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Eén uniforme behandelindex op 
landelijke Vektis data

De doorontwikkeling van de Behandelindex (BI) 
is één van de items welke in het akkoord met 
VWS en partijen afgesproken is. Voor 2017 werd 
de BI al berekend op uniforme wijze. De 
afgelopen periode is er hard gewerkt aan één 
uniforme index op basis van Vektis (declaratie) 
data. Deze week ontvangt u of heeft u al een 
brief van alle zorgverzekeraars ontvangen welke 
de BI hanteren, waarin uitgelegd wordt wat deze 
landelijke index inhoud.

Ook is er door Vektis een website gelanceerd 
met alle informatie over de BI 
(spiegelinformatiefysio.nl). Rond 3 juni staat hier 
ook de spiegelinformatie 2018 waarvoor de inlog 
gegevens nog verzonden zullen worden.

Tweede opleiding voor GLI erkend!
Het gaat om een opleiding van CIVA

De 'verkorte opleiding tot Leefstijlcoach' 
van CIVA is de tweede erkende opleiding. Deze 
opleiding is speciaal ontwikkeld voor 
fysiotherapeuten. Een voorwaarde om de GLI te 
kunnen aanbieden is dat je voldoet aan de 
compententies van een HBO-leefsijlcoach. 
Daarom heeft CIVA de verkorte opleiding 
ontwikkeld voor fysiotherapeuten, zodat zij met 
deze opleiding kunnen voldoen aan de 
compententies van een Leefstijlcoach.

Voor deze cursus kunnen geen kwaliteitsuren 
(KU) behaald worden voor het Keurmerkregister. 
U krijgt naast uw registratie bij het Keurmerk de 
aantekening dat u geregistreerd staat als 
leefstijlcoach. Hoe? Lees snel verder.

Peer review coach worden? 
Wij organiseren in de buurt van Rotterdam de 
cursus 'coachen van peer review groepen'. Wilt u 
zich aanmelden? Stuur een mail 
naar info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Cursusdata:
11 september, 25 september en 9 oktober van 
17:00 - 21:00 uur regio Rotterdam. 

Meer nieuws Veelgestelde vragen



Keurmerk on tour!
Ook dit jaar organiseren wij een reeks regioavonden 

bij u in de buurt. Dit zijn de data:

Donderdag 14-11 regio Eindhoven 
Dinsdag 12-11 regio Rotterdam
Woensdag 20-11 regio Utrecht
Donderdag 21-11 regio Zwolle
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