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Handleiding voor scholingsaanbieders 

Inleiding 

Het doel van accreditatie is het bewaken van de kwaliteit van de titel Integrative 

Medicine zorgverlener. Scholingsaanbieders kunnen op aanvraag hun 

scholingsactiviteiten van dit kwaliteitskeurmerk laten voorzien.  

 

Een opleider die zich wil laten accrediteren kan hiervoor een verzoek indienen bij de 

BOVIM door het aanvraagformulier op te sturen naar accreditatie@bovim.nl  

De overige gevraagde documenten kunnen via we transfer verzonden worden. 

Voor de accreditatie aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Direct na 
ontvangst van de accreditatie aanvraag ontvangt u een factuur voor de kosten. Het 
proces van beoordelen wordt geactiveerd na ontvangst van de betaling. 
 
Accreditatie wordt verleend voor een periode van twee jaar. Na goedkeuren 
verbeterplan op grond van evaluatie, verlenging van de periode met twee jaar zonder 
kosten. Accreditatiekosten: € 750,- ex btw waarvan EUR 600,- voor de accreditatie 
zelf en EUR 150,- inzake verbeterplan op grond van evaluatie. 

Procedure 

Na aanmelding van de accreditatie aanvraag via e-mail(accreditatie@bovim.nl) en 

het versturen van de gevraagde documenten via we transfer, ontvangt de aanvrager 

een factuur.  

Na ontvangst van de betaling heeft de accreditatiecommissie 6-8 weken de tijd om 

de aanvraag te beoordelen. De toetsing wordt onafhankelijk van elkaar door een 

vakinhoudelijke beoordelaar en onderwijskundig beoordelaar uitgevoerd. Bij 

onduidelijkheden wordt extra informatie gevraagd aan de aanvrager. De aanvrager 

krijgt de tijd om eventueel ontbrekende onderdelen toe te voegen.  

Alle correspondentie met betrekking tot de accreditatieaanvraag verloopt via 

accreditatie@bovim.nl 

De standaardvoorwaarden versie 21 juli 2020  maken onlosmakelijk deel uit van de 

Handleiding voor scholingsaanbieders. 

Toetsing opleiding 

Het belangrijkste doel van de beoordeling betreft het beoordelen van de kwaliteit van 

de toetsing en/of examinering én of het onderwijs op hbo-niveau is en inhoudelijk 

recht doet aan alle elementen van het door de BOVIM vastgestelde beroepsprofiel 

Integrative Medicine zorgverlener. 
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Beroepsprofiel Integrative Medicine zorgverlener 

Het beroepsprofiel van de Integrative Medicine zorgverlener omvat 7 

competentiegebieden, waaronder leefstijlcoaching. Uitgangspunt voor de 

leefstijlcoaching is het beroepsprofiel van de hbo-leefstijlcoach vastgesteld door de 

BLCN op 18-3-2016. 

Eindtermen 

Een Integrative Medicine zorgverlener kan een anamnese afnemen, een 

behandelplan opstellen en advies en begeleiding geven. 

Competentiegebieden 

1. Het kunnen werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie 

 Vaardigheden m.b.t. het vinden van wetenschappelijk onderzoek in de 

database van PubMed aan de hand van een klinische PICO 

opgebouwde vraag 

 Kennis van de verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek en 

hun plek in de EBM-piramide 

 Kennis en vaardigheden t.a.v. de beoordelingscriteria van 

wetenschappelijke bronnen 

 

2. De wisselwerking tussen lichaam en geest  

 Kennis van en inzicht in de invloed van de geest (gedachten, emoties 

en overtuigingen) op de gezondheid 

 Kennis van en inzicht in de communicatie tussen lichaamssystemen 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het AGO-FEMS model voor 

Integrative Medicine (de invloed van Aangeboren eigenschappen, 

Gedrag en Omgeving – op het Fysiek, Emotioneel, Mentaal en 

Spiritueel bestaan) 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het Spinnenwebmodel van de 

Positieve Gezondheid 

 Kennis van en inzicht in evidence based lichaamsgerichte therapieën  

 

3. De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. evidence based coaching 

methoden 
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 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. verschillende leerstijlen van de 

zorgvrager met inachtneming van cultuurverschillen 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. communicatietechnieken 

 Kennis van de eigen grenzen als professional, weten hoe die te 

bewaken en door te verwijzen waar nodig 

 Kennis van de eigen belemmerende overtuigingen (reflectie) 

 Kennis en vaardigheden m.b.t. positieve affirmaties en motivatoren 

 Vaardigheden m.b.t. het coachen van de zorgvrager op het gebied van 

leefstijlverandering (motiverende gespreksvoering) 

 

4. Preventie en leefstijl 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van preventie en 

leefstijlinterventies op het gebied van stressmanagement, voeding, 

beweging en slaap  

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van de preventie en 

leefstijlinterventies bij: pijn- en klachten aan het bewegingsapparaat, 

angst, depressie en PTSD, vermoeidheid, neurodegeneratieve 

aandoeningen, kinderen, hart- en vaatziekten en longproblematiek, 

metabool syndroom (diabetes mellitus), gynaecologie, 

buikproblematiek, oncologie, ouderenzorg en palliatieve zorg 

 

5.  Evidence based complementaire interventies 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het ethisch raamwerk 

(effectiviteit en veiligheid) 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van evidence based 

complementaire interventies die veilig en effectief zijn ter ondersteuning 

voor de gezondheid bij: pijn- en klachten aan het bewegingsapparaat, 

angst, depressie en PTSD, vermoeidheid, neurodegeneratieve 

aandoeningen, kinderen, hart- en vaatziekten en longproblematiek, 

metabool syndroom (diabetes mellitus), gynaecologie, 

buikproblematiek, oncologie, ouderenzorg en palliatieve zorg 

 

6. De helende omgeving 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het belang van de relatie tussen 

de omgeving en het verloop van het genezingsproces. 

 Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. de factoren die men actief kan 

inzetten in het kader van de helende omgeving 
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7. Culturele competentie 

 Kennis, inzicht en vaardigheden van de manier waarop cultuur invloed 

heeft op gedrag en overtuigingen. 

 Kennis van de sociale context waarin specifieke etnische groepen leven 

en vaardigheden om hier op een respectvolle en adequate manier op in 

te spelen. 

 Kennis van de effecten van behandeling bij verschillende etnische 

groepen 
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Aanmelding accreditatie BOVIM 

Om de beoordeling mogelijk te maken dienen opleiders de volgende documenten 

aan te leveren  

1. Het ingevulde Exceldocument ‘Aanvraagformulier voor scholingsaanbieders 
t.b.v. accreditatie Integrative Medicine zorgverlener’ 

2. Inhoudelijk scholingsmateriaal t.b.v. de verschillende programmaonderdelen 

(zoals samenvattingen, power point presentaties, beschrijvingen, etc.) 

3. Evaluatieformulier 

4. Jaarplan/onderwijsplan   

5. Examenplan - Examens inclusief normering.  

6. Toets- en beoordelingscriteria 

7. Examenreglement   

8. Examencommissie (werkwijze, samenstelling commissie inclusief functies)  

9. Namen en achtergrond van opstellers en beoordelaars examens  

10. Studiehandleiding voor cursisten  

11. Namen docenten en hun kwalificaties  

12. Literatuurlijst (alleen verplichte literatuur)   

 

Uiteraard zijn BOVIM en de accreditatiecommissie gehouden aan geheimhouding 

m.b.t. de aangeleverde documenten.  

Criteria toetsing  

De accreditatiecommissie beoordeelt de aanvraag op grond van de volgende criteria:  

1. De opleiding tot Integrative Medicine zorgverlener voldoet aan alle 

kwaliteitsinhoudelijke eisen (zie hieronder) uitgaande van de beschreven 

competentiegebieden.  

2. De opleider heeft een visie op het opleiden van Integrative Medicine zorgverleners 

die in lijn is met het beroepscompetentieprofiel en de gedragscode van de BOVIM. 

 

Kwaliteitsinhoudelijke eisen: 

1. Onderwijskundige criteria 

 • De doelgroep is duidelijk beschreven.  

 • Het vereiste beginniveau is duidelijk beschreven 

• Leerdoelen en leerinhoud per les zijn zodanig beschreven dat beoordeelt kan 

worden of de scholing aansluit bij het beroepscompetentieprofiel. 
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• De didactische vormgeving van de scholing is afgestemd op het doel van de 

scholing en de doelgroep. 

 • De scholing stimuleert tot het reflecteren op de beroepsuitoefening.  

• De scholing wordt schriftelijk door de deelnemers geëvalueerd.   

• De eisen voor het uitreiken van een diploma zijn beschreven.  

 

2. Organisatorische criteria 

De organisatie is zodanig ingericht dat het documentatie en communicatiemateriaal 

voor de cursisten volledig en duidelijk is. Dit moet blijken uit de aangeleverde stukken 

 

Accreditatieperiode 

De accreditatieperiode wordt in eerste instantie voor twee jaar afgegeven. Na de 

periode van twee jaar kan door het inleveren van een samenvatting van de 

evaluatieresultaten en een verbeterplan verlenging worden aangevraagd voor een 

periode van twee jaar. Aan de verlengingsaanvraag zijn geen kosten verbonden. De 

accreditatiecommissie beoordeelt wat de opleider met de evaluatieresultaten heeft 

gedaan of doet. Indien de beoordeling positief is wordt de accreditatie periode 

verlengd met twee jaar.  

BOVIM houdt verder het recht voor tussentijdse checks op de kwaliteit uit te voeren 

in verband met de kwaliteitsborging. Dat kan een documenten-onderzoek zijn, maar 

de check kan ook plaatsvinden in de vorm van gesprekken met bijvoorbeeld 

docenten en studenten op locatie. Ook bij klachten kan er besloten worden tot nader 

onderzoek. Op grond van dit onderzoek kan een accreditatie worden ingetrokken.  

 


