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Deze flyer is bestemd voor integrale en complementaire zorgverleners,
 (afgestudeerden of nog opleiding volgend).



De overheid, zorgverzekeraars en cliënten vragen al heel lang om helderheid en een
eenduidige ordening vanuit het CAM-veld zélf.
Transparantie in het complementaire zorgveld vormt de basis voor de ontwikkeling
van integrale zorg. Een zorgverlener met integrale zorgvisie kijkt over de
beroepsgrens heen en wisselt ervaringen en bevindingen uit. Een groter aanbod
van veilige behandelmethoden en betere samenwerking tussen zorgverleners leidt
tot optimale zorg voor de cliënt en meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg.

Om het imago van het CAM-veld te verbeteren en een door de hele sector gedragen
transparantie te realiseren, is het noodzakelijk dat alle betrokkenen zich organiseren
in een duurzame overlegstructuur waarbij inspraak statutair is geregeld. Met dit
doel verenigen koepelregisters, beroepsverenigingen, opleiderskoepels en opleiders,
zorgonderzoeksorganisaties en patiëntenverenigingen zich in FLICZ, de

Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg | voor kwaliteitsregistratie.

Stichting FLICZ maakt gebruik van het gelaagd kwaliteitsregister dat is ontwikkeld
voor de complementaire zorg, als onderdeel van de integrale zorg.

Zorgverleners worden op basis van hun opleiding ingedeeld in verschillende
subdomeinen:

4a.  Artsen 
Regulier en complementair opgeleid,

 NVAO-geaccrediteerd (universitair), BIG-geregistreerd.
4b.   HBO-zorgverleners 

Regulier en complementair opgeleid,
 NVAO-geaccrediteerd (HBO of universitair), BIG-geregistreerd

3a. Zorgverleners met Master, Bachelor 
 Complementair en regulier opgeleid,
	 NVAO-geaccrediteerd	(HBO)	/	ECP-gecertificeerd
3b.  CAM HBO-zorgverleners 240 EC
 HBO-consequent (bijv. A+ therapeuten), complementair opgeleid,
 geen stapeling van diploma’s
	 Accreditatie:	middels	een	landelijk	erkend	opleidingsberoepsprofiel

2.  CAM HBO-niveau zorgverleners, 180 EC
 Niet-consequent HBO, complementair opgeleid, SNRO, KTNO geaccrediteerd

1a. CAM therapeuten
 Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau.
 KTNO of SNRO geaccrediteerd
1b.  CAM behandelaren
 Complementair opgeleid. Kiezen bewust voor niet vergoedbare registratie

FLICZ HANTEERT EEN KWALITEITSREGISTER MET
NIEUWE INDELING VAN ZORGVERLENERS

voor kwaliteitsregistratiewww.flicz.nl



In het gelaagd kwaliteitsregister van FLICZ is
plaats voor de volgende zorgverleners:

• regulier opgeleide artsen en HBO-ers
 die CAM-interventies toepassen;
• CAM-therapeuten (met of zonder HBO).

Iedere zorgverlener wordt geclassificeerd
binnen het gelaagd kwaliteitsregister en is zo
zichtbaar voor cliënten, collega zorgverleners,
zorgverzekeraars en Vektis.

FLICZ is georganiseerd als drie “huizen” onder één dak.
De cliënten en maatschappelijke organisaties
hebben zicht op de ontwikkelingen binnenshuis.
Uiteraard in samenspraak met FLICZ.

In de tekening hiernaast is als voorbeeld het “huis”
van de beroepsorganisaties vergroot weergegeven.
Zorgverleners komen op basis van hun behaalde
diploma’s in de subdomeinen 1-4.

Per subdomein communiceren zorgverleners, die op
een vergelijkbaar niveau zijn opgeleid, met elkaar.
Per subdomein worden de criteria bepaald. Zo
wordt kwaliteit vastgesteld en vastgelegd.
De 5e verdieping is de bestuurslaag en in het
souterrain (0) vinden we het faciliterende deel van
FLICZ.

De minimale criteria voor inschrijving van een
zorgverlener in het gelaagd kwaliteitsregister zijn:
•  Kvk-registratie;
•   VOG verklaring;
• Wkkgz-registratie;
•  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
•  Behandelmethode en –perspectief*;
• Betreft humane medische gezondheidskundige
 behandelingen;
•  Competenties initiële beroepsopleiding tellen
 mee maar mogen niet gestapeld worden.

www.flicz.nlvoor kwaliteitsregistratie
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• * = over het behandelperspectief is een afzonderlijke flyer met uitleg beschikbaar
• * = over het behandelperspectief is een afzonderlijke flyer met uitleg beschikbaar



FEDERATIE 
LEEFSTIJL, INTEGRALE 

EN COMPLEMENTAIRE ZORG
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WILT U MEER WETEN?

KIJK DAN OP WWW.FLICZ.NL
OF MAIL NAAR CONTACT@FLICZ.NL

WIE KUNNEN ZICH AANSLUITEN BIJ FLICZ

•  Overkoepelende registers (alle huidige en toekomstige aangesloten 
 beroepsverenigingen/ zorgverleners);
•  Niet bij een koepel aangesloten beroepsverenigingen;
• Opleiderskoepels (alle huidige en in de toekomst aangesloten opleiders);
•  Niet bij een koepel aangesloten opleiders;
•  (praktijk) Onderzoeksorganisaties op het gebied van zorg;
•  Patiëntenverenigingen (via Platform-IG).

DE BELANGRIJKSTE TAKEN VAN FLICZ

•  Inschalen van zorgverleners in het kwaliteitsregister;
•  Overleg en afstemming met Vektis en de zorgverzekeraars;
•  Borgen van inbreng en inspraak van deelnemers;
•  Borgen van overleg tussen de ‘huizen’ (beroepsbeoefenaars, opleiders en 
 onderzoek met inbreng van patiënten) ten behoeve van verdergaande 
 transparantie en kwaliteitsbevordering.

 

WAT DOET FLICZ NIET

•  Aanvraag btw-vrijstelling;
•  Wkkgz-registratie;
•  Levering beroeps- en bedrijfsverzekeringen;
•  Levering bij-/nascholingen of ander onderwijs.


