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Statutaire doelstelling vereniging BPC:  
De vereniging heeft ten doel het betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk maken en 
houden van chiropractische zorg, voor alle patiënten in Nederland, zomede al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. 
 
Missie:  
Onze missie is het behartigen van de belangen van onze chiropractieleden naar zorgverleners, 
verzekeraars en overheid en het toegankelijk en betaalbaar maken van chiropractische zorg. 
 
Visie:   
Door de overheid, verzekeraars en collega-zorgverleners erkende en kwalitatieve chiropractische zorg 
voor alle patienten in Nederland. 
 

Werkveld:  

De BPC richt zich op alle (toekomstige) chiropractie patiënten in Nederland en zoekt tevens 

aansluiting bij de internationale verenigingen van chiropractie patiënten. 

 
Kernprincipes van de Vereniging: 
De BPC tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
1) Het behartigen van de collectieve belangen chiropractiepatiënten richting: zorgverlener, 

beroepsorganisaties chiropractie, zorgverzekeraar, overheid en overige partijen daar waar de 
belangen van de chiropractie patiënt vertegenwoordigd dienen te worden.  

2) Het luisteren naar, ervaringen delen met en ervaringen toegankelijk maken voor andere 

(toekomstige) patiënten. 

3) Het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van de inbreng van cliëntervaringen. Het 

verzamelen van informatie die voor derden van belang is. 

4) Aansluiting zoeken bij internationale verenigingen met vergelijkbare doelstellingen. 

5) Alle andere middelen welke tot verwezenlijking van het doel kunnen leiden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Met deze doelstellingen beoogt de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie het algemeen belang 

te dienen.  

 

Afwezigheid winstoogmerk:  

De BPC heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en de feitelijke 

werkzaamheden. De vereniging zal de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laten 

komen aan haar doelstellingen.  
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Inleiding 
De BPC is officieel opgericht in 2015 en heeft zich de eerste jaren vooral bezig gehouden met het 
opstarten van de Belangenvereniging en het verwerven van leden voor de vereniging. Hierbij is in 
eerste instantie gekozen voor een gratis lidmaatschap en contact gelegd met de voormalige 
patiëntenvereniging en de Beroepsvereniging NCA, de Nederlandse Chiropractoren Associatie, waar 
bijna 300 chiropractoren zijn aangesloten.   
Het ontwikkelingsproces van de vereniging is nog in volle gang en een in maart 2020 onder de ca. 
3.500 leden gehouden enquête heeft nuttige informatie opgeleverd voor ons nieuwe beleidsplan 
voor de jaren 2021-2023. 
 
Doelen BPC voor 2020-2021: 
 
“De basis op orde:” 

• Website uitbreiden met informatievoorziening leden, o.a. info zorgverzekeringen. 

• Samenstelling, uitbreiding en taakverdeling bestuur.  

• Sterkere financiële basis, plan voor invoering contributie en donaties. 

• Optimaliseren Jaarplan en begroting/meerjarenraming.  

• Financiële administratie en jaarrekening/jaarverslag, koppelen met ledenadministratie. 

• Statuten en huishoudelijk reglement op orde. 

• Nieuwsbrieven inhoud en frequentie. 

• Informatiemateriaal ontwikkelen en promoten bij alle chiropractoren. 

• AVG-proof. 

• Samenwerking andere patiëntenverenigingen en NCA intensiveren. 

• Onderzoek lidmaatschap Patiëntenfederatie.  
 
Doelen 2022-2023: 
 
“Aan het werk:” 

• Kernactiviteiten formuleren en promoten en hiervoor de doelgroepen bepalen. 

• Ondersteunen/intermediair/vraagbaak onderzoeken individuele chiropractiepatiënt. 

• Informatievoorziening en onderzoek Chiropractie via website en nieuwsbrieven. 

• Belangenbehartiging leden. 

• Onderzoek naar platform voor patiënt-ervaringen. 

• Ledenaantal vergroten naar minstens 7000. 

• Samenwerken NCA. 

• Geschillencommissie/vertegenwoordiging onderzoeken. 

• Leden-enquêtes. 

• Vertegenwoordiging in koepels onderzoeken 
 
 

 

https://www.nca.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/

