Hierdoor ontstaat een éénduidig beeld van alle zorgverleners in de integrale en complementaire zorg.
In het gelaagd kwaliteitsregister is plaats voor regulier opgeleide artsen en HBO-ers met CAM-interventies en
CAM-therapeuten (met of zonder HBO). Iedere zorgverlener wordt geclassificeerd en zichtbaar gemaakt voor
In het gelaagd kwaliteitsregister is plaats voor regulier opgeleide artsen en HBO-ers met CAM-interventies en
cliënten, zorgverzekeraars, collega zorgverleners en Vektis.
CAM-therapeuten (met of zonder HBO). Iedere zorgverlener wordt geclassificeerd en zichtbaar gemaakt voor
cliënten, zorgverzekeraars, collega zorgverleners en Vektis.
Het bestuur van FLICZ bestaat uit een onafhankelijk voorzitter met bestuursleden uit verschillende organisaties
en koepels van patiënten, zorgverleners, opleiders en (praktijk)onderzoekers. Bij de oprichting van FLICZ ligt het
Het bestuur van FLICZ bestaat uit een onafhankelijk voorzitter met bestuursleden uit verschillende organisaties
draagvlak voor registratie op ruim 5.000 zorgverleners.
en koepels van patiënten, zorgverleners, opleiders en (praktijk)onderzoekers. Bij de oprichting van FLICZ ligt het
draagvlak voor registratie op ruim 5.000 zorgverleners.
In het kwaliteitsregister zijn de volgende zorgverleners op éénduidige wijze geclassificeerd op basis van
opleidingsniveau:
In het kwaliteitsregister zijn de volgende zorgverleners op éénduidige wijze geclassificeerd op basis van
opleidingsniveau:

VOOR KWALITEITSREGISTRATIE

SUBDOMEINEN

4a.
4a.
4b.
4b.
3a.
3a.
3b.
3b.
2.
2.
1a.
1a.
1b.
1b.

Artsen
Regulier en complementair opgeleid, NVAO-geaccrediteerd (universitair), BIG-geregistreerd.
Artsen
Regulier
en complementair opgeleid, NVAO-geaccrediteerd (universitair), BIG-geregistreerd.
HBO-zorgverleners
Regulier en complementair opgeleid, NVAO-geaccrediteerd (HBO of universitair), BIG-geregistreerd
HBO-zorgverleners
Regulier en complementair
Zorgverleners
met Master ofopgeleid,
BachelorNVAO-geaccrediteerd (HBO of universitair), BIG-geregistreerd
Complementair en regulier opgeleid, NVAO-geaccrediteerd (HBO) / ECP-gecertificeerd
Zorgverleners met Master of Bachelor
Complementair
en regulier
NVAO-geaccrediteerd (HBO) / ECP-gecertificeerd
CAM
HBO zorgverleners
240opgeleid,
EC
HBO-consequent (bijv. A+ therapeuten), complementair opgeleid, geen stapeling van diploma’s
CAM
HBO zorgverleners
EC
Accreditatie:
middels een240
landelijk
erkend opleidingsberoepsprofiel
HBO-consequent (bijv. A+ therapeuten), complementair opgeleid, geen stapeling van diploma’s
Accreditatie:
middels
een landelijk
erkend
opleidingsberoepsprofiel
CAM
HBO-niveau
zorgverleners,
180
EC
Niet-consequent HBO, complementair opgeleid, SNRO, KTNO geaccrediteerd
CAM HBO-niveau zorgverleners, 180 EC
Niet-consequent
CAM
therapeutenHBO, complementair opgeleid, SNRO, KTNO geaccrediteerd
Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau. KTNO of SNRO geaccrediteerd
CAM therapeuten
Complementair
opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau. KTNO of SNRO geaccrediteerd
CAM
behandelaren
Complementair opgeleid. Kiezen bewust voor niet vergoedbare registratie
CAM behandelaren
Complementair opgeleid. Kiezen bewust voor niet vergoedbare registratie
Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met voorzitter@flicz.nl (Nico Smits)
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