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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. 

Persoonlijk ontwikkelplan 

Het persoonlijk ontwikkelplan (pop) laat keurmerk fysiotherapeuten bewust nadenken over 
hun toekomst en stimuleert daarmee een doelgericht leertraject. Keurmerk 
fysiotherapeuten denken na over hun toekomst en maken bewuste keuzes. Het keurmerk 
controleert dat.  

Het keurmerk matigt zich geen inhoudelijk oordeel aan over de keuze van de individuele 
fysiotherapeut. Het staat de keurmerk fysiotherapeut dan ook geheel vrij haar/zijn eigen 
keuze te maken, een ieder heeft zijn specifieke kwaliteiten en interesses. De keurmerk 
fysiotherapeut kent die zelf het beste. 

Keurmerk fysiotherapeut 

Naam:  

Specialisatie(s): 

Keurmerkpraktijk: 

Datum 1e keer ingevuld: 
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Toekomstbeeld (over 5 tot 10 jaar) 

Hoe ziet u zichzelf het liefst functioneren over 5 tot 10 jaar? Hoe ziet uw 
werkomgeving er dan uit, welke patiëntenpopulatie, welke positie zou u willen 
bekleden? Waar ziet u zichzelf naar toe groeien? 

Acties 

Wat gaat u concreet doen om deze punten te ontwikkelen? 

1. 

2. 

3.
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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 
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Tweede jaar. In te vullen aan het eind van het 1e jaar/start 2e jaar 

Naam:  

Specialisatie(s): 

Keurmerkpraktijk: 

Datum 2e keer ingevuld: 

Realisatie 

Wat heeft u het afgelopen jaar bereikt in bovengenoemde doelen? 

1. 

2. 

3. 

Evaluatie 

Indien u uw doelen niet heeft bereikt, wat zijn hiervan de redenen? 

Bijstelling 

Wat zijn uw doelen voor het komende jaar? 

1. 

2. 

3.
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en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het 
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Derde jaar. In te vullen aan het eind van het 2e jaar/start 3e jaar 

Naam:  

Specialisatie(s): 

Keurmerkpraktijk: 

Datum 3e keer ingevuld: 

Realisatie 

Wat heeft u het afgelopen jaar bereikt in bovengenoemde doelen? 

1. 

2. 

3. 

Evaluatie 

Indien u uw doelen niet heeft bereikt, wat zijn hiervan de redenen? 

Bijstelling 

Wat zijn uw doelen voor het komende jaar? 

1. 

2. 

3.
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Vierde jaar. In te vullen aan het eind van het 3e jaar/start 4e jaar 

Naam:  

Specialisatie(s): 

Keurmerkpraktijk: 

Datum 4e keer ingevuld: 

Realisatie 

Wat heeft u het afgelopen jaar bereikt in bovengenoemde doelen? 

1. 

2. 

3. 

Evaluatie 

Indien u uw doelen niet heeft bereikt, wat zijn hiervan de redenen? 

Bijstelling 

Wat zijn uw doelen voor het komende jaar? 

1. 

2. 

3.
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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. 

Vijfde jaar. In te vullen aan het eind van het 4e jaar/start 5e jaar 

Naam:  

Specialisatie(s): 

Keurmerkpraktijk: 

Datum 5e keer ingevuld: 

Realisatie 

Wat heeft u het afgelopen jaar bereikt in bovengenoemde doelen? 

1. 

2. 

3. 

Evaluatie 

Indien u uw doelen niet heeft bereikt, wat zijn hiervan de redenen? 

Bijstelling 

Wat zijn uw doelen voor het komende jaar? 

1. 

2. 

3.
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