afwezigheid. 
- Goede informatie aan de cliënt over de organisatie van de praktijk, bijvoorbeeld informatie 

over spreekuurtijden, tijden van telefonisch spreekuur, bereikbaarheid en 
waarnemingsregelingen. 

- De organisatie van de praktijk dient zodanig te zijn, dat de privacy van de cliënt en het 
beroepsgeheim van de NMT-therapeut zijn gewaarborgd. 

- Het uitwisselen van gegevens met andere NMT-therapeuten of andere hulpverleners mag 
slechts gebeuren als de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

- Te zorgen voor voldoende en hygiënische praktijkruimte, die goed toegankelijk is en 
voldoende is geïsoleerd tegen geluiden. 

- Te zorgen voor een goede en voor de cliënt inzichtelijke administratie van de 
Neuromusculaire behandeling voor zover het de (medische) gegevens van de cliënt 
betreft. Dit houdt in dat de gegevens moeten worden bewaard in een afgesloten kast of bij 
elektronische verwerking moeten worden beschermd door een wachtwoord. Er wordt 
uitgegaan van een bewaartermijn van 20 jaar volgens wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). 

- Het administratiesysteem, waarin de gegevens van de cliënt (onder andere data en 
gebruikte technieken) worden genoteerd, dient zorgvuldig te worden bewaard. Indien 
gewenst kan de cliënt een afschrift van zijn verslag ontvangen. 

- Een goede financiële praktijkadministratie voeren. 
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- De financiële administratie dient zodanig ingericht te zijn, dat onder meer, tijdig rekeningen 

kunnen worden verstuurd, waarop naar aard en tijdstip de contacten met de cliënt zijn 
aangegeven. 

- Aan de cliënt juiste informatie verstrekken over tarieven en vergoedingsmogelijkheden. 
- De NMT-therapeut dient initiatieven te nemen ten einde de samenwerking tussen NMT- 

therapeuten praktisch gestalte te geven (bijvoorbeeld voor wat betreft een 
vervangingsregeling), waarvoor het organiseren van een goede onderlinge bereikbaarheid, 
alsmede werkoverleg noodzakelijk is. 

 
De NMTN heeft een apart schrijven voor richtlijnen praktijkvoering. De therapeut is 
verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen. Deze verantwoordelijkheid heeft de 
therapeut op zich genomen met het ondertekenen van het registratiecontract tijdens het 
toelatingsgesprek. 
 

 
Overige taken. 

Overige taken kunnen zijn: 
- Te participeren in de eigen beroepsorganisatie. 
- Zo nodig en indien mogelijk te participeren in opleidingen ten behoeve van de NMT- 

therapeut. 
- Zo nodig en indien mogelijk actief te participeren in opleidingen ten behoeve van de 

gezondheidszorg. 
- Zo nodig en indien mogelijk te participeren in de organisatie van de gezondheidszorg. 
- Zo nodig en indien mogelijk te participeren in activiteiten op het gebied van onderzoek met 

betrekking tot de Neuro Musculair Therapie. 
- Zo nodig en indien mogelijk voorlichting te geven aan publiek, overheid, zorgverzekeraars 

en andere organisaties. 
 
 

Onderhouden van externe betrekkingen. 
Voor de beroepsgroep is het noodzakelijk, dat eensluidende voorlichting en informatie over de 
Neuro Musculair Therapie en de daaraan verbonden beroepen wordt georganiseerd. Direct 
inspelen op de actuele maatschappelijke ontwikkeling is een prioriteit. Daarnaast is een 
netwerk van NMT- therapeuten en direct betrokkenen van groot belang. 
Voorlichting en informatie zullen in de verschillende contacten met externe betrekkingen 
geoptimaliseerd dienen te worden. 
 
Tot de externe betrekkingen behoren o.a.: 
 
- Eerste en tweede lijn: 

In het belang van de cliënt is het wenselijk dat de eerste en tweede lijn worden 
geoptimaliseerd. De NMT-therapeut functioneert op dit moment voornamelijk in de eerste 
lijn. 

- Overheid: 
De overheid gaat er vanuit dat de beroepsgroepen in de gezondheidszorg zichzelf duidelijk 
profileren, bijvoorbeeld door een beroepsprofiel, opleidingsniveau en voorlichting. 

 
- Overige:  

Alle overige organisaties en groepen die informatie vragen over Neuro Musculair Therapie, 
dienen vanuit de NMTN en door andere geregistreerde beroeps- organisaties van NMT-
therapeuten professionele en eensluidende voorlichting te krijgen. Ook zal direct 
ingespeeld dienen te worden op situaties, die binnen de overige organisaties voor de 
Neuro Musculair Therapie van belang zijn. 
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Opleiding en beroepsgroep 
Een gedegen opleiding 
De NMT-therapeut dient in het bezit te zijn van de 4-jarige HBO-waardige Neuromusculaire 
therapie van het opleidingscentrum Prevenzis of een gelijkwaardig opleidingsinstituut. 
Het betreft een deeltijdopleiding, die in minimaal 4 en maximaal 6 jaar is af te ronden. Deze 
opleiding is geaccrediteerd als medische HBO-waardige opleiding bij de SNRO. 
Een ander opleiding die erkend wordt door de NMTN als Neuromusculair Therapie is de Fysio-
Triggerpointtherapie. Overige opleidingen zijn ter beoordeling van de commissie Erkenning 
opleidingen, bij- en nascholingen, in overleg met het bestuur). 
 
 
Beroepsgroep NMTN 
De Beroepsgroep in Nederland, waarbij Neuromusculair Triggerpointtherapeuten en kandidaat-
leden aangesloten kunnen zijn is de NMTN. 
NMTN heeft een samenwerkingsverband met NIBIG. NIBIG is een overkoepelende organisatie 
die voor beroepsgroepen in de complementaire zorg gesprekspartner is voor de 
zorgverzekeraars. 
De NIBIG praat mede met zorgverzekeraars over kwaliteitsborging, elektronisch declareren en 
vergoeden van consulten. Het is voor therapeuten niet mogelijk zich individueel aan te sluiten 
bij zorgverzekeraars. Deze aansluiting loopt altijd via de NIBIG.  
NIBIG verzorgt voor de NMTN de Therapeuten Registratie Invoer en Controle systeem (Nibig-
online).  
Derhalve is het voor de leden van de NMTN verplicht om het pakket af te nemen van de NIBIG. 
 

Werkwijze 
De NMT-therapeut handelt methodisch, dat wil zeggen dat hij bewust, procesmatig, 
systematisch en doelgericht te werk gaat. Het resultaat hiervan is een werkwijze die 
transparant is. Omdat de NMT- therapeut direct toegankelijk is, en binnen de complementaire 
zorg valt, is het belangrijk dat de NMT-therapeut de grenzen van zijn eigen werkdomein kent en 
hanteert. 
De NMT-therapeut is bij de anamnese alert op de eventuele aanwezigheid van de zogeheten 
rode en gele vlaggen. 
Rode vlaggen zijn patronen van symptomen of tekenen (waarschuwingssignalen) die kunnen 
wijzen op min of meer ernstige pathologie en die (aanvullende) medische diagnostiek vereisen. 
Gele vlaggen zijn aanwijzingen voor psychosociale en gedragsmatige risicofactoren voor het 
onderhouden en/of verergeren van de gezondheidsproblemen. 
 
De NMT-therapeut stelt aan de hand van de resultaten uit het onderzoek een werkdiagnose op. 
Om de klachten in kaart te brengen en de samenhang inzichtelijk te maken, maakt de NMT-
therapeut gebruik van de ICF (International Classification of Functioning). In samenspraak met 
de cliënt wordt het behandelplan opgesteld waarbij uit diverse behandelopties gekozen kan 
worden. Deze keuze is afhankelijk van zijn expertise en de voorkeuren, verwachtingen en 
wensen van de cliënt. 
De NMT-therapeut werkt met de rode en gele vlaggen. 
 
De NMT-therapeut is verplicht om een cliëntendossier bij te houden. Voor de administratieve 
gegevens van de cliënt moet de NMT-therapeut gebruik maken van het programma TRICS 
(Therapeuten Registratie Invoer en Controle Systeem). Voor het bijhouden van de medische 
gegevens heeft het de voorkeur dat het digitaal (bv in Nibig-online, Podonet of MijnDiad) wordt 
opgeslagen.   
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Beroepscode: uitgangspunten en gedragsregels voor 
NMTN therapeuten 
Deze beroepscode biedt de therapeut richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen tijdens 
het uitoefenen van hun beroep, met als belangrijkste doel het bevorderen van de gezondheid 
en veiligheid van de cliënt. 
 
Uitgangspunt 
De beroepsgroep NMTN gaat er van uit dat de NMTN therapeut uiteindelijk zelf het beste weet 
wat goed voor hem is en zowel in zijn privé - als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van 
eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Hij is dan ook zelf verantwoordelijk voor 
de keuzes die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag. 
 

Gedragsregels 
De gedragsregels zijn onderverdeeld in 4 groepen: 
 
- Respect 
- Integriteit 
- Verantwoordelijkheid 
- Professionaliteit 
 

Respect 
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands 
persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. De NMTN therapeut brengt dit tot 
uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven. 
 

1. Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Hij trekt niemand voor, noch 
stelt hij iemand achter. Hij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, 
afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of 
welke andere distinctie ook. 

2. Hij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen 
levensloop te bepalen. 

3. Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder 
genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, 
prioriteiten en levensovertuiging. 

4. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de 
cliënt (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer 
neerbuigend, onverschillig of juist bewonderend over. 

5. Een NMTN therapeut gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de 
cliënt - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. 

 
Integriteit 
Met integriteit of integer handelen wordt bedoeld dat je eerlijk en oprecht bent tijdens het 
uitoefenen van je beroep, met inachtneming van je verantwoordelijkheden. 
Een NMTN therapeut toont aan integer te zijn door de volgende gedragsregels na te leven. 
 

1. Hij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. 
2. Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde 

regels van fatsoen te buiten gaan. 
3. Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door 

enige andere bron heeft ontvangen. 
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4. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt 

afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de 
cliënt of relaties van de cliënt te benadelen. 

 
 

Verantwoordelijkheid 
Met verantwoordelijkheid wordt bedoeld dat je je ervan bewust bent dat je de taken of plichten 
van zowel jezelf als anderen naar behoren moet uitvoeren. 
Een NMTN therapeut toont aan verantwoordelijk te zijn door de volgende gedragsregels na te 
leven. 
 

1. Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust als 
onbewust grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom 
is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van handelen en 
uitspraken. 

2. Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke 
competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt. 

3. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed 
daarvan op de uitoefening van zijn beroep als NMTN therapeut. 

4. Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere professionals. 
5. Hij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de cliënt in 

gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische 
ontwikkeling ten gevolge kan hebben. 

6. Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk 
van de relatie met een cliënt. 

7. Hij gaat gedurende een cliëntrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een 
cliënt aan. 

 
Professionaliteit 
Met professionaliteit wordt bedoeld op een deskundige en kwalitatief goede manier het beroep 
uitoefenen, 
Een NMTN therapeut die professioneel te werk gaat, doet dat onder meer door zich aan 
onderstaande gedragsregels te houden 

1. Hij houdt zijn privéleven en werk strikt van elkaar gescheiden en zorgt er niet alleen 
voor dat het één geen schade lijdt door het ander, maar streeft ernaar het beste uit 
beide naar boven te halen. 

2. Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse 
toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als therapeut zal 
ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren. 

3. Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en 
onderzoekt nieuwe methoden op gebied van triggerpoint, onder meer door lezen van 
(vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het 
deelnemen aan intervisie bijeenkomsten, en visitatie. 

4. Hij informeert de cliënt of zorgverleners desgevraagd zonder terughoudendheid, welke 
opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke behandeling hij (voornamelijk) 
gebruikt. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt 
gehouden. 

5. Hij is collegiaal richting andere therapeuten, en is bereid mee te werken aan 
voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago van 
de beroepsgroep. 
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Sancties 
In geval van overtreding kan de cliënt of ander persoon die (in)direct betrokken is bij de 
praktijkvoering van de therapeut contact opnemen met de NMTN. De NMTN zal contact 
opnemen met de therapeut en indien nodig overgaan op één van de volgende sancties: 
 
 

1. Berisping door het bestuur; 
2. Onderzoek door een onafhankelijke door de NMTN benoemde commissie; 
3. Schorsing van aansluiting bij de beroepsgroep voor een bepaalde tijd; 
4. Beëindiging van de aansluiting bij de beroepsgroep van de NMTN onder inlevering van 

de NMTN –bescheiden. 
 
 
 
De auteursrechten van dit document liggen bij de NMTN. Het elders gebruiken van deze tekst 
of delen daarvan mag alleen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de NMTN. 
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Aantekeningen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


