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Betreft: informatie dataverzameling     

 

 

 

 

Beste collega praktijkhouder, 

 

In deze brief vindt u belangrijke informatie over alle aspecten van de dataverzameling. 

 

Algemeen 

De data wordt via uw EPD-leverancier (met de maandelijkse ‘druk op de knop’) naar de database 

van de LDK, landelijke database kwaliteit toegezonden. De gegevens zijn gepseudonimiseerd. 

Daardoor zijn ze als data voor onderzoek bruikbaar, maar niet direct te herleiden naar uw 

patiënten. Wij gebruiken de gegeven om te meten, te leren en te verbeteren. Voor het systeem van 

het Keurmerk hebben wij de data nodig om samen met u de kwaliteit verder te kunnen ontwikkelen. 

 

En het belangrijkste: door het aanleveren van data voldoet u aan de eisen van het Keurmerk en 

de afspraken die u gemaakt heeft of gaat maken met zorgverzekeraars. 

 

Welke gegevens worden aangeleverd:  

Gedetailleerde informatie over gegevens die worden aangeleverd kunt u vinden in het document 

‘Toelichting_gegevensextractie_LDK’ dat u kunt downloaden van onze website. Wanneer u 

gegevens aanlevert, dan zijn dit de gegevens van alle openstaande of afgelopen 

behandelepisodes waarin een behandelcontact heeft plaatsgevonden in de maand voorafgaand 

aan het moment van aanleveren. Patiënten kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van hun 

gegevens voor dataverzameling, hiervoor dient u de patiënten te informeren door middel de 

beschikbare van posters en folders. Gegevens van patiënten die bezwaar hebben gemaakt worden 

niet aangeleverd voor de dataverzameling, wanneer u dit heeft aangegeven in het dossier (zie 

hiervoor de instructies specifiek voor uw EPD-leverancier).  

 

Levert u nog niet aan? Via onze website vindt u de handleidingen van elke EPD-leverancier. 

 

Dashboard  

Als u uw gegevens heeft verzonden worden deze door het NIVEL verwerkt en kunnen deze 

worden gebruikt voor onderzoek. Ook heeft u zelf inzicht in uw gegevens via uw dashboard. 

Binnen een maand worden ze in uw dashboard gezet. Zo kunt u uw praktijkgegevens inzien en 

kunt u benchmarken met anderen.  

 

Daarnaast heeft iedere fysiotherapeut ook zijn of haar eigen dashboard. Onderling kan zo het 

fysiotherapeutisch handelen met elkaar worden vergeleken. Uiteindelijk is het de bedoeling deze 

informatie te delen, in bijvoorbeeld de peer groepen, bij de visitatie tussen praktijken en daar waar 

uw praktijk het zelf voor wil inzetten, met als doel te leren en verbeteren. 
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Om het dashboard te zien:  

1. Logt u in op uw praktijk  

2. Klik op de knop ‘naar Nivel’.  

a. Als u reeds inloggegevens heeft aangemaakt kunt u inloggen met AGB code en 

wachtwoord  

b. Als u nog geen inloggegevens heeft aangemaakt kiest u voor de optie ‘wachtwoord 

vergeten’ U ontvangt per mail een link om een wachtwoord aan te maken (op het mail 

adres dat bekend is bij het Keurmerk). Mocht u nog geen mailadres hebben ingevuld in 

uw portfolio, doet u dit dan alvorens de Nivel knop te kiezen.  

 

Enkele belangrijke tips:  

- Lever elke eerste week van de maand uw data aan  

- Maak gebruik van de nieuwste release van u EPD-leverancier  

- Vink bij het aanleveren, via uw softwarepakket (indien van toepassing) Keurmerk of LDK 

aan (niet Nivel)  

- Geef problemen die u bemerkt door aan uw EPD-leverancier en het Keurmerk  

- Geef het eventueel overstappen van EPD-leverancier aan het Keurmerk door  

De handleidingen van alle EPD-leveranciers vindt u op onze website.  

 

Als u vragen heeft kunt u een mail sturen naar het Keurmerk via info@keurmerkfysiotherapie.nl of mij 

persoonlijk benaderen op 06-46244689. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 

Harry Gosselink, bestuurslid Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)  

Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
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