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Dinsdag 12-11 in Ridderkerk

Hotel v/d Valk

Krommeweg 1, Ridderkerk

Donderdag 14-11 in Sint-Oedenrode

Kasteel Henkenshage

Laan van Henkenshage 3, Sint-Oedenrode

Woensdag 20-11 in Baarn

Conferentiecentrum Drankenburg

Dr. A. Schweitzerweg 1, Baarn

Donderdag 21-11 in Zwolle

Dominicanenklooster

Assendorperstraat 29, Zwolle

Netwerk & ontwikkelingen binnen het Keurmerk, daarover gaan we graag met u in 
gesprek! Na het symposium Data vertellen we u meer over de invulling van de 

regioavonden. 

Meld u aan!

NZa biedt de mogelijkheid voor input op regelgeving

Als individuele zorgverlener krijgt u de mogelijkheid van de NZa om input te geven op het beleid en de 

wijzigingen in de regelgeving. Voorstellen voor wijzigingen in de regels die beter aansluiten op de praktijk 

kunnen doorgegeven worden aan het Keurmerk, zodat ze meegenomen kunnen worden in de 

besprekingen. Klik hier voor meer informatie.

AANMELDEN



Uw Keurmerk portfolio op uw 
telefoon

Wilt u onderweg uw Keurmerk portfolio 

bekijken, bijwerken of een Keurmerk 

geaccrediteerde scholing zoeken?

Download de app PE Online 

De app is beschikbaar in de Google Play 

Store en de Apple App Store. Via een QR-

code kunt u uw portfolio koppelen aan de 

app. De QR-code is te vinden onder 'mijn 

gegevens' in uw portfolio. 

Dossiervoering Keurmerk, concreet betekent dit voor de 
verslaglegging

De laatste tijd krijgen we met regelmaat vragen binnen over de verplichtingen rondom 
dossiervoering bij het Keurmerk irt de afspraken met de zorgverzekeraars, de nieuwe richtlijn 
dossiervoering die de KNGF hanteert en de wijzigingen rondom verslaglegging.

Als fysiotherapeut leg je de gegevens van je patiënt en het beloop van de behandeling vast om 
zorg te dragen voor een goede overname in geval van ziekte of andere omstandigheden, om voor 
jezelf het beloop goed te kunnen achterhalen, maar ook om je eigen overwegingen toetsbaar en 
inzichtelijk te maken voor andere betrokkenen. Het laatste leidt daardoor ook tot een verbetering 
van het klinisch redeneren. Lees verder

MOVES inspiratieboek beschikbaar

MOVES: Marketing, Ondernemerschap VErnieuwing en 
Samenwerking in de beweegzorg. Project Moves wordt 
uitgevoerd door een consortium van 
fysio-/oefentherapiepraktijken, Keurmerk, KNGF, het 
lectoraat Innovatie van Beweegzorg en het lectoraat 
Marketing, Marktonderzoek en Innovatie van Hogeschool 
Utrecht.

Tijdens de zomer is de laatste hand gelegd aan de tweede 
MOVES publicatie, namelijk een inspiratieboekje. Wilt u ook 
een exemplaar? Klik hier

De inrichting afhandeling gesuperviseerde looptraining bij perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV) is gewijzigd per 1 september 2019 

De aanspraak op fysiotherapie in de vorm van gesuperviseerde looptraining (GLT) bij patiënten 

met PAV bedraagt 37 behandelingen. Tot 1-9-2019 werd in het systeem van Zilveren Kruis niet 

bijgehouden of dit eenmalig 37 keer in 12 maanden gedeclareerd werd of voor dezelfde patiënt 

meerdere malen 37 keer in meerdere jaren. Per 1-9-2019 wordt er getoetst bij declaraties of het 

de aanspraak betreft op de ‘eerste’ 37 behandelingen. Lees verder
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