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"Kwaliteit is nooit toevallig"

Bedankt voor de 
aanmeldingen van de peer 

review!

Op 1 maart moesten alle aanmeldingen van 
de peer review groep binnen zijn. Alle 
aanmeldingen die zijn ontvangen maar nog 
geen bevestiging hebben ontvangen zullen 
deze snel krijgen. Daarnaast zijn wij de 
komende tijd druk bezig om alle groepen te 
voorzien van een coach. 

Interesse om peer review coach te 
worden?
Binnenkort starten we met nieuwe cursussen 
in de regio van Rotterdam en 
Eindhoven. Neem voor meer informatie 
contact op met ons via 
info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Denk jij mee over het nieuwe 
dashboard?

Wij bouwen aan een nieuw dashboard met 
nieuwe functionaliteiten en meer 
gebruikersgemak. De portal en het 
dashboard zijn zover klaar dat we met 
collega's die veel met het dashboard werken 
invulling willen geven aan de inhoud.
We zoeken hiervoor nog 2 collega's, waarvan 
1 kinderfysiotherapeut. Ben jij goed thuis in 
het huidige dashboard en vind je het leuk om 
mee te denken over de doorontwikkeling en 
verbetering van functionaliteiten in het nieuwe 
dashboard, mail dan snel naar 
info@keurmerkfysiotherapie.nl. De eerste 
bijeenkomst is begin april en in de weken 
erna wordt een aantal keer input gevraagd of 
word je gevraagd te testen. Je krijgt hiervoor 
een vergoeding. 

BIG wijziging per 1 april nog niet zeker

Door een wijziging in de wet BIG per 1 april is het verplicht, in het kader van de transparantie, om 
je BIG-nummer actief te tonen. Dit is geen 1 april grap, maar een feit. Het BIG-nummer moet op 
alle pleken vermeld worden waar beroepsmatig naam en beroep staan, als websites, 
briefhandtekeningen en naambordjes. De reden dat vermelden van het BIG nummer verplicht 
wordt is dat het controleren van de bevoegdheid van een zorgverlener in het BIG-register een 
belangrijk middel is dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse 
gezondheidzorg. Aldus het ministerie van VWS.

De voorzitter van de Raad van Volksgezondheid, Pauline Meurs, roept op tot bezinning, uitstel en 
herziening van deze BIG-maatregel: ‘Vooral de voorondersteling dat controle van de 
bevoegdheden van een zorgverlener bijdraagt aan transparantie en veiligheid van de 
gezondheidszorg, dient nader onderzocht te worden. Het gegeven dat een zorgverlener 
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geregistreerd is in het BIG, zegt vooral dat hij of zij geregistreerd is, niets meer en niets minder. 
Voor het bereiken van veiligheid en kwaliteit in de gezondheidszorg heb je namelijk heel iets 
anders nodig, zoals tijd en aandacht voor de patiënt, tijd voor gezamenlijke besluitvorming, en het 
organiseren van feedback met collega’s en patiënten. Dat meer transparantie automatisch 
bijdraagt aan meer veiligheid in de zorg, is nog nooit met onderzoek gestaafd. Dat is een mythe 
waar we nodig van af moeten.’
Het Keurmerk Fysiotherapie ondersteunt deze beschouwing van Pauline Meurs.

De argumenten tegen deze maatregel hebben inmiddels effect gesorteerd.  Het ministerie heeft 
een update op haar website gepubliceerd waarin zij stelt op korte termijn in overleg te gaan met 
beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het 
zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen 
met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit 
leidt mogelijk tot een nieuwe uitwerking van de regelgeving. Zodra hier meer over bekend is, 
wordt dit o.a. via de website van VWS bekend gemaakt. Wij zullen u via de nieuwsbrief hier ook 
over informeren.

Hoe ontstaat chronische lage rugpijn eigenlijk?

Doe mee met onderzoek naar ontstaan lage rugpijn en ontvang 10 
kwaliteitspunten!

Woensdag 8 mei verdedigt 
Simone Gouw haar 

proefschrift

Simone, orofaciaal en psychosomatisch 
fysiotherapeut en fysiotherapeut-gnatholoog, 
zal haar proefschrift naar bruxisme, oftewel 
kaakklemmen en tandenknarsen, en 
fysiotherapie verdedigen. Bruxisme komt voor 
bij een kleine 10% van de bevolking en kan 
onder andere gebitsslijtage en hoofd-, kaak- 
en nekpijnen veroorzaken. Zij heeft tijdens 
haar onderzoek onder andere gekeken naar 
de relatie tussen bruxisme en 
boosheid/frustratie, het effect van 
rekoefeningen van de kaakspieren op 
slaapbruxisme en de mate van coherentie 
tussen kaak- en nekspieren tijdens 
slaapbruxisme.

Openbare verdediging van het proefschrift 
‘Bruxism and physical therapy – a physio-
logical perspective’ met als promotor: prof. dr. 
N.H.J. Creugers en als copromotoren: dr. S.I. 
Sparrreboom-Kalaykova en dr. A. de Wijer:

• Woensdag 8 mei 2019 om 12.30 uur
• Aula Radboud Universiteit, 

Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen

Vrijdag 29 maart 
voorjaarscongres NVFB

'Shit Happens...'

Binnen het vak bekkenfysiotherapie denk je 
bij deze titel al snel aan defecatieklachten. 
Een deel van deze dag zal ook in het teken 
staan van dit onderwerp. Op het congres
komt een continentieverpleegkundige 
bijscholing geven over de verschillende 
systemen die gebruikt worden bij anale 
irrigatie. En wat kan een anesthesiolog 
eigenlijk betekenen bij (pijn)klachten in het 
anorectale gebied?

Een bekkentherapeut ziet naast 
defecatieklachten natuurlijk nog veel meer 
bekkenbodem gerelateerde problemen. 
Bijvoorbeeld klachten die onstaan na 
ongewenste intimiteiten of seksueel geweld. 
Iva Bicanic (klinisch psycholoog & hoofd van 
Landelijk Psychtraumacentrum voor kinderen 
en jongeren in het UMC) zal wat vertellen 
over wat seksueel geweld met slachtofferst 
doet. 

Na de lunch is er een actieve workshop om 
het hoofd leeg te maken en het lijs los te 
schudden.. Wilt u meer lezen? Lees snel 
verder op de site van de NVFB. 



Gegevens verstrekken of verwijderen volgens de AVG

Vorig jaar mei trad de wet AVG inwerking. Deze wet heeft nogal wat extra administratie 

veroorzaakt. Dat roept nog steeds veel vragen op, zo merken wij ook op kantoor.

Met de inwerkingtreding van de wet AVG ben je verplicht om kosteloos een afschrift van het 

(para)medisch dossier te geven als hier bv door een patiënt of rechtsbijstand om gevraagd wordt. 

Voor meer info klik hier. 

Er zijn slechts twee uitzonderingen waarbij geweigerd mag worden of kosten in rekening mogen 

worden gebracht. De eerste uitzondering is van toepassing als het verzoek buitensporig is. Het 

buitensporige karakter van een verzoek is met name gelegen in de hoeveelheid en de frequentie 

van het verzoek. In dat geval kunnen redelijke wijs administratie kosten in rekening worden 

gebracht. De tweede uitzondering is gelegen in ongegronde klachten. Bij ongegronde klachten ligt 

het eerder voor de hand om het verzoek te weigeren dan daarvoor kosten in rekening te brengen. 

Als iemand immers geen gegrond verzoek kan doen om informatie in te zien, te wijzigen of te 

verwijderen, dan lijkt het raadzaam om daarvan af te zien.

Het beantwoorden van gerichte, schriftelijke vragen vallen niet onder het recht op een kosteloos 

afschrift. Deze schriftelijke informatie verstrekking gaat nl verder dan een uitdraai van een dossier.

In dit artikel van Mr Snijders lees je meer over het uitvoeren van de rechten van cliënten tav 

transparantie in de AVG. 

Voor de meeste vragen over de AVG kun je terecht bij de AVG-helpdesk voor zorg en welzijn.

Veelgestelde 
vragen
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