
 
 
 

 
 

 
HCU0 Uitsluitingen 
In aanvulling op Deel 3. Uitsluitingen, sub 13 van de algemene verzekeringsvoorwaarden MPH-2013 
bestaat er 
tevens geen dekking gebaseerd op of voortvloeiende uit: 

  uitvoering van invasieve (be)handelingen, waaronder mede wordt verstaan 
laserbehandelingen 

  natte cupping (schröpfen) 

  het aanbrengen van permanente make-up 

  seksuele of seksueel getinte gedragingen 

  manipulatie van wervels dan wel de wervelkolom. Deze uitsluiting is niet van toepassing op 
Dorn-therapie uitgevoerd door een als Dorn-therapeut geregistreerde en opgeleide 
aangesloten therapeut onder deze polis. Wel geldt voor aanspraken in verband met Dorn-
therapie in afwijking van het verzekerd bedrag een sublimiet van EUR 250.000 per aanspraak 
en EUR 500.000 per verzekeringsjaar als onderdeel en niet in aanvulling op het verzekerd 
bedrag beroepsaansprakelijkheid in de polis 

  behandelingen specifiek gericht op topsporters conform de definitie gehanteerd door het 
NOC*NSF 

  het leveren van en/of het adviseren van het gebruik van reguliere geneesmiddelen en 
andersoortige  chemicaliën 

  het leveren en/of toedienen van eender welk menselijk materiaal 

  niet of niet tijdig adviseren gebruik te maken van reguliere geneeswijzen 

  niet of niet voldoende effectief zijn van behandelingen en/of adviezen 

  behandeling(en) welke specifiek gericht zijn op ongeneeslijke en levensbedreigende ziekten 
   behandeling(en) met, voorschrijven dan wel adviseren van (het gebruik van) bedreigde 
   planten schimmelen diersoorten (conform de courante versie van The IUCN Red List of   
   Threatened Species) 

  behandelingen verricht door student-leden die in opleiding zijn tot uitoefening van de in de   
hoedanigheid op het polisblad vermelde behandelingen, tenzij er bij verrichtingen en/of 
behandelingen waarop de opleiding van het student-lid betrekking heeft: 

               _ het betreffende student-lid onder direct toezicht staat van een in het kader van de    
     betreffende verrichting dan wel behandeling volledig gekwalificeerd lid; of 
               _ het betreffende student-lid de propaedeuse heeft behaald in het kader van de BATC-   
     erkende opleiding die hij of zij doorloopt, mits het betreffende student-lid: 

1. zich houdt aan de verrichtingen dan wel behandelingen waartoe hij of zij in de 
BATC-erkende 

                  opleiding wordt opgeleid; en  
2. de cliënt vooraf op de hoogte stelt dat hij of zij als student niet volledig 

gekwalificeerd is. 
                 Met betrekking tot verrichtingen dan wel behandelingen door student-leden geldt in    
    afwijking op het eigen risico op het polisblad een eigen risico voor beroepsaansprakelijkheid 
    van EUR 250,00 per aanspraak. 
 

Deze informatie is ook terug te vinden op het polisblad uitgegeven door uw beroepsvereniging 

 



 
 


