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In een gezamenlijke open brief vandaag roepen de GNRPO (Groepering, Nationaal en Representatief 
voor de Professionele Osteopaten) en het ROB (Register voor de Osteopaten van België) de Open 
VLD op om de erkenning van osteopaten te steunen. Open VLD heeft immers aangegeven die 
erkenning niet te willen steunen. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vindt dat een 
moedige beslissing van een regeringspartner. 
  
De erkenning van de osteopathie is het tweede luik in het aanslepende dossier rond de erkenning 
van de vier niet-conventionele praktijken. Homeopathie is intussen onder bepaalde voorwaarden 
erkend, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur zouden moeten volgen. 
  
De BVAS heeft zich steeds hevig verzet tegen de erkenning van deze vier niet-conventionele 
praktijken. Niet alleen ontbreekt de wetenschappelijk gevalideerde bewijskracht (evidence-based) 
van deze praktijken, een eventuele erkenning effent het pad voor de verdere opmars van dubieuze 
pseudogeneeskundige praktijken en zelfs van de sektarische geneeswijzen. 
  
Voor de BVAS is een bekwame osteopaat een kinesitherapeut met een bijkomende vorming in de 
osteo-articulaire osteopathie die op voorschrift van een arts bepaalde handelingen uitvoert. Dat 
voorschrift door een arts, huisarts of specialist, is niet in het ontwerp van tekst voor de erkenning 
opgenomen. Osteopaten eisen dat ze autonoom zouden mogen werken. Dat houdt volgens de BVAS 
een reëel gevaar in voor de volksgezondheid. Open VLD ziet dit gevaar in en neemt haar politieke en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen. De BVAS kan dit standpunt 
alleen maar bijtreden. 
  
Tot slot is de erkenning van de vier voornoemde niet-conventionele praktijken een vervelende 
nageboorte van de onverstandige wet Colla uit 1999. Deze wet is niet alleen onuitvoerbaar, ze stelt 
de bevolking bloot aan handelingen die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Hoog tijd dus 
om de wet Colla eens en voor altijd in te trekken en om de nog steeds in voege zijnde wet te doen 
respecteren. Die verbiedt dat geneeskunde wordt bedreven door niet-artsen.   
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