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Er zijn in 2019 geen geschillen voorgelegd aan de SGRC, dus tot op heden zijn
er ook geen uitspraken gedaan.
Alle Register Chiropractoren aangesloten bij de Stichting het Nationaal Register
van Chiropractoren (SNRC) vallen onder de SGRC. De Register Chiropractoren
conformeren zich aan de SGRC. De Register Chiropractoren maken zowel de
SGRC, de SNRC als de VPRC (Vereniging voor Patiënten van Register
Chiropractoren) zichtbaar bekend in de praktijken aan hun patiënten.
De SGRC is bij de georganiseerde bijeenkomsten voor besturen van
geschilleninstanties geweest en denkt mee over de mogelijkheden om samen
met de andere erkende geschilleninstanties zorg te dragen om aan de
voorwaarde van de erkenning te voldoen. Zo heeft de SGRC deelgenomen aan
de werkgroep website samen met twee andere geschilleninstanties.
De SGRC had reeds in 2016 de Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg
(SUGZ) opgericht om aan de eis te kunnen voldoen. Het afgelopen jaar heeft
de SGRC de website www.uitsprakenzorg.nl opnieuw naar voren gebracht om
te kunnen gebruiken al dan niet in combinatie met de SUGZ. Daarnaast heeft
de SGRC een samenwerkingsverband voorgesteld zoals gebruikt wordt bij de
Complementaire BeweegZorgGroep (CBZG) waar de SNRC onderdeel van uit
maakt.
Afgelopen jaar is de SGRC een samenwerkingsverband aangegaan met de
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De GAT is
ingeschreven als bestuurder van de SUGZ. De SUGZ maakt nu gebruik van de
website geschillendossier.nl. Samen is uitgewerkt hoe er aan de voorwaarden
van de erkenning kan worden voldaan. Op 20 augustus 2019 hebben we
gezamenlijk een gesprek gehad met het ministerie van VWS om onze opzet

kenbaar te maken en te vragen of we op de goede weg zijn, opdat we de
andere geschilleninstanties er verder bij kunnen betrekken. Er was
aangegeven, dat het antwoord hier op enige tijd in beslag zou gaan nemen. Op
28 oktober 2019 hebben we gevraagd of er inmiddels iets bekend was. Tot op
heden hebben we geen antwoord mogen ontvangen.
Komend jaar zal de SGRC zich maximaal blijven inspannen om samen met
andere erkende geschilleninstanties zorg te dragen, dat er voldaan wordt aan
de voorwaarde van de erkenning.
Dit jaarverslag over 2019 is opgesteld
op 31 januari 2020 te Rotterdam
door het bestuur van de SGRC

