
	  

Inleidende brief    

 

Geachte heer/mevrouw, 

Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) is een beroepsorganisatie die de belangen van zowel 
therapeuten als consumenten behartigt. 

De BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten zijn door hun HBO vak-opleidingen specialisten 
die hun vak als geen ander verstaan en dit doen door in hun vakgebied vijf verschillende werkvormen, 
verdeeld over de vijf natuurgerichte principes, te hanteren. Naast Paramedisch Natuurgeneeskundig 
Therapeuten zijn er ook Vakspecialisten bij BATC aangesloten; deze zijn specialist op tenminste één 
natuurgericht principe. Doordat wij het gebruik van meervoudige werkvormen stimuleren, hoeft u zich niet 
voor ieder discipline bij een andere beroepsorganisatie aan te melden.  

In het belang van de therapeuten, consumenten en zorgverzekeraars streeft BATC naar betaalbare 
natuurgerichte gezondheidszorg met een hoge kwaliteit. Daarnaast hebben wij als doel om te 
bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg en 
willen wij ervoor zorgen dat de consument een eerlijke, heldere en oprechte beeldvorming krijgt over 
natuurgerichte gezondheidszorg. Heldere communicatie is voor een goede beeldvorming uiterst relevant. 
Wij zetten ons daarom in om de term ‘natuurgeneeskundig therapeut’ meer bekend en erkend te maken 
binnen de algehele zorg. Dit doen wij zonder voorbij te gaan aan uw authenticiteit; wij respecteren en 
stimuleren deze.  

De belangrijkste doelstelling van BATC is het waarborgen van de belangen van onze 
therapeuten/vakspecialisten en diens cliënten, zonder dat er enige belangenverstrengeling plaatsvindt. Dit 
doen wij onder meer door:  

- de professionaliteit van de therapeuten te verhogen middels de vijf natuurgerichte principes; 
- de accreditatie van onderwijs uit te besteden aan een professionele, onafhankelijke organisatie; 
- een jaarlijkse controle op de therapeutendossiers;  
- een terugkerend visitatieprotocol; 
- een collectieve aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand- en ongevallenverzekering; 
- een collectief klacht- en tuchtrecht. 

Door schaalgrootte van onze beroepsorganisatie ontstaan er steeds meer collectieve mogelijkheden. 
Mogelijkheden die als eenling in de markt onbereikbaar lijken. Zo zetten wij ons richting overheid in voor 
afschaffing van BTW in de natuurgerichte zorg, staan wij voor een solide positie richting zorgverzekeraars 
maar bovenal voor uw authenticiteit als therapeut of vakspecialist. 

Mocht u ondanks onze informatievoorziening vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u naast een 
bezoek aan onze website ook terecht bij één van onze medewerkers. Dat kan telefonisch of per e-mail. 

Met natuurlijke groet, 

 

Management BATC 

 


