Jaarverslag Stichting STIBIG 2019 - 2021
Stichting ter Bevordering van de Integrale Geneeskunde (hierna: ‘STIBIG’), is opgericht op 12 december
2012 en is gevestigd in Amsterdam. De stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen
winstoogmerk.
STIBIG heeft tot doel:
a. Het vanuit een holistische visie bevorderen van onderwijs in, onderzoek naar en uitbeoefening
van de integrale geneeskunde;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
STIBIG tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het aanbieden van onderwijs;
b. Het stimuleren van onderzoek;
c. Het organiseren van samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeswijzen.
Werkzaamheden 2019 - 2021
In de periode van 2019 - 2021 zijn de werkzaamheden van de stichting gericht op het aanbieden van
onderwijs, het waarborgen, verder ontwikkelen en verbeteren van het aangeboden onderwijs, het verder
accrediteren van de opleiding Integrative Medicine en het verspreiden van kennis over Integrative
Medicine.
De werkzaamheden bestaan uit:






Het aanbieden van onderwijs:
o Een 2-jarige module post-hbo onderwijs Integrative Medicine
o Verdubbeling van de onderwijscapaciteit door het aanbieden van onderwijs dat in januari
begint naast het reguliere onderwijs dat in september begint, waardoor momenteel drie
lichtingen onderwijs krijgen.
o Regelmatig open dagen organiseren voor belangstellenden voor het onderwijs.
o Het onderwijsprogramma is uitgebreid met het onderdeel preventie- en leefstijlcoaching.
Aan het einde van de opleiding ontvangt de cursist een dubbel diploma, te weten IM
zorgverlener, met inbegrip van preventie- en leefstijlcoach
Het waarborgen, verder ontwikkelen en verbeteren van het aangeboden onderwijs door middel
van:
o Kwaliteitsevaluaties door middel van regelmatige meting van de kwaliteit en
tevredenheid met het onderwijs onder de studenten.
o Verdieping en verbreding van het aanbod van onderwijs door middel van de werving van
vooraanstaande gastdocenten uit de Integrative Medicine hoek.
o Het organiseren van masterclasses voor alumni over de nieuwste wetenschappelijke
inzichten en trends binnen het Integrative Medicine werkveld
Het accrediteren van de opleiding Integrative Medicine voor:
o Verpleegkundigen bij de V&VN (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en
Register Zorgprofessionals)
o Oefentherapeuten bij de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten
Paramedici)

o
o
o
o



POH'ers (Praktijk Ondersteuners Huisarts bij het NVvPO (Nederlandse Vereniging van
Praktijkondersteuners) (accreditatie bij het schrijven van dit jaarverslag reeds verlopen)
Leefstijlcoaching fysiotherapeute bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie) en SKF
Beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg (VBAG)
(Vanaf januari 2022: MBOG, de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire
Geneeskunde)

Het verspreiden van kennis over Integrative Medicine door:
o Aanwezigheid bij meerdere Integrative Medicine gerelateerde congressen en
evenementen.
o Het opzetten van een beroepsvereniging voor Integrative Medicine, de BOVIM
o Ondersteuning van het oprichten Integrative gezondheidscentra. Deze gezondheidscentra
kunnen stageplaatsen, afstudeeropdrachten en werkgelegenheid gaan bieden aan de
studenten en afgestudeerden van onze opleidingen. Ook kunnen ze data leveren ten
wetenschappelijk onderzoek

o advertenties plaatsen in vak gerelateerde tijdschriften

