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Doel van deze kaart:  

Deze kaart biedt een raamwerk voor het opstellen van een sociale kaart van complementaire 

behandelaars ten behoeve van de huisartsen in de regio. 

 

Vooraf 

 Trek samen op met andere complementaire behandelaars in de regio om een gezamenlijke sociale 

kaart te ontwikkelen. De huisartsen hebben dan 1 toegankelijk overzicht in plaats van allemaal 

verschillende folders. 

 

💡 Tips bij het invullen van de sociale kaart  

 Voor een huisarts is het prettig om een gezicht bij de gegevens te zien, vandaar de optie om een 

foto in te voegen. 

 Bij het vakje opmerkingen kan bijvoorbeeld een bepaald specialisme of aandachtsgebied van de 

betreffende complementaire behandelaar aangegeven worden, evenals de zorgverzekeraars die 

wel/niet vergoeden. 

 Alle complementaire behandelaren op de kaart dienen lid te zijn van een beroepsorganisatie. 

 De complementaire behandelaar moet geen ‘zweverig type’ type zijn. 

 Spreek met de betreffende complementaire behandelaren af, dat je op dezelfde manier naar de 

huisartsen rapporteert. 

 

 

Raamwerk sociale kaart 

Hieronder is het raamwerk voor een sociale kaart afgebeeld. Deze kaart biedt een huisarts een beknopt 

overzicht van complementaire behandelaars in de regio, inclusief contactgegevens. Per complementaire 

behandelwijze kunnen gegevens worden ingevuld voor twee of meerdere behandelaars. Hiertoe kunnen 

zelf regels worden toegevoegd in de bijgeleverde Excel sheet. 
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Foto naam adres telefoon website e-mail opmerkingen

Acupunctuur

Chiropractie

Homeopathie

Natuurgeneeskunde

Osteopathie

Dit raamwerk sociale kaart is ontwikkeld op basis van de resultaten van de Proeftuin Integrale Zorg in de eerste lijn 

uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut. De tips bij het invullen van de sociale kaart zijn 

samengesteld op basis van de resultaten van themabijeenkomsten van huisartsen met complementair behandelaren. 

Samen hebben zij in het COCOZ project besproken wat hun wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van 

samenwerking in de eerstelijn. 

 


