Beste NVBT leden,
Wij zijn per direct op zoek naar leden die zich willen inzetten om evidentie voor de Zorgprogramma’s en
Generieke Modules aan te leveren. Er is op dit moment veel vraag naar evidentie en het aanleveren hiervan is
van levensbelang voor het voortbestaan van vaktherapie waaronder beeldende therapie.
De FVB is een commissie onderzoek gestart waar alle verenigingen een bijdrage moeten leveren. De
Commissie Richtlijnen kan het werk niet aan en hebben per direct ondersteuning nodig. Uitgangspunt is dat de
verenigingen verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van evidentie!
(Bijgevoegd een organogram met de positionering van deze commissie onderzoek).
Aan ons is gevraagd om op korte termijn, tussen nu en twee weken, deze commissie operationeel hebben. M.n.
leden die ervaring hebben met het raadplegen van databases hebben we acuut nodig. Zoals jullie hebben
kunnen lezen hebben we tot 2020 de tijd om aan te tonen dat wat we doen ook echt werkt. Eind 2017 zal er een
tussen evaluatie zijn.
DUS EEN OPROEP AAN ALLE LEDEN.
WE MOETEN NU GAAN VOOR ONS VAKGEBIED !!!!!!
Meldt je aan bij: nvbt.kennisinnovatie@vaktherapie.nl
Met je naam, telefoonnummer en emailadres
Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van Truus of Mariëlle.
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Commissie Richtlijnen inventariseert evidence op stoornisniveau en maakt deze beschikbaar voor praktijk.
FVB-vertegenwoordigers en hun ondersteuningsgroepen in Zorgstandaarden (ZS) en Generieke Modules (GM) verzamelen evidentie tbv ZS en GM
en stellen deze ter beschikking van de Commissie Richtlijnen (CR) zodat deze ook breder verspreid kan worden (GMVT en voor de data base i.o.)
De FVB-vertegenwoordigers in ZS en GM kunnen, als bijvoorbeeld een vereniging niet vertegenwoordigd is in hun ondersteuningsgroep of de leden
niet voldoende competent zijn evidentie te zoeken, hulp inroepen via de CR.
De CR-leden van de verenigingen kunnen, als zij overvraagd worden, hulp inroepen van de leden commissieonderzoek van de vereniging.

