
1. Acupunctuuropleiding
(incl. stage)

Ik heb een goedgekeurde
acupunctuuropleiding
gevolgd (zie toelichting)

ja

ik heb 240 uur stage gevolgd
(tot 1 juni 2020: 200 uur) 
——————
Let op: indien afgestudeerd
vóór 2006 antwoordt u met
‘ja’ ongeacht het aantal uren

ja
u voldoet aan de voorwaarden m.b.t.
de gevolgde acupunctuuropleiding

nee

u dient de ontbrekende stage-uren
alsnog te volgen; daarna voldoet u
aan de voorwaarden m.b.t. de
gevolgde acupunctuuropleiding

2. Vooropleiding

ik heb een (voltooide) opleiding 
- Universitair Geneeskunde (Basisarts)
- Fysiotherapie
- Oefentherapie César / Mensendieck
- Chiropractie
- Osteopathie
- 4- jarige dagopleiding natuurgeneeskunde van het
Ned. Coll. voor Natuurgeneeskunde te Hilversum
- Verloskunde
- HBO-V (verpleegkunde)
- Verpleegkunde met specialisatie opleiding
——————
LET OP: voor evt. gelijkwaardige buitenlandse
opleidingen gelden aanvullende voorwaarden die
niet in dit schema zijn opgenomen

ja

u voldoet aan de voorwaarden m.b.t. vooropleiding; u kunt vraag 3 overslaan
——————
LET OP: als u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register dient u mogelijk,
afhankelijk van uw datum van afstuderen en van de datum waarop uw registratie
verlopen is, i.v.m. vergoeding door zorgverzekeraars een MBK-opleiding van 25 ECTS
of meer gevolgd te hebben; dit is niet in dit schema opgenomen, vraag dit evt. na. 

nee

ik heb een (voltooide)
opleiding tandheelkunde
of dietetiek gevolgd

ja

u voldoet aan de voorwaarden m.b.t.
vooropleiding na het met goed gevolg afleggen
van een AMO-toets (zie toelichting); 
u kunt vraag 3 overslaan

nee

ik heb een door
CPION erkende
MBK-opleiding van
minimaal 40 ECTS
gevolgd ja

u komt in aanmerking voor toelating onder
voorwaarde van het volgen van een
bijscholingsprogramma; de grootte hiervan wordt
bepaald aan de hand van uw werkervaring (zie
vraag 3. Werkervaring)

3. Werkervaring

ik voldoe aan de voorwaarden m.b.t.
vooropleiding zonder verdere voorwaarden (evt.
na afleggen van een AMO-toets) - zie hierboven

ja voor u gelden geen voorwaarden mbt werkervaring als acupuncturist

nee

nee

u kunt niet rechtstreeks worden toegelaten; als u aan de voorwaarden m.b.t. vooropleiding
(zie 2. Vooropleiding) voldoet en een andere acupunctuuropleiding heeft gevolgd komt u
mogelijk in aanmerking voor toelating na een aparte procedure, waarvan minimaal een
acupunctuurexamen deel uitmaakt

u komt niet in aanmerking voor het NVA-
lidmaatschap; u bent klaar met invullen

ik ben als acupuncturist lid
van een beroepsvereniging

- u dient gedurende uw eerste
registratieperiode 10 ECTS bijscholing in
de categorie WM-B (aanvulling op MBK)
te volgen (ca. 5 dagen)
- u dient voor elk jaar dat u minder dan 5
jaar lid bent van een beroepsvereniging
3 ECTS bijscholing in de categorie WM-
C (beroepsondersteunende vakken) te
volgen (ca. 1,5 dag per jaar, dus
maximaal 4,5 dag)

ik heb de laatste 2 jaar minimaal
312 patiëntcontacten per jaar

ja

nee

- u dient gedurende uw eerste registratieperiode 10 ECTS bijscholing in de categorie WM-B
(aanvulling op MBK) te volgen (ca. 5 dagen)
- u dient gedurende uw eerste registratieperiode 15 ECTS bijscholing in de categorie WM-C
(beroepsondersteunende vakken) te volgen (ca. 7,5 dag)

ga door met vraag 2. Vooropleiding

indien van toepassing: ga door met vraag 3. Werkervaring;
ga anders door met vraag 4. Vakinhoudelijke nascholing
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nee

ja

ga door met vraag 4: Vakinhoudelijke nascholing

4. Vakinhoudelijke Nascholing

nee, maar ik kom in aanmerking voor
toelating onder voorwaarde van het
volgen van een bijscholingsprogramma

Ik ben aangesloten bij een
beroepsvereniging

nee

ja

Ik heb (naar rato) voldaan aan mijn
vakinhoudelijke
nascholingsverplichting van de
lopende lidmaatschapsperiode

u dient voor elk jaar dat u langer dan 1 jaar afgestudeerd bent twee door de
NVA goedgekeurde  vakinhoudelijke nascholingsdagen te volgen vóór
toelating tot de NVA (max. 6 dagen)

er geldt voor u geen nascholingsverplichting vóór toelating tot de NVA

nee
u dient vóór toelating tot de NVA de ontbrekende dagen te volgen, echter
maximaal twee per jaar van uw lopende lidmaatschapsperiode; dagen
waar u zich voor aanmeldt dienen te zijn goedgekeurd door de NVA

ja


