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Depressie is een van de grote veroorzakers van verzuim. Gebruik 
van de richtlijn vermindert het verzuim en bevordert 
hetwelbevinden van mensen. Hoe meer artsen de richtlijn 
toepassen, hoe beter dus! Maar het daadwerkelijk inzetten van 
richtlijnen blijkt in de praktijk soms lastig. 

De NVAB wil samen met u uitzoeken hoe dat 
makkelijker kan. Daarom nodigen wij u van harte 
uit voor de praktijktest Richtlijn Depressie. Daarmee 
leert u deze richtlijn goed te gebruiken in uw praktijk. 
Voor deelname aan de training is accreditatie 
aangevraagd. 



Voor wie?
Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die graag willen bijdragen aan kwaliteitsverbetering 

Wat houdt het in?
De praktijktest bestaat formeel uit voormeting, implementatie en nameting. Concreet 
gaat u het volgende doen: 

1. Discussie in focusgroepen (certificaat deskundigheidsbevordering)
• 7 tot 10 deelnemers per groep
• Een bijeenkomst van 1,5 à 2 uur in juni 2019
• Onderwerp: Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren voor de 

implementatie van de richtlijn Depressie 

2. Hoe gebruikt u de richtlijn? (certificaat deskundigheidsbevordering)
• Voor 5 werkenden vult u in een speciale app in hoe u de richtlijn gebruikt (ca. 15 min 

per dossier) 
• Periode: Juni – augustus 2019 en oktober – december 2019

3. Geheel verzorgde training van een middag in september/oktober 2019 
(accreditatiepunten)

• Zo gebruikt u de richtlijn Depressie
• Instructie gebruik en voordelen speciale RL-app met een stroomschema, Kennisquiz, 

Achtergronden van de richtlijn, en een dashboard waarop u de uitkomsten kunt inzien.



4. Hoe gebruikt u de richtlijn na de training? (certificaat 
deskundigheidsbevordering)

• Herhaling stap 2, in de periode oktober – december 2019

5. Afronding praktijktest 
• De resultaten van de praktijktest worden gebruikt voor het verbeteren van de 

implementatie van richtlijnen. Alle persoonsgegevens worden uiteraard anoniem 
verwerkt.  

Wat heb ik eraan?
• Door deelname aan de praktijktest krijgt u nieuwe tools, zoals een mobiele app, 

om richtlijnen makkelijker te gebruiken en meer inzicht in en kennis over de 
richtlijn Depressie. 

• Uiteraard krijgt u ook de toegekende accreditatiepunten en certificaten.
• Bovendien levert u een belangrijke bijdrage aan evidence based zorg.

Wij hopen u te mogen verwelkomen als deelnemer aan de praktijktest! 
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welk onderdeel u 
mee wilt doen. 



Aanmelden kan via onze website: 

https://nvab-online.nl/aanmelden-praktijktest-depressie

Contactpersoon:
Irena Draskovic, NVAB 
i.draskovic@nvab-online.nl
06 13057743
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