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Terugkijkend op 2016 kunnen we waarschijnlijk met zijn
allen concluderen dat het op het gebied van het
alternatieve veld een behoorlijk bewogen jaar is geweest.
De meesten hebben hun MBK af weten te ronden. Verder
is er veel beroering geweest waar iedere kinesioloog in
2017 aan dient te voldoen. In dat kader is er onnoemelijk
veel werk verricht door de beroepsvereniging en ook vele
anderen. Chapeau! In deze nieuwsbrief wordt aan alle
veranderingen nog extra aandacht besteed, ook al is veel informatie door diverse
bronnen rondgezonden.
Als we even een blik buiten ons eigen veld werpen, zien we dat er ook veel
beroering is in de wereld. Systemen gaan kantelen, in de wereld en ook in eigen
land is er veel aan de hand op verschillende niveaus, bijvoorbeeld op politiek en
milieu vlak. Het is een spannende tijd. Positieve verbinding met elkaar en bewust
leven worden steeds belangrijker. Daarom wensen wij voor 2017 een ieder een
gezond en inspirerend jaar toe, dat gevuld zal zijn met Vrede, Liefde en Verbinding.
Het Topki-team
Ingrid, Iris, Heleen, Astrid, Petra en Kitty

SNRO & FONG
TOPKI krijgt van SNRO een voorlopige accreditatie van 1 jaar Er liggen nog een
paar opdrachten, waarna in maart een visitatie zal volgen. Als alles naar wens is,
zal SNRO onze accreditatie voor 3 jaar vastleggen.
Reden voor een feestje!! Geweldig dat we hiermee 2016 kunnen afsluiten.
Ons team heeft hier keihard aan gewerkt, we zijn trots!

VNT
De Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten, VNT, heeft een nieuw
bestuur met Rens van der Hout als voorzitter. Na een turbulente najaarsperiode is
de VNT weer voorzien van een bestuur met veel know-how en een goede
bereidwilligheid tot samenwerking met haar leden en alle lagen in het CAM-veld.
Als student kun je je aanmelden bij de VNT.

EXAMEN

NIBIG

Op 7 februari 2017 is een belangrijke
datum, er is dan eindexamen! Twee
studenten hopen hun studie met goed
resultaat te kunnen afsluiten en hun
eigen stappen in kinesiologieland te
gaan zetten. We wensen hen alvast
veel succes bij de voorbereidingen!

Het Nederlands Instituut voor
Belangenbehartiging Integrale
Gezondheidszorg (NIBIG) is in de
plaats gekomen voor de SRBAG, een
koepel die verbonden was aan de BvK.
De NIBIG stapt in het “gat” van de
WKKGZ, en dat is voor de
zorgaanbieder (zowel de student als
therapeut) heel erg belangrijk! De
NIBIG werkt nauw samen met de BvK.

STUDENTEN & WKKGZ
De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) is vanaf 1-1-2017 van
toepassing in ons werkveld en geldt ook voor studenten die voor de behandeling
een vergoeding vragen. Op de website van TOPKI is de informatie te vinden.
Vergeet niet om zo snel mogelijk hiervoor een verzekering af te sluiten voor 2017!

De Beroepsvereniging voor Kinesiologie heeft dit jaar grote stappen gemaakt in
zowel het beoogde professionaliserings-traject op HBO niveau, als in contacten in
het CAM-veld. Als student is het ook mogelijk en goed om je bij de BvK aan te
sluiten.
Het bestuur van de BvK heeft besloten dat het voor de BvK belangrijk is dat
studentleden goed beschermt zijn, ook m.b.t. de WKKGZ. Zij gaan met NIBIG
afspraken maken zodat studentleden van de BvK die aansluiten bij de Stichting
WKKGZ-fonds via NIBIG een korting van € 20,-- krijgen op de € 35,--. Het verschil
wordt betaalt door de BvK.
Dit geldt niet wanneer studentleden bij een andere geschillencommissie aansluiten.
Volgens de BvK is de weg via NIBIG, de weg waar beroepsverenigingen en
therapeuten het minst risico lopen.

Laat het oude jaar
eens wapperen in de winterwind.
Zodat je er zeker van kunt zijn
dat er een fris nieuw jaar begint.

CURSUSKALENDER
Graag wijzen we je op de cursuskalender op onze website. Hier vind je alle
geplande cursussen van de opleiding per leerjaar, deelopleiding of module
gerubriceerd. Je kunt je direct inschrijven voor de cursus van je keuze.
De cursussen worden in het hele land gegeven.
Naast Touch for Health, Stress, Woord- en Leefblindcursussen worden ook
Lichamelijke Klachten, Biokinetische Oefeningen, Orthomoleculaire Geneeskunde en
Omgaan met Tegenslagen aangeboden.
JOIN 1 en 2 worden nog voor de zomervakantie georganiseerd, houd de
cursuskalender in de gaten! Dit is niet alleen een verplicht onderdeel voor de Topkistudenten maar, gelet op de SNRO erkenning, zeker ook een goede optie voor
nascholing!

LEAP 1 (deel 1 van totaal 6 dagen): 16,17 en 18 december 2016
Locatie: Gilze

INSCHRIJVEN

Actieve stage (voor iedereen toegankelijk): 9 januari 2017
Locatie: Gilze of Kerkdriel

INSCHRIJVEN

Zicht op woordblind: 25, 26 en 27 januari 2017
Locatie: Culemborg

INSCHRIJVEN

Touch for Health 1: 26 januari, 2 februari en 16 februari 2017
Locatie: Hedel

INSCHRIJVEN

Orthomoleculaire Geneeskunde: 22 en 23 februari, 15 en 16 juni 2017
Locatie: Montfoort

INSCHRIJVEN

Nog veel meer andere cursussen zijn te vinden op de cursuskalender van Topki.
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EEN NIEUW JAAR

Durven beginnen, willen geloven,
leren ontdekken, mogen ervaren,
laten gebeuren en los kunnen laten.
Fijne feestdagen en een gelukkig 2017!
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