De COVID-19 is een wereldwijde ramp en stelt de gezondheidszorg enorm op de proef. Als
geregistreerd RBCZ therapeut helpt u misschien ook uw cliënten en/of hun gezinsleden die
gezondheidsklachten ondervinden van het coronavirus met bijvoorbeeld: fytotherapie,
voedingssupplementen, homeopathie of een ontspanningstherapie op afstand. Misschien geeft u
adviezen aan uw cliënten om preventief het immuunsysteem te versterken of om weer helemaal
goed te kunnen herstellen.
Vanuit RBCZ willen we u graag om de hoogte stellen dat het NUNM’s (National University of Natural
Medicine) Helfgott Research Institute uit Portland, Amerika een initiatief is gestart om wereldwijd
gegevens te gaan verzamelen van CAM behandelaars en hun anonieme cliënten over wat gebruikt
wordt aan therapieën bij COVID-19. Het is voor het CAM werkveld belangrijk, dat meer data
verzameld gaat worden zodat meer inzicht gegeven kan worden aan andere partijen in de zorgsector
over wat effectief zou kunnen zijn. Maar ook zeker voor onze eigen specifieke sector zijn deze
gegevens waardevol. Bij goed geregistreerde casuïstiek zouden ook mogelijk case reports
gepubliceerd kunnen gaan worden. Dit is een mooie kans om informatie te delen en het RBCZ roept u
dan ook op om mee te doen. Want hoe meer data verkregen wordt hoe betrouwbaarder de
resultaten zullen zijn.
Meedoen is eenvoudig en ik zal hieronder uitleggen hoe dat gaat.
Registeren gaat door op de onderstaande link te klikken:
https://redcap.nunm.edu/redcap/surveys/?s=PE3EHAYDT3








Als eerste vult u ‘Yes’ (er van uitgaande dat dit klopt) in bij: Attestation Statement,
“I confirm the information provided here accurately reflects the course of care and outcomes
for the case described”. De vertaling hiervan is:
“Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig het verloop en de resultaten van de
beschreven casus weerspiegelt”. De rest wijst vanzelf.
Voor elke casus vult u een apart formulier in. De mogelijkheid om een andere casus in te
voeren wordt na iedere inzending beschikbaar. Alle vragen zijn optioneel behalve enkele die
noodzakelijk informatie geven.
Het is aan te raden om voor elke casus de “Enquêtetoegangscode” oftewel de "Survey Access
Code ” op te slaan en deze code in de casus op te nemen. Door deze code te koppelen aan
cliëntdossier kunnen reacties worden gewijzigd als er veranderingen zijn in ondersteunende
zorg. De enquêtetoegangscode wordt zichtbaar nadat u alle antwoorden heeft ingediend.
Elke casus heeft zijn eigen unieke toegangscode, dus noteer elke individuele code en link
naar de respectievelijke casus.
Nadat u een casus heeft ingediend, krijgt u de mogelijkheid om uw antwoorden als pdf te
downloaden voor uw administratie.

Uitleg van afkortingen: MD = Medical doctor, DO = Doctor in Osteopathy

Meer informatie kunt u lezen door op de volgende link te klikken:
https://todayspractitioner.com/covid-19/add-your-clinical-protocols-observations-to-the-traditionalcomplementary-and-integrative-health-and-medicine-covid-19-support-registry/#.Xoc9x4gzY2y

