IFU-HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1. Algemene bepalingen:
1.1

1.2
1.3
1.3a
1.4
1.5

IFU-afgestudeerden worden geacht de geneeskunde uit te oefenen conform de
Nederlandse wettelijke kaders (BIG wet, Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst, Kwaliteitswet Zorginstellingen, Centraal
Kwaliteitsregister Fysiotherapie van de KNGF of het Beroepsprofiel voor de
verpleegkundige ).
IFU-afgestudeerden worden geacht hun beroep uit te oefenen in overeenstemming
met de geldende gedragsregels voor artsen, zoals opgesteld door de KNMG (zie website).
IFU-afgestudeerden worden geacht de geneeskunde uit te oefenen overeenkomstig de in
de medische wereld geldende regels zoals inzake hygiëne, bereikbaarheid, privacy,
omgang met patiënten en collega’s, voor zover niet genoemd in 1.1 en 1.2.
De IFU-afgestudeerde is bekend met de verplichte maatregelen genoemd in de AVG
2018.
IFU- afgestudeerden kunnen alleen de klassieke acupunctuur uitoefenen in het kader
van hun reguliere registratie.
IFU-afgestudeerden zijn verplicht een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten te hebben waarvan Maatschappij en Polisnummer bij de Stichting IFU en
N.V.A. bekend zijn.

Artikel 2. Het certificaat van registratie als klassiek acupuncturist
Conform opleidingseisen zie curriculum.
Nascholing t.b.v. her-registratie in het IFU-register praktiserend acupuncturist.
A: Uitgangspunten:
1.

IFU- afgestudeerde acupuncturisten dienen zich op aantoonbare wijze in hun vak bij te
scholen.

2.

Deze nascholing ten aanzien van de klassieke acupunctuur komt naast de nascholing die
vereist wordt vanuit de reguliere beroepsgroep waarvan de acupuncturist deel uit maakt.

3.

De nascholing bedraagt per jaar minimaal 30 uur, als gemiddelde van 175 uur per 5 jaarsregistratieperiode.

Toelichting ad A.3.
De nascholingseisen zijn op internationaal niveau aangepast, waardoor de IFU-registratie ook
aan de hoogste buitenlandse voorwaarden voldoet; in dit geval met name de eisen van de
Zwitserse EMR (Erfahrungs Medizin Register), die 35 uur nascholing verplicht stelt.
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B:

Goedgekeurde vormen van nascholing m.b.t. de klassieke acupunctuur volgens de
Maastrichtse school

1.

Cursussen aangeboden door de IFU, indien wordt voldaan aan de eisen voor een cursus
zoals geformuleerd.
De eisen aan een cursus zijn:
Er zijn leerdoelen geformuleerd die aan docenten en cursisten bekend zijn.
De werkvorm is beschreven en past bij het na te streven doel.
Er wordt een samenvatting uitgereikt van de inhoud van de cursus.
De bijeenkomst wordt geëvalueerd.
Cursussen door derden aangeboden, indien wordt voldaan aan de vorm- en
inhoudseisen voor een cursus zoals geformuleerd.
Voor de te volgen of gevolgde cursus:
Cursusprogramma meesturen met kopie van bewijs van deelname om het aantal
accrediteerbare uren vast te stellen. Aantal met deze beroepstraining te behalen
uren kan niet meer zijn dan de totale nascholingsverplichting van 1 jaar (30 uur).

2.

Stage-supervisie indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
De supervisor is een IFU- afgestudeerde acupuncturist;
De stagiaire dient deelnemer in minstens het derde studiejaar IFU of
gelijkwaardige opleiding te zijn
Er wordt een stage-presentielijst bijgehouden met handtekeningen en vermelding
van tijdsduur per bijeenkomst.
Een stagebijeenkomsten duurt minimaal 3 uur; per uur stagebegeleiding geldt 1
nascholingsuur.

3.

Intervisie indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
Het gaat om intervisie tussen collega’s die aan de IFU afgestudeerd zijn.
Onderwerp is een onderdeel van (het eigen functioneren in) de klassieke
acupunctuur.
Eigen functioneren staat centraal.
Er wordt een kort verslag per bijeenkomst geschreven.
Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en vermelding van
tijdsduur per bijeenkomst.
Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal 2 uur; per intervisie uur geldt 1 uur
nascholing per deelnemer.

4.

Patiëntenbespreking indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
Het gaat om een patiëntenbespreking binnen de klassieke acupunctuur.
De patiëntenbespreking kan interdisciplinair zijn, bij voorkeur is er een tweede
acupuncturist onder de deelnemers.
Er vindt een gezamenlijke beeldvorming plaats.
Er worden een werkvraag, een behandeldoel en mogelijk in te zetten middelen
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geformuleerd.
De hoofdbehandelaar koppelt in een latere fase aan de deelnemers terug hoe de
bespreking in de praktijk heeft doorgewerkt.
Er wordt een kort verslag per bijeenkomst geschreven.
Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en vermelding van
tijdsduur per bijeenkomst. Minimaal 1 uur; per uur geldt 1 nascholingsuur per
deelnemer.
Casuïstiekbijeenkomsten worden ook door de IFU georganiseerd.
5.

Studiegroep indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
De groep kan interdisciplinair zijn, bij voorkeur is er een tweede acupuncturist
onder de deelnemers.
Onderwerp heeft betrekking op de klassieke acupunctuur (bijvoorbeeld een
medisch / acupuncturistisch basiswerk, een ziektebeeld dat uitgewerkt wordt, een
therapie die bestudeerd of beoefend wordt ).
Er wordt een kort verslag per bijeenkomst geschreven.
Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en vermelding van
tijdsduur per bijeenkomst.
Een bijeenkomst duurt minimaal 2 uur; voor elk uur geldt 1 uur nascholing per
deelnemer.

6.

Deelname aan lesblokken over specifieke onderwerpen aan de IFU ter verdieping van de
eerder ter kennis genomen leerstof. (Zie hiervoor de cursuslijst met data op de
website).
Aantal uren afhankelijk van deelname; meestal 6 uur per dag.

7.

Docentschap in een cursus die voor de deelnemers geaccrediteerd is.
Per lesuur 1 nascholingsuur.

8.

Artikelen gepubliceerd in een acupunctuur (medisch) tijdschrift
ter beoordeling aan het bestuur. Richtlijn: 10 uren per artikel van 3 bladzijden.

9.

Auteurschap van een uitgegeven boek over een acupunctuur-medisch onderwerp
ter beoordeling aan het bestuur.
Richtlijn: Maximaal de totale nascholingsverplichting van 2 jaar (60 uur).

Artikel 3. Klachtenregeling
3.1.

Iedere aan de IFU afgestudeerde is gebonden aan de klachtenregeling van de
beroepsvereniging waarbij hij of zij is aangesloten. De IFU-opleiding is via de NVA
aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
Zie website NVA, klachten.

3.2

De klachtencommissie
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De klachtencommissie van de IFU is zelfstandig en treedt alleen dan in werking wanneer
de klacht betrekking heeft op de klassieke acupunctuur op antroposofische basis.
3.3
a.
b.
c.

Klagers kunnen zijn:
patiënten
IFU-afgestudeerden, wanneer zij rechtstreeks betrokken zijn bij de zaak waarover
zij klagen.
Het bestuur van de IFU, eventueel op aanbeveling van de Stichting Geschilleninstantie
Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Artikel 4. Tuchtreglement
4.1

Doelstelling
De tuchtrechtspraak omvat het beoordelen van handelen en/of nalaten door IFUafgestudeerden naar aanleiding van een ingediende klacht en het beslissen omtrent het
opleggen van disciplinaire maatregelen aan deze IFU-afgestudeerden, in geval ze zich
hebben gedragen in strijd met een of meer bepalingen van de op hen van toepassing
zijnde gedragsregels voor artsen van de KNMG (zie website) dan wel in strijd met een of
meer van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de IFU en de
profielschets klassiek acupuncturist.
Met als doel:
a.
Om de kwaliteit van het medisch handelen volgens de klassieke
acupunctuur te bewaken en te verhogen;
b.
Het tegengaan van beroepsfouten en maatschappelijk onbetamelijk gedrag
van de aan de IFU afgestudeerde acupuncturisten.;
c.
Het voorkomen dat de klassieke acupunctuur in diskrediet wordt
gebracht.
Indien het niet mogelijk blijkt het geschil met de IFU-afgestudeerde met behulp van de
Klachtencommissie op te lossen dan zal de commissie u verwijzen naar de Stichting
Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke
commissie behandelt de klacht zorgvuldig en vertrouwelijk onder voorzitterschap van een
jurist conform het Reglement Geschilleninstantie KAB.
Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan wordt u verwezen naar het College van
Toezicht, het Tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist,
behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de
Gezondheidszorg inschakelen.
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