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Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie start een innovatiefonds voor u

Het Keurmerk Fysiotherapie wil initiatieven, die de positie van de fysiotherapie in de lokale zorg 
verbeteren, stimuleren. 
Heeft u een goed idee, een idee dat de fysiotherapie echt verbetert? Of heeft u een goede 
innovatie, alleen wordt hier nog geen gebruik van gemaakt door ondere fysiotherapeuten? Wij 
helpen u graag verder. Klik hier om verder te lezen.

Donderdag 26 september 2019
Bij 'De Landgoederij' in Bunnik

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 is zal zeker ruimte 

Wat leert u van een klacht?

Uit de tweede monitor van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), 
uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het 
ministerie van VWS, blijkt dat leren van een 
klacht er nog niet in zit. Hoe kan dit beter? 
Lees verder

Helpdesk Nivel voor Keurmerk 
deelnemers

Heeft u vragen over de data in uw 
dashboard? Stel uw vraag rechtstreeks aan 

Nivel.

De helpdesk is bereikbaar via:
ldk@nivel.nl
030-2729814

Aanmelden



zijn voor een gesprek. Benieuwd wie de sprekers 
zijn? Klik hier om de line up te zien.

Wees er snel bij, er zijn nog een aantal 
plaatsen beschikbaar!

vol = vol

6-daagse cursus: Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met 
COPD

Ciro Academy organiseert in nauwe samenwerking met Maastricht UMC+ de 6-daagse cursus: 
Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met COPD.

Na afloop begrijpen de deelnemers de toegevoegde waarde van de fysiotherapie bij de zorg en 
begeleiding van patiënten met COPD. Daarnaast zijn de deelnemers in staat om de opgedane kennis toe 
te passen in de dagelijkse praktijk.
De cursus vindt plaats op 28 t/m 30 oktober en 9 t/m 11 december 2019. De scholing is geaccrediteerd 
door Keurmerk (45 punten).

De kosten voor deze zesdaagse cursus bedragen 1225 euro; koffie, thee, lunch, fruit, water, 
versnaperingen (alle dagen) en diner (enkel op dag 5) zijn inbegrepen. Leden van het Keurmerk krijgen 
75 euro korting. Let op: dit moet U vermelden bij Uw inschrijving. Inschrijven kan via: Ciro Academy

Vanaf september 2019 een jaar lang korting bij NPi

Vanaf september 2019 t/m augustus 2020 ontvangen alle Keurmerk-
therapeuten 10% extra korting op het cursusaanbod van het 
Nederlands Paramedisch Instituut.

Hoe ontvangt u deze korting? Klik hier om verder te lezen.
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Voorkeuren aanpassen?
Updaten of uitschrijven.


