Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren
en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het
fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.
Op die manier geeft het Keurmerk een impuls aan de kwaliteit van de
fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Hoe download en upload ik formulieren in mijn portfolio?
Volg onderstaande stappen om de standaard formulieren die u kunt downloaden te bewaren op uw
computer én om de door u opgestelde documenten vanaf uw computer te uploaden naar uw portfolio
van het Keurmerk Fysiotherapie.
Let op: documenten die u naar uw portfolio ge-upload heeft, kunt u zelf niet meer downloaden; dit om
fraude met toekenning van Kwaliteitsuren te voorkomen. U dient er dus zelf voor te zorgen dat u alle
documenten die u in uw portfolio heeft ge-upload ook op uw computer bewaard, indien u die op een
later moment nog wilt bewerken. Hieronder treft u daarvoor een procedure beschrijving aan.
We nemen als voorbeeld het POP formulier, maar de procedure is gelijk voor ieder ander
document!
1. Maak op uw computer twee mappen aan met de naam `Keurmerk downloads` en `keurmerk
uploads´.
2. U kunt als u voor het eerst een POP verslag maakt deze downloaden vanaf de website
www.keurmerkfysiotherapie.nl/downloads. Plaats het document in de map ‘Keurmerk downloads’

3. Open het POP document wat u gedownload heeft vanuit deze map ‘Keurmerk downloads’.
4. Vul POP formulier in.

5. Sla het POP formulier op als `POP formulier_eigennaam_jaartal` in de map ‘Keurmerk uploads’
op uw computer.
6. Vervolgens kiest u in uw portfolio de huidige periode
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7. Stap1 ‘- Pop
Stap 2 – Toevoegen Pop

8. Vul de datum in en klik op ‘volgende’

9. Stap 1 – blader naar de map Keurmerk uploads en zoek het juiste document wat u wilt uploaden
Stap 2 – kies ‘versturen’

.
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