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BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In deze Regeling Toetreding en Registratie wordt verstaan onder:
Deelnemer: iedereen die toegetreden is bij de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie
Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie).
Geregistreerd deelnemer: iemand met de status van Lichaamsgeoriënteerd therapeut,
Lichaamsgeoriënteerd therapeut-Plato of Lichaamsgeoriënteerd therapeut-Student.
Status: geeft aan aan welke voorwaarden voor registratie is voldaan (zie Artikel 4):
•

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT

•

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT-Plato: voldoet aan de Plato-norm en kan
derhalve in aanmerking komen voor vergoeding door verzekeraars

•

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT-Student: deelnemer die nog aan het studeren is
binnen een door de SBLP erkend opleidingsinstituut

Tijdelijke of bijzondere status:
•

ASPIRANT-LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT: is afgestudeerd en bezig met de
registratieprocedure voor Lichaamsgeoriënteerd therapeut

•

BELANGSTELLEND DEELNEMER: deelnemer die niet geregistreerd is maar in
gedachtegoed en werkwijze van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie geïnteresseerd
is.

•

ERE-DEELNEMER: deelnemer met bijzondere verdienste voor het vak en/of de SBLP.

Registratie: het proces van opname in het register van Lichaamsgeoriënteerd therapeut,
Lichaamsgeoriënteerd therapeut-Plato of Lichaamsgeoriënteerd therapeut-Student.
Herregistratie document: beschrijft de eisen die gesteld worden aan voortzetting van het
deelnemerschap als Lichaamsgeoriënteerd therapeut of Lichaamsgeoriënteerd therapeut-Plato en
het verlengen van de beroepslicentie.
Cliëntcontacturen: de tijd die besteed wordt aan direct cliëntcontact (exclusief administratie,
dossiervorming, overleg, andere disciplines etc.).
Statuten: de statuten van de SBLP.
Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie: de manier van werken die gebaseerd is op het
Reichiaans gedachtegoed en zich richt op houding, beweging, adem, fysieke sensaties, zintuigelijke
waarnemingen, emoties, gedachten, stem, energie en de dynamiek tussen deze elementen.
Binnen deze vorm van therapie wordt ook gebruik gemaakt van aanraking en (tegen)overdracht
dynamiek. Naast de gebruikte methoden en technieken wordt binnen de lichaamsgeoriënteerde
(psycho)therapie groot belang gehecht aan de therapeut-clientrelatie. De attitude van de therapeut
(empathie, respect, bewuste aanwezigheid en authenticiteit) is, mits diepgaand, ervarings-/
procesgericht en deskundig beoefend, niet alleen de essentie van een vruchtbare werkrelatie maar
ook (en juist) de kern van een therapeutisch proces. Een vruchtbare werkrelatie is naar alle
waarschijnlijkheid de grootste voorspellende factor voor een succesvolle behandeling.

Artikel 2
Deze Regeling Toetreding en Registratie is onlosmakelijk verbonden met het SBLP Kringstatuut.
De (toekomstig) Lichaamsgeoriënteerd therapeut(-Plato) onderschrijft het Beroepsprofiel en de
Code Ethiek en Gedrag van de SBLP en bevestigt dit door een eed- of gelofte-aflegging.
Om de status van geregistreerd deelnemer te kunnen behouden, is de geregistreerd deelnemer
gehouden aan de verplichtingen die volgen uit het herregistratie- en visitatiebeleid van SBLP.
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Artikel 3
De Regeling Toetreding en Registratie beschrijft de eisen waaraan moet worden voldaan om in
aanmerking te komen voor registratie. Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat
de bij de SBLP geregistreerde therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op
betrouwbare wijze professionele lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie te geven. Het SBLPregister beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen.
De SBLP erkent de meerwaarde van de opleiding Psychosociale Basiskennis, maar vindt de
zogenaamde Plato-norm niet voor alle deelnemers noodzakelijk. De geregistreerde
Lichaamsgeoriënteerde therapeut kiest zelf al dan niet voor het vergoedingensysteem van
zorgverzekeraars en de daarbij behorende eisen. Therapeuten die daar niet voor kiezen, zijn
gelijkwaardige en volwaardige SBLP deelnemers omdat ze voldoen aan de SBLP kwaliteitscriteria.

TOELATINGSCRITERIA
Artikel 4
Om geregistreerd te kunnen worden voor een bepaalde status gelden de volgende toelatingscriteria:
4.1

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT–STUDENT (LT-S)
a. Beroepsopleiding: volgt een 4-jarige beroepsopleiding lichaamsgeoriënteerde
psychotherapie bij een van de door SLBP erkende opleidingsinstituten.
b. Overige criteria:
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), maximaal 3 maanden oud, in categorie
‘Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’.
• aansluiting bij een erkende geschilleninstantie (in het kader van Wkkgz).
• beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met Wkkgz-dekking.
In geval van beëindiging of van langdurige onderbreking (≥ 1 jaar) van de studie, of bij het
behalen van het einddiploma wordt bij aanvang van een nieuw kalenderjaar de status
automatisch omgezet naar die van Belangstellend deelnemer.
Als na het behalen van het einddiploma de registratieprocedure voor Lichaamsgeoriënteerd
therapeut wordt gestart, wordt de status omgezet naar de tijdelijke status van AspirantLichaamsgeoriënteerd therapeut (zie Artikel 6.1).

4.2

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT (LT)
a. Een afgeronde 4-jarige beroepsopleiding lichaamsgeoriënteerde psychotherapie bij
een van de door SLBP erkende opleidingsinstituten of via een andere opleidingsroute (zie
hiervoor Artikel 5: registratie via zij-instroom).
• Indien registratie aangevraagd wordt meer dan 3 jaar na behalen van het
beroepsdiploma, dan kan gevraagd worden naar de tussentijdse beroepsmatige
activiteiten. Additioneel bij-/nascholing kan nodig zijn om geregistreerd te kunnen
worden. E.e.a. te bepalen in overleg met de Kring Zij-instroom.
b. Overige criteria:
• professionele werkhouding volgens het SBLP Beroepsprofiel
• onderschrijving van de SBLP Code Ethiek en Gedrag
• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
• aansluiting bij een erkende Geschilleninstantie (in het kader van Wkkgz)
• beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met Wkkgz-dekking
• aansluiting bij tuchtrechtregeling
• inschrijving bij de Kamer van Koophandel
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4.3

LICHAAMSGEORIËNTEERD THERAPEUT–PLATO (LT-P)
a. Voldoet aan alle vereisten van Lichaamsgeoriënteerd therapeut (zie Artikel 4.2).
b. Heeft aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau d.m.v.:
• een hbo- of wo-diploma. Bij voorkeur een afgeronde 4-jarige hbo-/wo-opleiding in mensen/of sociale wetenschappen, zorg en welzijn, geneeskunde, gedrags- en
menswetenschappen of vergelijkbaar, of
• (bezig met het behalen van) een diploma van een door SNRO, CPION, SKB
geaccrediteerde of op NLQF niveau 6 gewaardeerde beroepsopleiding met een
minimale studiebelasting van 5040 uur, of
• EVC certificaten, of
• minimaal 2 jaar full-time (3312 uur) werkervaring binnen een algemeen erkende hbofunctie.
c. Heeft een geldig diploma Psychosociale Basis Kennis (PsBK) volgens de Plato-norm
op minimaal hbo-niveau van een SNRO of CPION geaccrediteerd instituut of van een
erkende hbo-/wo-opleiding. Zie in de RBCZ hbo-verklaring welke diploma’s aan de Platonorm PsBK voldoen.
(Zie voor het geldig houden van PsBK-diploma de scholingseisen in document
Herregistratie.)
d. Is geregistreerd bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg) of NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).

Artikel 5
Registratie via zij-instroom (alternatieve criteria voor Artikel 4.2.b):
a. Voor zij-instroom dient de therapeut één of meer beroepsopleiding(en) psychotherapie op
minimaal hbo-niveau afgerond te hebben. Alleen opleidingen met een minimale
studiebelasting van 420 uur, waarvan minimaal 60 contacturen, tellen mee.
Als de beroepsopleiding niet lichaamsgeoriënteerd was, verwachten wij minimaal 2 jaar aan
bijscholing in een lichaamsgeoriënteerde psychotherapie methode, aangevuld met
individuele therapie/supervisie.
In uren omgezet verwachten we dat deze opleidingen tezamen voldoen aan de voorwaarden
zoals beschreven in Zij-instroom, onderverdeling studiebelasting beroepsopleidingen.
b. Een praktijkvisitatie is onderdeel van de toelatingsprocedure en vindt plaats in het derde
jaar na registratie. Alle SBLP therapeuten dragen de kosten van visitatie zelf. Een positief
afgeronde praktijkvisitatie is vijf jaar geldig (zie het document Herregistratie).

TIJDELIJKE OF BUITENGEWONE STATUS
Artikel 6
6.1

Aspirant Lichaamsgeoriënteerd Therapeut (LT-A)
De status Aspirant-Lichaamsgeoriënteerd Therapeut is voor therapeuten die een door SBLP
erkend diploma lichaamsgeoriënteerde psychotherapie hebben behaald en nog niet geheel
voldoen aan de registratiecriteria zoals genoemd in Artikel 4.2.b. Zij ontvangen alle informatie
voor registratie en zijn ingeschreven als Aspirant-Lichaamsgeoriënteerd Therapeut.
Deze status geldt alleen tijdens de registratieprocedure en duurt maximaal 6 maanden.
Indien de registratieperiode langer dan 6 maanden duurt, krijgt de therapeut de status van
Belangstellend deelnemer.
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6.2

Belangstellend deelnemer (BD)
Dit zijn deelnemers die graag op de hoogte blijven van het vakgebied en de activiteiten van
SBLP maar niet (meer) aan de herregistratie voorwaarden (willen) voldoen.
Het is niet toegestaan praktijk te voeren onder de vlag van SBLP. Het is alleen toegestaan te
vermelden dat de therapeut uitsluitend als Belangstellend deelnemer bij de SBLP is
aangesloten. Het is dus uitdrukkelijk níet toegestaan om op website, folder, factuur etc. de
SBLP te noemen en/of de indruk te wekken dat de therapeut bij de SBLP geregistreerd zou
zijn; er is immers geen verplichting t.a.v. (her)registratiecriteria en dus ook geen toetsing van
de kwaliteit die van een SBLP-therapeut verwacht mag worden.

6.3

Ere-deelnemer
Ere-deelnemers hebben een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van
lichaamsgeoriënteerde psychotherapie in het algemeen en/of de SBLP in het bijzonder.
Ze hebben niet automatisch de status van Lichaamsgeoriënteerd Therapeut of
Lichaamsgeoriënteerd Therapeut-Plato.

AANMELDINGS- EN REGISTRATIEPROCEDURE SBLP
Artikel 7
7.1

Taken en verantwoordelijkheden

In de aanmeldingsfase worden de werkzaamheden uitgevoerd door de Deelnemersadministratie,
deze is onderdeel van de Sectorkring Facilitair. Bij aanmelding via zij-instroom neemt de Kring Zijinstroom (onderdeel van de Sectorkring Professionalisering) het eerste deel van de
aanmeldingsprocedure voor haar rekening.
In de registratiefase worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de Deelnemersadministratie, zie
onderstaand werkschema.
De eindverantwoordelijkheid voor het al dan niet toelaten van een aangemeld deelnemer berust bij
de functioneel leidinggevende van de Sectorkring Professionalisering.

7.2

Werkschema aanmeldingsfase

Aanmelding voor alle statussen (zie artikel 4)
1. De therapeut of student meldt zich aan via het betreffende aanmeldformulier op de website en
levert daarmee informatie aan ten aanzien van persoonsgegevens, opleiding, ervaring en
motivatie.
2. De Deelnemersadministratie bevestigt de ontvangst, verwelkomt en benoemt de stappen,
criteria en (registratie)kosten.
3. De Deelnemersadministratie maakt een account aan in Lars (het online deelnemersadministratiesysteem), voert de persoonsgegevens in en stuurt de inloggegevens op.
4. De therapeut vult de gegevens aan en uploadt de diploma’s.
5. De Deelnemersadministratie beoordeelt de diploma’s. Dit gebeurt door twee personen.
6. De Deelnemersadministratie informeert de therapeut als de diploma’s akkoord zijn en de
registratieprocedure gestart wordt.
7. De aangemelde deelnemer betaalt vooraf de op dat moment gangbare registratiekosten.
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Aanmelding via zij-instroom (zie artikel 5):
1. De therapeut meldt zich aan via het aanmeldformulier voor zij-instroom op de website. De
therapeut levert via het aanmeldformulier informatie aan ten aanzien van persoonsgegevens,
opleiding, ervaring en motivatie.
2. De Kring Zij-instroom bevestigt de ontvangst, toetst of registratie haalbaar is en neemt contact
op voor aanvullende informatie en de aan te leveren bewijsstukken.
3. Iedere aangemelde zij-instromer betaalt vooraf de extra beoordelingskosten van 25 euro.
4. De Kring Zij-instroom besluit of aan de toelatingscriteria van Artikel 5 wordt voldaan.
De therapeut wordt van de beslissing (met cc naar de Deelnemersadministratie) schriftelijk op
de hoogte gesteld.
Bij toelating stuurt de Kring Zij-instroom het aanmeldformulier door naar de
Deelnemersadministratie en wordt de registratiefase voor Lichaamsgeoriënteerd Therapeut of
Lichaamsgeoriënteerd Therapeut-Plato door de Deelnemersadministratie gestart. (Zie
“Aanmelding voor alle statussen” vanaf punt 2.)
Bij het niet voldoen aan alle toelatingscriteria laat de Kring Zij-instroom de therapeut weten dat
registratie op dit moment niet mogelijk is. Daarbij wordt aangegeven op welk gebied
aanvullende bijscholingen en/of trajecten nog nodig zijn voordat een nieuwe aanmelding in
overweging genomen kan worden.
7.3

Werkschema registratiefase

Als een aangemeld deelnemer wat betreft opleiding aan de toelatingscriteria voldoet, wordt de
registratieprocedure gestart:
1. De therapeut vult de gegevens in Lars aan en uploadt documenten conform de procedure en
het stroomschema dat ontvangen is van de Deelnemersadministratie.
2. De Deelnemersadministratie begeleidt de therapeut tijdens de registratieprocedure, checkt
documenten en meldt eventuele onjuist- of onvolledigheden.
3. De Deelnemersadministratie checkt alle toelatingscriteria zoals genoemd in Artikel 4 en
verstrekt uiteindelijk een Bewijs van Registratie voor de duur van een jaar. Op dit
registratiebewijs wordt de status vermeld.
Daarmee is de registratieprocedure afgerond en gaat de herregistratieperiode in. Zie het
document Herregistratie.
4. Bij een zij-instromer verzoekt de Deelnemersadministratie het externe visitatiebureau om
een visitatie in te plannen. Dit dient positief afgerond te zijn binnen een termijn van
12 maanden na registratie.
5. Indien de registratieprocedure langer dan 3 maanden duurt, wordt de registratieprocedure
beëindigd en krijgt de therapeut automatisch de status van Belangstellend Deelnemer.
6. In uitzonderlijke gevallen kan men een afwijkende werkwijze ter beoordeling voorleggen aan
de Management Kring van de SBLP.
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