
 

 
* Evidence-Based Practice is een benadering die het beste bewijs uit klinisch onderzoek, de expertise 
van de behandelaar en de waarden en keuzes van de patiënt in een bepaalde klinische en sociale 
context combineert. 

Persbericht 

HET EBP-NETWERK WORDT EVIKEY 
Brussel, 13 december 2022 – EBP Network, het netwerk dat expertisecentra en 
Belgische gezondheidsactoren samenbrengt, heet voortaan Evikey.  

De naam wijzigt, de doelstelling blijft evenwel hetzelfde, namelijk de kwaliteit van de zorg 
verbeteren door middel van Evidence-Based Practice* (EBP). De baseline van het nieuwe 
logo Building Foundations for Healthcare sluit trouwens mooi aan bij het vooropgestelde 
doel. 

Nieuwe naam, nieuwe website 

De nieuwe website www.evikey.be. bevat informatie over de structuur en de partners van 
het netwerk. Men leert er de principes van Evidence-Based Practice kennen en vindt er 
projecten waarin EBP-informatie wordt ontwikkeld of toegepast in de praktijk. 

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid over dit nieuws : “Onze 
gezondheidszorg is dé perfecte mix van 2 ingrediënten: solidariteit en wetenschap. In mijn 
beleid is het geen geheim dat ik mij altijd zal laten leiden door wetenschap. En 
wetenschap, dat betekent kennis, analyse, objectieve en bewezen parameters om je 
beleid op af te stemmen, en dus 'evidence-based policy' te voeren. Vandaag zijn we 
gelukkig overtuigd van het belang van een gezondheidszorg gedreven door en 
gebaseerd op wetenschap, een ‘evidence based health’ care dus. Evidence based werken 
heeft dan ook ingang gevonden in vele beroepsgroepen. Het EBP-netwerk – nu dus Evikey 
- bracht al deze initiatieven samen in één coherent geheel. Het werk van Evikey is 
essentieel, want ze bedient vandaag vele, verschillende beroepsgroepen in onze 
gezondheidszorg. Daarin is de laatste toevoeging - die met de psychologen - een 
belangrijke evolutie. Want dat zegt niet alleen iets over het belang van geestelijke 
gezondheidszorg in onze samenleving, het duidt ook op het belang vanuit de wetenschap 
voor psychische problemen. En dus zijn ook hier evidence-based klinische 
praktijkrichtlijnen noodzakelijk.” 
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Over Evikey :  

Evikey is een netwerk dat expertisecentra, EBP-actoren en gezondheidsactoren samenbrengt. Het 
doel is om via de ‘Evidence-Based Practice’-benadering (EBP) de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

De samenwerking van de partners van Evikey resulteert in een gevarieerd en kwalitatief 
informatieaanbod voor zorgverleners, gaande van trainingen in EBP, een virtuele bibliotheek, een 
website met point of care informatie en een tijdschrift met kritische duidingen bij recente literatuur. 
Daarnaast bevordert Evikey de toepassing van Evidence-Based Practice en bestudeert het de 
effecten van deze praktijk.  

Momenteel zijn zorgverleners van elf disciplines betrokken: huisartsen, tandartsen, diëtisten, 
ergotherapeuten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, apothekers, podologen, 
psychologen en vroedvrouwen. 

Meer informatie :  

Evikey Communication Team - com@evikey.be 

www.evikey.be  
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