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Beste Keurmerk Praktijk,  
 
Het is zover; uw nieuwe Keurmerk praktijk omgeving is startklaar! Graag informeren wij u over het 
nieuwe systeem.  
 
In dit nieuwe systeem staat uw praktijk portfolio. Om deze volledig te maken doorloopt u de 
volgende 4 stappen. 
Stap 1.  Eerste keer inloggen 
 

Om de eerste keer in te loggen kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. 
Aanmaken wachtwoord:  
https://www.pe-online.org/SPE004_PR_Vergeten.aspx 
Hier vult u het mailadres in waarmee de contactpersoon van de praktijk bij ons is 
aangemeld.   

 
 
Stap 2. Inloggen op uw praktijk portfolio 
 

Nadat u het wachtwoord heeft aangemaakt kunt u op het praktijk portfolio inloggen. 
Inloggen praktijk portfolio:  
https://www.pe-
online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?taalID=102&CalendarPopUp=&css=526&profgrTo=
&role=&scrn=&username= 
Hier vult u de praktijk AGB-code in en het zelfgekozen wachtwoord. Voorbeeld: AGB-
04111111  

 
 
Stap 3.  Nevenlocaties 
 

Als u ingelogd bent op het praktijk portfolio kunt u onder tabblad ‘vestigingen’ eventuele 
nevenlocaties invoeren (voorwaarde is dat deze dezelfde praktijk AGB-code hebben). 
Hiermee worden uw nevenlocaties als aparte vestiging zichtbaar op de Keurmerk 
Fysiotherapeut zoeker voor patiënten. 
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Stap 4. Controleer de gekoppelde fysiotherapeuten 
 

Onder tabblad ‘mijn fysio’s kunt u controleren of alle therapeuten zijn overgezet. 

 
 
 

Hier zullen naast de persoonlijke gegevens (BIG, AGB, naam en mail ook de 
registratietermijnen terug te vinden zijn, en de status van de registratie). In dit voorbeeld 
is te zien dat therapeut ‘test_therapeut A’ nog een betaling heeft openstaan. Ook ziet u 
dat test_therapeut M nog niet voldoet aan de individuele keurmerk vereisten (pop / peer 
/ KU) voor de periode tot 15-12-18. Deze therapeut heeft nog de tijd tot 15-12-18 om hier 
alsnog aan te voldoen. De registratietermijnen voor individuele therapeuten zijn niet 
langer kalenderjaar gebonden, maar starten op het moment van aanmelding. De 
registratieperiode voor een praktijk loopt wel per kalenderjaar. De therapeuten krijgen 
zelf een betalingsverzoek.  

 
 
Enkele belangrijke punten in uw praktijkportfolio: 

Nieuwe therapeuten 
Neemt u nieuwe therapeuten aan, dan dienen zij zich in tegenstelling tot zoals u het 
eerder gewend was zelf bij het Keurmerk aan te melden. Dat kan via deze link:  
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?PID=537 
U kunt in het overzicht onder tabblad ‘mijn fysio’s’ zien welke therapeuten zijn aangemeld 
onder uw praktijk.  

 
Verbijzondering doorgeven 
Behalen therapeuten een extra verbijzondering, dan kunnen zij dit zoals u gewend bent bij 
ons kenbaar maken door het diploma te mailen via info@keurmerkfysiotherapie.nl  

 
Rapport visitatie 
Heeft u een visitatie ondergaan of bent u mee geweest bij om bij een andere praktijk te 
observeren, dan uploadt u het rapport in het portfolio. 
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Wij zijn ervan overtuigd dat na een korte gewenningsperiode u veel meer gebruiksgemak zult  
ervaren. Mochten er nog vragen zijn, horen wij dat graag. 
U kunt ons per mail bereiken via info@keurmerkfysiotherapie.nl of via 038 – 303 1600.  

Met vriendelijke groet, 

 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie  
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