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Waarom dit document? 

Sinds 2018 komt rTMS in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars in Nederland 
als behandeling voor depressie. Het aantal aanbieders van rTMS is en zal hierdoor toenemen. 
Om de kwaliteit van het behandelaanbod te behouden en te controleren heeft de Stichting 
Hersenstimulatie een kader geschetst dat gebruikt zal worden voor het verlenen van 
accreditatie. Dit kader geldt alleen voor de uitvoer van rTMS in een behandelsetting. Voor het 
uitvoeren van rTMS in wetenschappelijk-experimentele setting zullen andere kaders gelden, 
die vanuit de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en Lokale 
Ethische Toetsingscommissies worden gesteld.  

Accreditatie -voor wie en hoe? 

Accreditatie op instellingsniveau 

1) Geaccrediteerde instellingen zijn terug te vinden op de NedKad-lijst, welke een 
overzicht is van alle instellingen waar op dit moment rTMS wordt verstrekt onder 
begeleiding/supervisie van een BIG-geregistreerd behandelaar. In deze instelling is al 
meerdere jaren ervaring met de uitvoer van rTMS, in klinisch danwel puur 
wetenschappelijk verband. De lijst is per besluit van de stichting per 2 april 2020 
‘gesloten’; er kunnen dus niet zonder meer nieuwe instellingen aan toegevoegd 
worden. Zie bijlage 1 voor deze lijst.  
Een uitzondering hierop betreft Amsterdam UMC, locatie VUmc; per abuis was deze 
instelling nog niet opgenomen op de lijst. 

2) Instellingen kunnen worden toegevoegd aan de NedKad-lijst onder de volgende 
voorwaarden: 

a. Er is een lokaal behandelprotocol aanwezig dat beschrijft hoe de procedure 
verloopt en welke veiligheidsmaatregelen genomen worden. 

b. Er is minstens één rTMS-geschoolde, BIG-geregistreerde behandelaar 
aanwezig. Deze behandelaar voldoet aan de eisen zoals hieronder gesteld. Als 
er geen rTMS-geschoolde, BIG-geregistreerde behandelaar, die voldoet aan de 
eisen zoals hieronder gesteld, (meer) werkzaam is in de instelling, vervalt de 
instellingsaccreditatie. 

De mogelijkheid voor instellingsvisitatie door de Stichting Hersenstimulatie wordt nog verder 
onderzocht. Mogelijk dat in de toekomst de mogelijkheden voor accreditatie op 
instellingsniveau zullen worden verruimd.  
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Accreditatie op individuniveau 

Voor accreditatie op individuniveau onderscheiden we enkele schalen: rTMS-supervisor, 
rTMS-professional en rTMS-technician. De leden van de Commissie Kwaliteit en Accreditatie 
van de Stichting Hersenstimulatie houden bij wie voor welke schaal geaccrediteerd wordt. 
Deze lijst wordt openbaar gepubliceerd op de website van de Stichting Hersenstimulatie.  

rTMS- supervisor 

rTMS-supervisors zijn BIG-geregistreerde behandelaars die door de Stichting 
Hersenstimulatie bevoegd zijn om rTMS-professionals (zie hieronder) te superviseren in het 
doen van rTMS-behandelingen. Deze bevoegdheid zal worden uitgedeeld op individuele 
basis. In uitzonderlijke gevallen zullen ook individuen die geen BIG-registratie hebben rTMS-
supervisor mogen worden, als deze individuen aantoonbare (wetenschappelijke) expertise 
hebben opgebouwd in het uitvoeren van rTMS, te beoordelen door commissie kwaliteit en 
accreditatie. Voorwaarden waar rekening mee wordt gehouden zijn onder andere aantal 
jaren ervaring en opgebouwde expertise (zowel klinische toepassing als wetenschappelijk als 
onderwijs).  

rTMS-professional 

rTMS-professionals zijn BIG-geregistreerde behandelaars die rTMS-behandelingen indiceren 
en die de daadwerkelijke uitvoer hiervan (vaak) zullen uitbesteden aan anderen (‘rTMS-
technicians’). rTMS-professionals zullen in aanmerking kunnen komen voor accreditatie voor 
een termijn van 3 jaar als zij: 

a. Regiebehandelaar zijn; 
b. Aantoonbaar middels een certificaat een rTMS-cursus hebben gevolgd die voldoet aan 

de door de Stichting Hersenstimulatie gestelde eisen (zie bijlage 2: Blueprint Courses; 
kolom ‘Professional’); 

c. Een bepaald aantal vlieguren onder supervisie van een rTMS-supervisor heeft 
gemaakt: 10 rTMS-sessies. 

Aanbieders van rTMS-cursussen kunnen deze aan de hersenstimulatie-stichting voorleggen 
ter certificatie. Cursussen zullen beoordeeld worden aan de hand van een Blueprint Courses 
(zie bijlage 2), waarin staat waar zo’n cursus aan moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor certificatie van de stichting.  

De regiebehandelaar met de wens om geaccrediteerd te worden als rTMS-professional 
betaalt aan de stichting om zijn cursuscertificaat te toetsen aan de door ons gestelde normen 
een bedrag van €250,-. 

Als een regiebehandelaar met de wens om geaccrediteerd te worden als rTMS-professional 
een cursus heeft gevolgd die (nog) niet door de Stichting Hersenstimulatie is geaccrediteerd, 
dan is dit in principe mogelijk. Het cursusmateriaal (mits beoordeelbaar, d.w.z., opgesteld in 
een taal die de commissieleden machtig zijn) wordt dan getoetst aan de Blueprint Courses, 
om te kijken of deze cursus aan de door ons gestelde normen voldoet. Hier hangt een 
meerprijs aan.  



 3 

De accreditatie vervalt na 3 jaar (i.v.m. de snelheid waarmee nieuwe data over rTMS-
behandelingen vrijkomt, is voor deze relatief korte termijn gekozen i.p.v. 5 jaar, welke meer 
gebruikelijk is), tenzij bijscholing gevolgd is. Dan kan de accreditatie met opnieuw een periode 
van minimaal 3 jaar verlengd worden. Het aantal uren dat iemand aan herregistratie moet 
besteden is nog onder discussie.  

We stellen een overgangsregeling in voor professionals die geaccrediteerd willen worden 
omdat zij nu al behandelingen uitvoeren. Deze professionals zijn regiebehandelaar, hebben 
een rTMS-cursus gevolgd en hebben meer dan 5 rTMS-kuren geïndiceerd en gesuperviseerd.  
Professionals kunnen zich voor € 100,- laten accrediteren bij de Stichting Hersenstimulatie. 
Deze overgangsregeling geldt tot november 2021. 
 
rTMS-technician 

De rTMS-technician kan maar hoeft niet noodzakelijk een (BIG-)geregistreerd behandelaar te 
zijn (zoals artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, GZ-psychologen). Als rTMS-
technician zijn expliciet ook geschikt: 1) basispsychologen aangesloten bij een vereniging voor 
psychologen, zoals het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of de VGCt (Vereniging 
voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) of 2) laboranten van de klinische neurofysiologie 
(KNF) die de rTMS-behandelingen in de dagelijkse praktijk uitvoeren, onder supervisie van 
een rTMS-professional. Hun training en bijscholing zal meer praktijk georiënteerd zijn. rTMS-
technicians zullen in aanmerking kunnen komen voor accreditatie voor een termijn van 5 jaar 
als zij:  

a. Bij voorkeur BIG- of AGB geregistreerd zijn;  
b. Aantoonbaar middels een certificaat een rTMS-cursus hebben gevolgd die voldoet aan 

de door de Stichting Hersenstimulatie gestelde eisen (zie bijlage 2: Blueprint Courses; 
kolom ‘Technician’); 

c. Een bepaald aantal vlieguren onder supervisie van een rTMS-professional heeft 
gemaakt: 20 rTMS-sessies. 

Aanbieders van rTMS-cursussen kunnen deze aan de hersenstimulatie-stichting voorleggen 
ter certificatie. Cursussen zullen beoordeeld worden aan de hand van een Blueprint Courses 
(zie bijlage 2), waarin staat waar zo’n cursus aan moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor certificatie van de stichting. De cursus voor rTMS-technicians is minder theoretisch en 
meer praktijkgericht en zal moeten bestaan uit circa een dag theorie en een dag praktijk. De 
praktijkdag kan gegeven worden door een producent van rTMS-apparaten, mits in het 
theorie-gedeelte apparaten van meerdere producenten aan de orde zijn geweest.  

De behandelaar met de wens om geaccrediteerd te worden als rTMS-technician betaalt aan 
de stichting om zijn cursuscertificaat te toetsen aan de door ons gestelde normen een bedrag 
van €100,-.  

De accreditatie vervalt na 5 jaar, tenzij bijscholing gevolgd is. Dan kan de accreditatie met 
opnieuw een periode van minimaal 5 jaar verlengd worden. Het aantal uren dat iemand aan 
herregistratie moet besteden is nog onder discussie.  

 


