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Achternaam:                                                        Voorletters:                                         m/v* 
  
Geboortedatum:                                                Nationaliteit:                                    . 
 
Adres privé:                                                      PC/Woonplaats:                                . 
   
Telefoon privé:                                                  Mobiel:                                            . 
 
E-mailadres privé:                                                                                                   . 
 

 
1. Ik meld mij aan als: 
O Aspirant lid (student acupunctuur)- O Praktiserend lid- O Buitengewoon lid (niet praktiserend)  
 
 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u dit formulier volledig in te 
vullen en de gevraagde kopieën van diploma’s/certificaten etc. bij te sluiten.  
 
2. Nederlands westers medische vooropleiding  
 
O  Mijn Nederlands westers medische vooropleiding is:                                                     . 

Ik heb mijn diploma behaald op:  

O  Mijn diploma voldoet aan de gestelde voorwaarden van de NVA.  
http://www.acupunctuur.nl/pages/voorwaarden-en-aanmelden 
Meesturen kopieën van uw diploma's/certificaten. 
 

O  Mijn diploma voldoet niet aan de gestelde voorwaarden van de NVA, maar op grond van 
mijn HBO-diploma('s) denk ik in aanmerking te komen voor de toets van de NVA inzake de 
vooropleiding. Bijgaand kopieën van diploma's/certificaten/vakkenpakket/ cijferlijsten. 

 
O Ik ben ingeschreven in het BIG-register, nee/ja* , tot het jaar               
met nummer: 

  
         

    Uw BIG-registratienummer kunt u vinden op  www.bigregister.nl/zoeken/ 

 
 
3. NVA erkende acupunctuuropleiding 
 
O Ik volg*/heb gevolgd* een door de NVA erkende acupunctuuropleiding: 

● 1e jaar …...../........ bij  .....................................................................................  
met goed gevolg ja/nee* 

● 2e jaar …...../…..... bij  .....................................................................................  
met goed gevolg ja/nee* 

● 3e jaar ......../…..... bij  .....................................................................................  
met goed gevolg ja/nee* 

*
 doorhalen wat niet van toepassing is                                      

Aanmelding voor het aspirant lidmaatschap 
O  Een kopie van mijn collegekaart of schriftelijk bewijs van inschrijving heb ik hierbij ingesloten. 
 
Aanmelding voor het praktiserend lidmaatschap en bijzonder lidmaatschap:  
O Een kopie van mijn acupunctuurdiploma (of schriftelijk bewijs van slagen indien diploma nog 

niet is uitgereikt) heb ik hierbij ingesloten (s.v.p. na uitreiking kopie van diploma toezenden). 
O Tevens heb ik een bewijs van 240 gelopen stage-uren ingesloten (indien u na 2005 bent afgestudeerd). 

 
 

  -   -     

    

http://www.acupunctuur.nl/pages/voorwaarden-en-aanmelden
http://www.bigregister.nl/zoeken/
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4. Aanvraag voor personen met buitenlandse diploma's van de westers medische   
vooropleiding en/of de acupunctuuropleiding 

 
O Ik heb mijn acupunctuuropleiding gevolgd in***:                                                             ,  
    en mijn diploma behaald op: 
 
    ik denk te kunnen deelnemen aan het reguliere acupunctuurexamen van een door de NVA 

erkende acupunctuuropleiding.  
    Ik voldoe welzie 2/niet* aan de voorwaarden m.b.t. de westers medische vooropleiding.  
 
O Ik heb mijn westers medische vooropleiding gevolgd in***:                                                ,  
    en mijn diploma behaald op: 
  
    ik denk deel te kunnen nemen aan de toets in de modulen anatomie, pathologie en fysiologie, 

ingesteld door de NVA (AMO-toets).  
 
Ik heb hierbij ingesloten 
O Gewaarmerkte kopieën van de diploma’s van mijn westers medische vooropleiding en mijn 

acupunctuuropleiding  
O De uitslag van de diplomavergelijking door het IcDW van mijn westers medische vooropleiding 

(zie de bijgesloten brochure “Voorwaarden m.b.t. het NVA-lidmaatschap” - blz. 5) 
O Beëdigde vertaling(en) in het Nederlands of Engels van mijn diploma's/certificaten  
    Ik heb de Nederlandse nationaliteit: Ja (ga verder bij 5) / Nee* 
O Ik woon in Nederland sinds:                                                                                         . 
O Ik heb een kopie van mijn verblijfsvergunning bijgesloten. 
O Ik beheers de Nederlandse taal (NT2) en heb daarvan een bewijsstuk bijgesloten.  
O Ik volg momenteel een cursus/opleiding Nederlandse taal waarvan ik een bewijs van 

inschrijving heb bijgesloten. 
 Ik spreek* Engels/Duits/Frans/anders:                               ,  
O Ik heb (werk-)ervaring met de Nederlandse gezondheidszorg (op een aparte bijlage 

vermelden). Hoe en waar?   
 
Mijn referenties:                                                                                                              , 
 
5. Verklaring: 
Hierbij verklaar ik te hebben kennisgenomen van de statuten en reglementen van de NVA en mij, 
bij toetreding tot het lidmaatschap, aan deze statuten en reglementen te conformeren volgens de 
Statuten art. 6.4. ** 
 
Tevens verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en geen zaken te 
verzwijgen, die een belemmering zouden kunnen zijn voor het lidmaatschap van de NVA c.q. het 
functioneren als acupuncturist (bijv. doorhaling BIG-registratie, relevante tucht- of strafrechtelijke 
uitspraken). Bij toelating tot het lidmaatschap van de NVA is een recente Verklaring Omtrent het 
Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) vereist. 
 
Bij een eventuele afwijzing voor het lidmaatschap of intrekking van de aanmelding mijnerzijds 
worden de door mij ingezonden documenten niet door het NVA-secretariaat geretourneerd.  
 
Niet volledig ingevulde formulieren of formulieren waarvan de gevraagde bijlagen ontbreken, 
worden niet in behandeling genomen. 
 
 
Plaats en datum:                                              Handtekening:                                             , 
 
Opslag en gebruik van persoonsgegevens door de NVA is onderhevig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
 
*  doorhalen wat niet van toepassing is  
** het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA, gebaseerd op genoemde documenten, wordt na toelating tot het lidmaatschap 

toegezonden en is in te zien op de website 
***land en plaats invullen 

  6. Formulier en bijlagen aan: Secretariaat NVA, van Persijnstraat 17, 3811 LS Amersfoort  

  -   -     

  -   -     


