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Peer review: Wat moet u weten voor 2019?

1 maart 2018! 
Dat is de datum waarop alle peer review groepen aangemeld moeten zijn. 

Is er geen peer review aangemeld? Dan gaan wij u helpen.

Peer review outcome data

Tijdens één van de vier peer review bijeenkomsten behandelt u 
de individuele data uit uw dashboard.

Door op de knop 'Outcome data' te klikken leest u  welke 
vragen de therapeut kan gebruiken om meer te leren werken 
met het Keurmerk dashboard. Therapeuten kunnen de vragen 
ook gebruiken in een peer review sessie; vergelijk onderlinge 
gegevens op een aantal punten en analyseer of dit informatie 
geeft over het fysiotherapeutisch handelen.

Outcome data

Samenstelling peer 
review groepen in 
2019

Voor 2019 is het wenselijk 
Zoals velen al weten 
bestaat een peer review 
groep uit 5 - 9 
therapeuten. Deze groep 
wordt samengesteld uit 
minimaal 2 Keurmerk 
praktijken. Nevenlocaties 
gelden niet als tweede 
externe praktijk. 

Per jaar organiseert de 
groep 4 bijeenkomsten. 
Eenmaal per jaar mag met 
opgave van reden aan de 



groep een bijeenkomst 
worden gemist. Het advies 
is om per kwartaal een 
bijeenkomst te plannen. 

Gegevens van de groep uit 2018 kopieren?

Elk jaar meldt u de peer review groep opnieuw aan. Als orgnisator is het mogelijk om de 

gegevens van de peer groep van 2018 te kopieren voor 2019. Hoe kunt u dit realiseren? Door te 

beginnen met het indienen van de groep. Tijdens de aanmelding komt de vraag of u voor de 

nieuwe aanvraag wilt kopieren van een eerder gemaakte aanvraag. Kies voor 'Ja' en u kunt 

kiezen van welke aanvraag u de gegevens wilt overnemen. 

Kopieren gegevens van eerdere aanvraag:

Keurmerk Fysiotherapie en KNGF stellen samen een 
onafhankelijke erkenningscommisie leefstijlcoaching in

Zorgverzekeraars stellen in hun inkoopvoorwaarden meestal dat aanbieders van de 

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) moeten beschikken over de competenties van de HBO-

leefstijlcoach. Om hieraan te voldoen moeten algemeen fysiotherapeuten op 4 

competenties worden bijgeschoold.

Om opleidingen die fysiotherapeuten scholen op deze 4 competenties te erkennen 

kunnen scholingsaanbieders hun opleidingen aanbieden aan een onafhankelijke 

erkenningscommissie leefstijlcoaching. De commissie is ingesteld door Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap. Lees verder op onze site
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