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Betreft: informatie dataverzameling     

 

 

 

 

Beste collega praktijkhouder, 

 

In deze brief vindt u uitleg over het aanleveren van gegevens uit uw EPD aan de Landelijke Database 

Kwaliteit. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Wanneer u gegevens verzendt vanuit uw EPD, komen terecht in de LDK (Landelijke Database 
Kwaliteit), van het Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De verwerking en het beheer van deze 
database wordt uitgevoerd door het NIVEL. Voordat de gegevens uit uw EPD bij het NIVEL komen, 
worden direct identificerende gegevens eerst versleuteld, zodat de gegevens niet direct te 
herleiden zijn tot personen. Deze versleuteling, of ‘pseudonimisatie’, wordt uitgevoerd door 
ZorgTTP. Voor gedetailleerde informatie over de aanlevering van de gegevens verwijzen we u naar 
het document ‘Toelichting Gegevensextractie Landelijke Database Kwaliteit’ die u kunt downloaden 
van onze website. 
 

Hoe kunt u gegevens aanleveren? 

Uit onze gegevens blijkt dat u Intramed als EPD-leverancier hebt. Intramed is vanaf de versie 8.8 
klaar met het bouwen en aanpassen van hun softwaresysteem om gegevensuitwisseling met het 
datasysteem (LDK) van het Keurmerk te realiseren. De onlineversie is gelijk te gebruiken. 
Praktijken die een eigen server hebben zullen deze versie moeten laten installeren. Instructies over 
het exporteren van gegevens vanuit FysioRoadmap kunt u downloaden van onze website (‘Voor 
Intramed gebruikers instructie export’). 
 
De data kan door uzelf gebruikt worden als benchmark. Voor het systeem van het Keurmerk 
hebben wij de data nodig om kwaliteit verder te kunnen ontwikkelen. We gebruiken de gegevens 
om te meten, leren en te verbeteren. Bovendien voldoet u d.m.v. het aanleveren van data aan de 
registereisen van het Keurmerk en de afspraken die u gemaakt heeft en gaat maken met de 
zorgverzekeraars. 
 
Als u uw gegevens heeft verzonden naar het LDK worden ze in uw praktijk dashboard gezet en 
kunt u uw gegevens benchmarken met anderen. Uiteindelijk is het de bedoeling deze informatie 
o.a. te delen in de peer groepen, bij de visitatie onderling tussen praktijken en daar waar uw 
praktijk het zelf voor wil inzetten. 
 
De vraag vanuit het bestuur van het Keurmerk Fysiotherapie is of uw praktijk ook de zgn. druk op 
de knop wil geven om zodoende ook datagegevens aan te leveren aan de LDK. 
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Hoe werkt dat, die druk op de knop? 
Zoals genoemd worden identificerende gegevens versleuteld door ZorgTTP. Om die reden worden 
gegevens verzonden via een Privacy en Verzend Module (PVM). Als Intramed gebruiker zal u 
eenmalig de PVM van ZorgTTP moeten (laten) installeren. Doet u zelf het beheer, dan kunt u de 
PVM zelf installeren. De instructies hiervoor vindt u in het document ‘Handleiding PVM NIVEL voor 
LDK-gebruikers’. Voor het gebruik van de PVM heeft u een certificaat nodig. Hiervoor kan het 
Vecozo certificaat worden gebruikt.  
In het uitzonderlijke geval dat u geen Vecozo certificaat heeft (bijna iedereen heeft die wel, ivm het 
doen van de declaratie), kunt u contact opnemen met het Keurmerk. De eerste keer dat u aanlevert 
is de initialisatie aanlevering, waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens in te vullen. Daarna is het 
elke maand slechts een druk op de knop. 
 
Bevestiging van aanlevering van gegevens 
Wanneer u gegevens heeft aangeleverd, ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging hiervan. U 
ontvangt een e-mail waarin u terugkoppeling krijgt over welk bestand is ontvangen, de datum van 
ontvangst van de gegevens, het aantal patiënten en consulten dat u heeft aangeleverd en de 
datum van het eerste en laatste consult. Binnen een maand moet u uw gegevens kunnen inzien op 
uw dashboard. 
Wanneer u niet binnen een week een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen of niet binnen 
een maand uw gegevens kunt inzien op uw dashboard, neemt u dan contact met ons op 
(info@keurmerkfysiotherapie.nl).  
 
Als u overige vragen heeft kunt u contact opnemen met FysioRoadmap.  

 

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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