
View this email in your browser

Keurmerk Fysiotherapie

Vanaf 1 september 10% korting voor Keurmerk-deelnemers op 
cursussen bij NPi!

Onze voorzitter Henri Kiers heeft samen met 

Tinus Jongert van NPi een overeenkomst 

getekend waarin vastgelegd is dat Keurmerk-

deelnemers m.i.v. 1 september 10% extra 

korting krijgen bij NPi-cursussen.

Tevens start NPi en Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie in september met een 

gezamenlijke nieuwe cursus ‘’Expert worden 

in interpreteren van data; een praktische 

cursus voor Keurmerk-fysiotherapeuten’’. 

Lees snel verder.

Noteer uw BIG-nummer in uw NPi-account!

Met uw BIG-nummer weet NPi dat u deelnemer bent van het Keurmerk en krijgt u vanaf 
september 2019 automatisch de korting op cursussen. Daarnaast kunnen zij de 

presentie snel opvoeren wanneer u een cursus heeft afgerond.

Vult u geen BIG-nummer in? Dan kunt u achteraf geen korting krijgen.

Stuur de getekende samenwerkingsovereenkomst én akkoord 
verklaring retour naar NIVEL

In het kader van de AVG heeft NIVEL begin dit jaar een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 

en naar alle Keurmerk praktijken gestuurd. Momenteel heeft NIVEL ongeveer 50% van deze 



samenwerkingsovereenkomst retour gekregen. Het is in ieders belang dat de 

gegevensverzameling juridisch goed is afgedekt. Stuur daarom uw getekende 

samenwerkingsovereenkomst én uw akkoord verklaring retour naar NIVEL. U stuurt deze naar:

NIVEL Zorgregistraties

Antwoordnummer 4026

3500 VB  Utrecht

Heeft u geen overeenkomst meer?

Het is mogelijk om een nieuwe overeenkomst toe te sturen. Deze vraagt u op bij NIVEL via  

mailadres: zorgregistraties@nivel.nl o.v.v. uw praktijk AGB-code. 

Praktische informatie voor de contractering 2020, ook voor 
nieuwe praktijken

Keurmerk praktijken die op 1 juli 2019 in het praktijkregister staan, komen in aanmerking voor een 

Plus overeenkomst bij Zilveren Kruis voor 2020. 

U hoeft zelf geen enkele actie te ondernemen om uw praktijk opnieuw aan te melden. Wij hebben 

inmiddels de lijst met alle praktijk AGB-codes van de bij Keurmerk aangesloten praktijken naar 

Zilveren Kruis gestuurd. 

Van praktijken die een BI >113 hebben vragen wij of ze zich willen melden bij het Keurmerk. Dit 

betreft de nieuwe landelijke Behandel Index, die u kunt vinden op spiegelinformatiefysio.nl na 

inlog. Lees verder.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

BIJ ''DE LANDGOEDERIJ'' 
Camminghalaan 30, Bunnik

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u 

snel aan: vol=vol!

Dit jaar staan data centraal, welke mogelijkheden bieden ze ons of vormen ze juist een 

bedreiging voor ons vak? We hebben een prachtige line up van bekende sprekers en er 

zal zeker ruimte zijn voor een gesprek. Klik hier om de line up te zien.
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