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Keurmerk Fysiotherapie

Bestuurlijke afspraken 
paramedische zorg getekend

De Bestuurlijk afspraken paramedische zorg zijn 
getekend tussen VWS, paramedische partijen en 
PFNL. Een belangrijke stap in de ontwikkeling 
van de paramedie.

De minister onderschrijft dat de toegevoegde 
waarde van Paramedische zorg groot is en 
helemaal past in de beweging van de juiste zorg 
op de juiste plek (JZOJP).

In het afgelopen akkoord zijn er veel 
voorbereidingen en onderzoek gedaan op de 
diverse thema’s (kwaliteit, organisatiegraad en 
administratieve lasten verlichting), dit leverde 
weinig merkbaar resultaat op voor het veld. In dit 
akkoord zullen de plannen en adviezen 
geïmplementeerd gaan worden. De minister heeft 
voor de uitvoering 15 miljoen in vier jaar 
beschikbaar gesteld. Lees ook hier het 
persbericht.

De komende periode zullen wij in de nieuwsbrief 
per onderdeel uitlichten wat er in de afspraken 
staat en wat dit voor de fysiotherapeuten gaat 
betekenen.

Samenwerking Keurmerk - Menzis profiel 3



Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de 
inhoudelijke voorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de 
processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met 
Menzis.
De afgelopen dagen komen er vragen binnen van praktijken op welke wijze dit voor Keurmerk praktijken 
geregeld is.
In de inkoopvoorwaarden van Menzis, gepubliceerd op 31 maart 2019, staat een praktijkkwaliteitsregister 
door Menzis erkend moet zijn. Menzis heeft eind vorig jaar reeds aangegeven richting het Keurmerk dat 
praktijken die werken volgens de Keurmerk systematiek voldoen aan de door Menzis gestelde criteria, zie 
voor de volledige inkoopvoorwaarden het inkoopbeleid Menzis.

Nog geen deelnemer van het Keurmerk en verloopt uw auditcertificaat van Menzis in 2019? Lees verder. 

Wilt u onderzoek doen bij patiënten met 
nek- en/of schouderklachten?

• Ziet u minimaal vier nieuwe patiënten met nek- en/of 
schouderklachten per maand?

• Heeft u affiniteit of interesse met het inzetten van apps
binnen de fysiotherapie?

• Wilt u meedoen aan de gratis scholing (2 dagdelen, 
vanaf oktober 2019)?

• Dan is Mark van Tilburg op zoek naar u!

Aanmelden? Klik hier om te lezen hoe u kunt deelnemen aan 
het onderzoek. 
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