
 

 
 
 
 

Voor de PPN-Cranio Sacraal Therapeut Paard: 

Een CST paard, die geregistreerd staat bij het PPN kwaliteitsregister, laat zien dat hij/zij een gedegen 

opleiding heeft gevolgd en investeert in deskundigsheidsvordering door middel van bij en nascholing en 

voldoende praktische ervaring blijft opdoen. Ervaring en deskundigheid is noodzakelijk om de beste te 

zorg te kunnen bieden aan de klant. Door u als CS-therapeut in te schrijven in het PPN kwaliteitsregister, 

laat u aan de klant zien dat u staat voor professionaliteit en deskundigheid.  

 

Regelement Kwaliteitsregister PPN. 

 

Artikel 1 Toelatingseisen voor registratie in het Kwaliteitsregister PPN-Cranio Sacraal Therapeut 

Paard: 

1. Afgeronde opleiding PPN-Paardenopleiding Praktijk Natuurlijk: Diploma Level 1 & level 2, waarbij de 

theorie is afgesloten met minimaal een 6.0 en de praktijk met een GOED behaald.  

2. Toelatingsgesprek tot toetreding KR-PPN. 

3. Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

4. Een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. 

5. Te handelen in overeenstemming met de AVG-privacywet. 

6.  Jaarlijks minimaal 5 bij en nascholingspunten te behalen via door PPN geaccrediteerde bijscholingen 

(1 punt per dagdeel). (zie bijscholingen) 

7. Jaarlijks minimaal 25 CST paard behandelingen uit te voeren, om voldoende praktische ervaring te 

kunnen waarborgen. 

8. De PPN-CST heeft een positieve, actieve en professionele uitstraling, werkwijze en inzet.  

9. Je kan altijd terugvallen op de deskundigheid van de mede collega’s en docenten. 

 

 

Artikel 2 Indienen verzoek tot inschrijving  

1. Een verzoek tot inschrijving in het Kwaliteitsregister wordt digitaal door de commissie PPN 

ingediend bij het uitvoerend orgaan van het Kwaliteitsregister.  

2. Binnen 2 werkdagen ontvangt verzoeker digitaal een bevestiging voor het verzoek tot inschrijving.  

 

Artikel 3. Beslissing op het verzoek  

1. Uiterlijk 1 maand nadat het verzoek tot registratie ontvangen is, wordt hierover door het uitvoerend 

orgaan van het Kwaliteitsregister een besluit genomen.  

2. Wanneer daar redenen voor zijn kan deze termijn eenmaal met 4 weken worden verlengd.  



3. Het uitvoerend orgaan van het Kwaliteitsregister behoudt het recht voor aanvullende informatie op 

te vragen.  

4. De aanvrager ontvangt een certificaat als bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister.   

5. Het uitvoerend orgaan van het Kwaliteitsregister kan, indien daarvoor gronden zijn en nadat de 

Werkgroep Kwaliteit daarover is geraadpleegd, een verzoek tot inschrijving weigeren. Deze 

weigering wordt met redenen omkleed schriftelijk of per e-mail bevestigd.  

 

Artikel 4. Einde registratie Kwaliteitsregister  

1. Registratie in het Kwaliteitsregister eindigt door:  

 a. het overlijden van de geregistreerde;  b. aflopen van de registratietermijn zonder herregistratie;  

c. afmelding door de geregistreerde;  d. ondanks een herhaald verzoek niet voldoen aan de 

betalingsverplichting door aspirant geregistreerde;  e. door schrapping.  

2. Afmelding voor het Kwaliteitsregister door de geregistreerde zelf kan te allen tijde met inachtneming 

van een afmeldingstermijn van 4 weken. Afmelding geschiedt door een schriftelijke kennisgeving 

 

Artikel 5 Registratieprocedure  

1. Kosten inschrijving KR-PPN €99.- BTW vrij per jaar. 

2. Aantal CST behandelingen per jaar minimaal 25. 

3. Oploop in jaren: 1ste jaar 25, 2de jaar 35, 3de jaar 45 …… 

4. Aanleveren Jaarformulier PPN-KR per mail info@praktijknatuurlijk.nl elk jaar voor 1 december van 

het lopende jaar. 

 

Artikel 6 Inhoudelijk   

1. Door je als CS-therapeut L2 in te schrijven in het PPN kwaliteitsregister, laat je aan de klant zien dat 

je staat voor professionaliteit en deskundigheid en onderscheidt u zich van anderen CS therapeuten. 

❖ Een bijeenkomst twee keer per jaar georganiseerd en bekostigd door PPN, waarbij we info delen, 

sparren en overleggen met een exclusieve groep CST level 2 therapeuten. 

❖ Onbeperkt advies aanvraag/overleg per mail/app naar Docenten over casussen. 

❖ Besloten FB Werkgroep.  

❖ Benoemt op de website van PPN in de overzichtskaart. 

❖ Logo KR-PPN kunnen plaatsen op je eigen website als herkenbaarheid voor de klant en FB pagina 

zodat de klant kan zien dat je je onderscheidt.  

 

2. Door toetreding tot KR kan je een aanvraag doen tot wederverkoper/distribiteur van Equilin 

producten. 

Equilin heeft distribiteurs die dierenarts, fysiotherapeut, osteopaat of veterinair natuurgeneeskundig 

therapeut of gediplomeerd paarden masseur zijn.   PPN-Cranio Sacraal therapeut Level 2 met KR. 

 

mailto:info@praktijknatuurlijk.nl


 

Artikel 7 Bijscholingspunten te behalen door: 

1. Bij en nascholingen zoals vermeld op de website geaccrediteerde bijscholingen te volgen. 

❖ Masterclasses te volgen.  

❖ Stages en meeloop stages. 

❖ Praktijkonderzoek over een bepaald onderwerp en deze presenteren tijdens de KR-PPN 

bijeenkomst. 

❖ Literatuuronderzoek bepaald Cranio-Sacraal onderwerp 

❖ Organiseren van een werkoverleg met collega’s studie genoten met een bepaald doel, onderwerp 

en conclusie. 

 

 

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

1. Praktijk Natuurlijk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 

te ontbinden, indien de CS therapeut  de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt.  

2. Verder is Praktijk Natuurlijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van Praktijk Natuurlijk kan worden gevergd. Zie ook Artikel 4 

Annulering en wijziging 

3. Indien Praktijk Natuurlijk tot opschorting of ontbinding overgaat, is Praktijk Natuurlijk op geen 

enkele wijze aansprakelijk tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.  

 

Artikel 9  Inwerkingtreding  

1. Dit reglement treedt op 1 januari 2020 in werking. De commissie/werkgroep van de KR-PPN heeft 

het Kwaliteitsregister op 1 januari 2020 opengesteld.  

 

 


