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Aanmelden en beschrijving
•
•
•
•
•
•

De ontwikkelaar van de interventie of de licentiehouder melden de interventie aan door het invullen en
verzenden van het aanmeldformulier samen met een (digitale) bijlage van de uitwerking van de
interventie (bijvoorbeeld handleiding, handboek, protocol of draaiboek).
Zodra de aanmelding en de bijlage(n) binnen zijn, adviseren twee medewerkers van Vilans of de
interventie voldoende ontwikkeld is om in potentie voor erkenning in aanmerking te komen.
Bij een positief advies start u met het erkenningstraject waarin u uw interventie in een vast format
beschrijft, ondersteund door Vilans.
Het traject start met een persoonlijk gesprek waarin de werkwijze, het format van beschrijven en de
verwachtingen over en weer centraal staan.
De ondersteuning tijdens het traject richt zich op het doorlopen van de procedure en op een
consistente beschrijving van de interventie in het format. De ondersteuning geldt níet voor de inhoud
van de interventie(beschrijving).
De begeleiding vanuit Vilans start 4 maanden voorafgaand aan een vergadering van de
erkenningscommissie. Er zijn drie feedback momenten op de beschrijving in het format. Eén maand
voor de commissievergaderingen dienen de stukken compleet te zijn om door de commissieleden
beoordeeld te kunnen worden.

Beoordeling aanvragen en terugkoppeling
•
•

•
•

Als de interventiebeschrijving klaar is, vraagt u een beoordeling aan bij de erkenningscommissie én
geeft u Vilans toestemming om de interventie bij de commissie in te dienen.
Voor de leden van de erkenningscommissie wordt de onderliggende documentatie over de interventie
meegestuurd, zoals de handleiding en literatuur over onderzoek naar de uitvoering en eventueel
effectonderzoek. De documentatie dient ofwel digitaal ofwel hardcopy in (minimaal) viervoud
aangeleverd te worden.
Vilans koppelt het oordeel en de feedback van de erkenningscommissie aan u terug.
Het kan zijn dat de commissie meer toelichting of verduidelijking op onderdelen vraagt, waarmee u
gevraagd wordt uw beschrijving van de interventie op basis van de genoemde punten te herzien
voordat uw interventie voor erkenning in aanmerking komt.

Publicatie erkende interventies
•
•

Als uw interventie erkend is, wordt deze opgenomen in de databank interventies langdurende zorg. Uw
interventie wordt getoond via: https://www.databankinterventies.nl/.
Omdat er in een aantal aanpalende sectoren ook erkenningstrajecten volgens dezelfde systematiek
uitgevoerd worden, kan uw interventie ook voor hen interessant zijn om te tonen. Hierbij gaat het om
databanken van het NJi/ CGL- RIVM/ NISB/ NCJ/ Trimbos-instituut en MOVISIE. Uw interventie krijgt
daarmee een groter bereik.

Herbeoordeling en opnieuw indienen
•
•
•

Na vijf jaar wordt uw interventie door de erkenningscommissie opnieuw beoordeeld op actualiteit en
eventueel doorontwikkeling.
U kunt uw interventie ook tussentijds opnieuw voorleggen aan de erkenningscommissie. Bijvoorbeeld
als er naast een goede onderbouwing, ook effectonderzoek beschikbaar is gekomen.
Als uw interventie wordt afgewezen dan staat u te allen tijde vrij om uw interventie op een later
moment opnieuw voor beoordeling in te dienen.

