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Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen naar 2021. Voor ons is dit een mooi moment 
onze deelnemers te spreken, input op te halen en ontwikkelingen binnen het Keurmerk te 
delen. Dit  jaar komen de ontwikkelingen van de resultaatindex, ons onlangs gelanceerde 
innovatiefonds  en  de  doorontwikkeling  van modules  voor  de  peer  review  aan  bod.  Ook 
kunt u op iedere bijeenkomst in gesprek gaan met een zorgverzekeraar. We kunnen nu al 
melden dat CZ in Ridderkerk en Zilveren Kruis  in Baarn komt. Binnenkort nog meer over 
de invulling van de regioavonden, schrijf u alvast snel in!

Programma op alle locaties:
17.30 Ontvangst met broodjes soep en sappen

18.00 Start programma
21.00 Einde, start naborrel

21.30 Vertrek

Dinsdag 12-11 in Ridderkerk

Hotel v/d Valk

Krommeweg 1, Ridderkerk

Woensdag 20-11 in Baarn

Conferentiecentrum Drakenburg

Dr. A. Schweitzerweg 1, Baarn

Donderdag 14-11 in Sint-Oedenrode

Kasteel Henkenshage

Laan van Henkenshage 3, Sint-Oedenrode

Donderdag 21-11 in Zwolle

Dominicanenklooster

Assendorperstraat 29, Zwolle

AANMELDEN



Uw tevredenheidscijfer van patiënten op onze zorgzoeker.
Hoe realiseert u dit?

Transparantie  over  fysiotherapeutisch  handelen  is  één  van  de  pijlers  van  het Keurmerk. 
Keurmerk  biedt  u  dan  ook  graag  aan  om  het  tevredenheidscijfer  van  patiënten  op 
praktijkniveau  (het  gemiddelde  cijfer  over  de  hele  praktijk)  'real  time'  te  tonen  op  de 
zorgzoeker.
Wilt u zien hoe dit eruit ziet? Klik op de link Zorgzoeker. Wanneer u regio 's Hertogenbosch 
selecteert ziet u een aantal praktijken met een NPS score.

Hoe realiseert u dit?
Zorgdna: U kunt zelf in uw Zorgdna dashboard aangeven of u wilt dat de gegevens naar 
de Keurmerk zorgzoeker gaan door een vinkje aan te zetten.
Mediquest: U vult een toestemmingsformulier in en stuurt ingevuld retour naar Mediquest. 
Zij regelen voor u de koppeling.
Qualiview: Praktijken die zijn aangesloten bij Qualiview krijgen binnenkort nogmaals een 
toestemmingsverzoek,  indien deze nog niet  is  verstrekt. Na het  geven  van  toestemming 
wordt de data gekoppeld aan onze zorgzoeker.

Wilt u uw mede peers verder helpen?

Voor 2020 zijn wij op zoek naar nieuwe peer review coaches. We zien steeds meer 

peer  review groepen binnen het Keurmerk. Om elke groep  te kunnen voorzien van 

een coach, zoeken wij extra coaches.

Bent u benieuwd wat dit inhoudt? En denkt u dat u uw mede peers kan ondersteunen 

om de bijeenkomsten naar een hoger niveau te helpen?

Stuur een mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl voor meer informatie. 

Uitnodiging gekregen voor het kostprijsonderzoek? Lees hier waarom het 

relevant is dat u meedoet!

In  de  Bestuurlijke  Afspraken 
Paramedische Zorg is naar aanleiding van 
de  uitkomsten  van  de  NZa  monitor 
afgesproken  dat  er  een 
kostprijsonderzoek  wordt  gedaan.  Gupta 
Strategics  voert  deze  opdracht  uit. 
Middels  een  aselecte  representatieve 
steekproef  onder  alle  geregistreerde 
fysiotherapie  praktijken  worden  praktijken 
uitgenodigd  deel  te  nemen  aan  dit 
onderzoek.  Inmiddels  is  er  een  tweede 
steekproef  getrokken  onder  de 
fysiotherapiepraktijken,  omdat  de  eerste 
onvoldoende  aanmeldingen  heeft 
opgeleverd.  Om  tot  een  betrouwbaar 
onderzoek te komen is een grote respons 
nodig.

We  willen  u  wel  meegeven,  dat  het 
onderzoek  volledig  anoniem  is,  dat  er 
gekeken  wordt  naar  alle  facetten  in  de 
bedrijfsvoering die  van  invloed  zijn  op de 
kostprijs.  Om  tot  een  reëele  kostprijs  te 
komen  wordt  er  niet  alleen  gebruik 
gemaakt van de werkelijke kosten (huidige 
kosten;  informatie  die  u  aanlevert)  maar 
ook  van  normatieve  kosten  (fatsoenlijke 
kosten;  fatsoenlijke  loonkosten, 
fatsoenlijke  werkuren,  fatsoenlijke 
praktijkkosten).  Het  is  van  belang  dat  de 
uitkomst van dit onderzoek uiteindelijk ook 
recht doet aan de werkelijke kostprijs van 
ons werk.

Als u een uitnodiging heeft gekregen van 



We  begrijpen  dat  u  enige 
terughoudendheid heeft in het verstrekken 
van (mogelijk positieve) bedrijfsgegevens.

Gupta hopen wij  dat  u  de  tijd wilt  nemen 
om de vragenlijst in te vullen. Mocht u nog 
vragen  hebben,  dan  kunt  u  ook  bij  ons 
terecht.

Survey over het gebruik van cervicale manipulaties door 
Nederlandse manueel therapeuten

Met deze survey verzamelt NVMT informatie over de werkwijze en opvattingen van 

Nederlandse manueel therapeuten met betrekking tot het uitvoeren van manipulaties 

van de cervicale wervelkolom. Deze informatie gebruiken zij voor de evaluatie van de 

NVMT-beroepsnorm  hoog  cervicale  manipulaties,  het  nieuwe  IFOMPT  Framework 

en  in de gesprekken met de  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het  is dan ook 

belangrijk dat zo veel mogelijk manueel therapeuten de survey invullen.

Het  invullen  van  de  survey  duurt  ongeveer  10  minuten.  Deelname  is  vrijwillig  en 

anoniem. Als  u  de  survey  volledig  invult,  geeft  u  toestemming  om  uw  (anonieme) 

antwoorden te gebruiken. Klik hier om de survey in te vullen!

Symposium Data. Perverse Prikkel of Prachtig Perspectief

Op 26 september  jl hebben zo'n 160 genodigde, 2 keynote sprekers en 4 workshops op 
een mooi locatie, gezorgd voor een interessante en waardevolle bijeenkomst over data. 

Eén van de keynote sprekers was Rens Meerhoff. Sport en data krijgen steeds meer met 
elkaar te maken. Rens belichtte de andere kant van de data aan onze sprekers, namelijk 
met data science in de sport. Tijdens de workshopronde nam Marieke Soree ons mee in 
haar  verhaal  over  het  behandelen  van  patiënten  aan  de  hand  van  predictiemodellen. 
Dorien Ginsel  nam  de  aanwezigen  op  een  interactieve  wijze  mee  in  de  inzet  en  het 
gebruik van technologie in de praktijk. 

Klik op de onderstaande linken om de presentaties te bekijken:
- Rens Meerhof - Data: Perverse Prikkel of Prachtig Perspectief
- Marieke Soree - Patiënten behandelen aan de hand van predictiemodellen
- Dorien Ginsel - Nieuwe technologie binnen de beweegzorg

Op  vrijdag  13  december  organiseert  het 
NPi het congres 'De Overgang'.
Dit  congres  is  bedoeld  voor 
fysiotherapeuten,  oefentherapeuten  en 
ergotherapeuten  met  aandachtsgebied 
‘Bekkenproblematiek’ en/of interesse in de 
‘Overgang’  bij  de  vrouw.  Meer  informatie 
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over  dit  congres  kunt  u  vinden 
op: npi.nl/overgang.

Keurmerkdeelnemers  ontvangen  10% 
extra  korting  bij  inschrijving.  Voor  meer 
informatie  over  de  samenwerking  tussen 
NPi  en  het  Keurmerk,  kijk 
op: npi.nl/keurmerk. 
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Voorkeuren aanpassen?
Updaten of uitschrijven.

Contact


