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Uitnodiging deelname onderzoek merkbaarheidsscan
(ont)regel de zorg

Graag vragen wij aandacht voor deelname aan het onderzoek van de merkbaarheidsscan (ont)regel de 

zorg. Het ministerie van VWS heeft KPMG gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het betreft een landelijk 

onderzoek naar de ervaren regeldruk van zorgprofessionals in negen zorgsectoren. Vanuit het Keurmerk 

willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. Aanmelden kan voor 19 april. Lees 

snel verder voor een toelichting op onze vraag, achtergrondinformatie en praktische details.

Eerste cursus voor 
leefstijlcoach erkend!

De basiscursus Gecombineerde 

Leefstijlinterventie van Viaperspectief is per april 

2019 erkend door onze onafhankelijke 

erkennings-commissie! Na het behalen van de 

cursus krijg je een aantekening dat je 

geregistreerd staat als leefstijlcoach. 

Aanmelden? Wees er snel bij!

Tonen van BIG-nummers 
uitgesteld

Het ministerie van VWS zal binnenkort in gesprek 

gaan met beroeps- en brancheorganisaties, 

Zorgverzekeraars Nederland en de 

Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van 

het BIG-nummer. Het doel is om tot een 

oplossing te komen die voor iedereen werkbaar 

is. Wordt vervolgt... 

Afspraken over informatie op verwijzing naar paramedici

Sinds 1 januari 2017 zijn de administratieve lasten beperkt doordat de herhaalverwijzing is komen te 

vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. De paramedicus stuurt in 

zo’n geval wel een tussentijdse rapportage aan de verwijzer of behandelend arts, maar deze hoeft geen 

herhaalverwijzing meer op te stellen. In de schrapsessies is echter geconstateerd dat, gezien de eisen die 

zorgverzekeraars stellen aan verwijzingen, deze door een arts vaak onbedoeld onvolledig worden 

ingevuld. Dit brengt administratieve lasten mee voor paramedici.
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Meer lezen?



De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft daarom, in goed overleg met de paramedische 

beroepsgroepen, helder gecommuniceerd welke gegevens de verwijzing dient te bevatten en voor welke 

specifieke aandoeningen een extra vermelding wordt gevraagd op de verwijzing. Zie voor meer informatie 

de website van de LHV.

Ken je iemand die met pensioen is of binnenkort gaat 
maar nog graag bezig blijft binnen het vak?

Wij komen graag in contact met hen! Voor onze peer review groepen zoeken we coaches. 

Wij hebben al een aantal geinteresseerden om de coachcursus te volgen. Toch blijven we 

op zoek naar nog meer toekomstige Keurmerkcoaches. Ken je iemand of ben je die 

fysiotherapeut? Stuur een mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl voor meer informatie!
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