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Dossiervoering: te registreren items 
 
Het komend jaar gaan we de volgende stap maken in de dataverzameling. Belangrijk is dat iedere 
therapeut weet waar zij/hij aan toe is. We zijn al verder dan ooit met de dataverzameling, maar 
wat nog ontbreekt om onze kwaliteit als Keurmerkpraktijken echt duidelijk te maken zijn de 
uitkomsten van de zorg. Veel therapeuten vermelden die al in het patiëntendossier maar er zit 
variatie in de manier van registreren en ook in de frequentie. Van belang is dat het meten altijd 
ten dienste staat van de zorg voor de patiënt. Data verzamelen moet een betekenis hebben voor 
de behandeling zelf. Daarom houden we de registratielast zo laag en betekenisvol mogelijk, maar 
ook zodanig dat we wat met de cijfers kunnen naar onze stakeholders. Be good and tell it.  
Kortom, we zien graag dat iedere Keurmerkpraktijk het volgende registreert: 
 
Klinimetrie bij de intake, iedere 6 weken en bij afsluiting van het behandeltraject 
- de NPRS waarbij 0 geen pijn is en 10 de maximaal mogelijke pijn. Pijn wordt aangegeven als 
gemiddelde over de laatste twee dagen. Indien de patiënt geen pijn heeft geldt deze meting 
natuurlijk niet.  
- de PSK van de belangrijkste beperkende activiteiten (minimaal 1), en de mate van de beperking 
in een cijfer van 0 tot 10. 
  
Bij de intake (in open velden) 
- Hulpvraag, fysiotherapeutische diagnose, behandelplan, hoofddoel, beloop tot moment van 
intake (regressief, gelijkblijvend, progressief en of het een recidief is). 
  
Aanbevolen bij intake, iedere 6 weken en bij afsluiting 
- MDS voor lage rugpijn en COPD (te vinden op http://uitkomstindicatoren.nl) 
- nog een aantal nader te definiëren meetinstrumenten voor andere regio’s/klachten. Deze 
worden nog gedurende dit jaar geüpdatet.  
 
Aan het eind van het jaar analyseren we welke praktijken de minste respons hebben. We nemen 
daarvoor de onderste 2 standaarddeviaties. Deze praktijken gaan we vragen wat de reden ervoor 
is en hoe we kunnen komen tot een verbetering. Vanzelfsprekend geldt dat als er geen goede 
reden voor is en de praktijk niet wil verbeteren uiteindelijk zal worden overgegaan tot uitsluiting 
uit het register. Het Keurmerk register borgt bijzondere kwaliteit en dat moet zo blijven. 

 


