


Practice Based Evidence Praktijk 
Praktijken van zorgverleners met het keurmerk ‘Practice Based 
Evidence Praktijk’ voldoen aan criteria die zijn gebaseerd op het 
inzichtelijk maken van de effectiviteit van de behandeling. Hierdoor 
kan de cliënt zien of de gegeven behandeling effectief is. Met het 
inzichtelijk maken van de effectiviteit van de behandeling kunnen 
deze zorgverleners op basis van het resultaat heel specifiek en 
efficiënt behandelen en bovendien aan hun cliënten aantonen dat 
het door de behandeling beter met hen gaat.


Practice Based Evidence werken 
Het uitgangspunt van Practice Based Evidence werken is dat er 
geen gemiddelde cliënten bestaan en dat richtlijnen niet moeten 
leiden tot standaard zorg. Juist door Practice Based Evidence te 
werken kan op individueel niveau gekeken worden naar de 
effectiviteit van een behandeling. De behandeling kan bij de 
betreffende cliënt dan ook op individueel niveau worden 
aangepast. Voor het vaststellen van de effectiviteit van de 
behandeling worden de ervaring van de zorgverlener en de 
gegevens van de cliënt samengevoegd. In een overzicht worden 
vervolgens de onderzoeksresultaten weergegeven. Vanuit de 
combinatie van individuele gegevens en ervaring van de 
zorgverlener ontstaat een reëel beeld van de effectiviteit van de 
behandeling, wat door de cliënt kan worden ingezien.


Inzage in de effectiviteit 
De zorgverlener en cliënt kunnen per klacht precies zien of de 
behandeling voldoende werkt. Zo kunnen de zorgverlener en cliënt 
samen goed overleggen wat de beste vervolgstap is. Cliënten 
kunnen hierdoor betrokken worden bij de eigen behandeling, wat 
de effectiviteit ten goede komt. De behandeling is bovendien 



effectiever, omdat de zorgverlener specifieker, aan de hand van de 
resultaten, kan behandelen. Zo voorkomt men dat belangrijke 
zaken over het hoofd gezien worden. Het resultaat van de 
behandeling kan sneller opgemerkt worden dankzij tijdbesparing. 
Voorafgaand aan de afspraak ontvangt de cliënt al een lijst om in te 
vullen. Hierdoor kan de zorgverlener direct met de behandeling aan 
de slag.


Optimale bescherming van gegevens 
De zorgverleners met het keurmerk ‘Practice Based Evidence 
Praktijk’ werken met het programma EviCare als elektronisch 
cliëntendossier. EviCare is door de onafhankelijke keuringsdienst 
KIWA goedgekeurd en voldoet aan de hoogst gestelde 
veiligheidseisen voor het opslaan van medische gegevens, 
vergelijkbaar met die van ziekenhuizen. De gegevens in EviCare zijn 
goed beveiligd en bovendien heeft de cliënt altijd de mogelijkheid 
ze op te vragen of te laten verwijderen.


Aantoonbaar beter 
Praktijken met het PBEP-logo voldoen dus aan de richtlijnen die 
staan voor Practice Based Evidence werken. Cliënten weten 
hierdoor zeker dat er gewerkt wordt met een elektronisch 
cliëntensysteem dat beveiligd is op het hoogste niveau en krijgen 
indien gewenst ook zelf inzicht in de effectiviteit van hun 
behandeling.

Voor de zorgverleners betekent deze certificering dat zij aan hun 
cliënten kunnen aantonen dat hun behandelingen effectief zijn. Zij 
bieden daardoor aantoonbaar betere zorg.


