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Profiel van de leden van de beroepsvereniging VGB 

 

Leden van de VGB: 

 

 Streven naar de realisatie van een integrale gezondheidszorg, waarin 

reguliere artsen en gezondheidsbegeleiders samenwerken om de gezondheid 

en het welzijn van de medemens te bevorderen of in stand te houden. 

 Erkennen dat binnen de integrale gezondheidszorg: 

° Het stellen van de diagnose en de medische behandeling 

voorbehouden zijn aan de arts. 

°   Het de taak is van de gezondheidsbegeleider om met natuurlijke 

middelen of methoden het zelfgenezend mechanisme 

(immuunsysteem) van de cliënt te versterken of het algemeen welzijn te 

verhogen. 

 

Actieve leden:  

 Zullen er voor zorgen dat ze tijdens het uitoefenen van hun beroep altijd: 

° Verzekerd zijn voor hun beroepsactiviteiten 

° In orde zijn met de fiscale en sociale wetgeving 

       

 Om als actief lid te kunnen toetreden: 

a) moet men de nodige basiskennis bezitten van: 

  - anatomie 

  - fysiologie 

  - pathologie en “alarmtekens” 

  - natuurvoeding 

  - cliëntbenadering (psychologie, inzicht in het mensbeeld,  

    gespreksbegeleiding) 

  - wetgeving en deontologie 

b) moet men basiskennis en -kunde bezitten inzake: 

   - manuele technieken (bv. massage, reflexologie, relaxatie….) 

   - Bachbloesems 

   - kruidenleer 

c) moet men inzicht hebben in: 

   - principes van de homeopathie 

   - zuiveringsmethodes 

   - natuurfilosofie 

d) moet men aan een minimum van 800 opleidingsuren (contacturen) 

komen, dit mag verspreid zijn over verschillende cursussen 

e) moet men minimum 200 stage-uren hebben (die bewijsbaar zijn!) 



f) word je gevraagd je motivatie om toe te treden als 

gezondheidsbegeleider nader te verklaren tijdens een kort gesprek. 

 

 

 Speciaal kenmerkend voor de leden is dat ze basiskennis hebben van de 

onder de voornoemde punten a en b en dat ze inzicht hebben in de 

principes van de complementaire gezondheidszorg. Ze dienen meer 

diepgaande kennis te hebben van één of meerdere van deze methoden, die 

ze vooral toepassen in hun praktijk. Hierdoor zijn ze in staat een probleem 

vanuit meerdere invalshoeken te benaderen of zinvol te kunnen 

doorverwijzen. 

 Om deze verschillende methoden zinvol te kunnen combineren, of om steeds 

de juiste keuze uit het gamma te kunnen maken, verwachten we van een 

gezondheidsbegeleider een diepgaand inzicht te hebben in het mensbeeld 

op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en in de begrippen 

“ziekte” en “gezondheid” 


