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Keurmerk Fysiotherapie

Beste lezer,

Aan het begin van ieder jaar is het weer zover, alle prijzen worden verhoogd. Echter 
niet bij het Keurmerk! Voor het 5e achtereenvolgende jaar hoeven we de prijzen niet 
aan te passen. Dat kan omdat we als Keurmerk proberen alles zo 'lean and mean' 
mogelijk in te richten, zoveel mogelijk zelf te doen en zo weinig mogelijk externen in 
te huren. Dat betekent voor u dus geen verhoging van de contributie. Goed nieuws 
om de decembermaand mee te starten. 

Veel plezier met deze nieuwsbrief die ook dit keer vol staat met ontwikkelingen en 
nieuws. 

Namens ons bestuur, 
Team Stichting Keurmerk Fysiotherapie 

KEURMERK INTRODUCEERT 4 MODULES VOOR PEER REVIEW



Per 1-1-2020 vier modules voor 
de Peer Review: 

1. Meetinformatie gebruiken om te 
leren en verbeteren

2. Eigen regie en zelfmanagement 
bevorderen

3. Samenwerken in de wijk

4. Innoveren. Iets nieuws maken of 
iets anders doen!

Vanuit de groepen en de coaches 
kregen wij signalen dat groepen het 
leuk zouden vinden om een andere 
invulling aan de bijeenkomsten te 
geven. Ook kregen we te horen dat 
fysiotherapeuten het lastig vinden 
om de vierde bijeenkomst met data 
in te vullen.

De afgelopen maanden hebben we 
samen met IQ healthcare vier 
modules ontwikkeld die gebruikt 
kunnen worden tijdens de peer 
review. Hieruit zijn vier thema’s voor 
modules gekomen. Binnenkort 
worden deze modules op de 
website geplaatst, ook worden de 
coaches geschoold, zodat zij deze 
modules kunnen begeleiden.

Voor 2020 heeft u de keuze om te 
blijven doen wat u al deed, peer 
review met videocasuïstiek óf de 
keuze om met één van deze 
modules aan de slag te gaan.

De organisator meldt de 
groep aan

Alle organisatoren hebben bericht 
gekregen om hun groep weer in
PE-Online aan te melden voor 2020.

U bent verplicht elk registratiejaar 4 
bijeenkomsten bij te wonen. Met een 
geldige reden mag u er één missen. 

We adviseren om ieder kwartaal één 
peerbijeenkomst te plannen. Zo komt 
niemand in de problemen met zijn of
haar registratieperiode. 

Aangemelde groepen

De groepen die al zijn aangemeld, kunt u 
vinden in uw nascholingsagenda (paarse 
balk) in uw persoonlijke portfolio-
omgeving. Log hier in. 

Meld nu uw peergroep aan voor 2020

IN DE MAAND DECEMBER ONTVANGT U



Heeft uw praktijk voldaan aan de 
praktijkvereisten over het afgelopen jaar? 
Dan ontvangt uw praktijk in de maand 
december deze dubbelzijdige sticker. 
Plaats deze op een prominente plaats op 
een raam bij uw praktijk, zodat deze goed 
zichtbaar is voor iedereen.   

Samen met het certificaat ontvangt iedere 
praktijk een Keurmerk-pas voor alle 
aangesloten therapeuten. Op de pas komt 
de naam en BIG-nummer van de 
therapeut te staan. Deze Keurmerk-pas 
kan u laten zien aan scholingsaanbieders 
die vervolgens uw presentie gemakkelijk 
in PE-Online kunnen zetten.   

Deelnemers ingeschreven na 8-11-2019 
ontvangen hun Keurmerk-pas eind januari 
2020.

Voor nieuwe deelnemers wel
Regelmatig bereiken ons vragen over een eventuele 
verplichte Master eis voor de registratie als 
verbijzonderd fysiotherapeut. Feitelijk is het zo dat 
iedere nieuwe verbijzonderd therapeut al als Master is 
opgeleid. Alle opleidingen leiden tegenwoordig namelijk 
op tot het Masterniveau. Het is zeer goed mogelijk dat 
wij op korte termijn ook de Mastereis zullen laten gelden 
voor toetreding indien men al langer werkzaam is als 
verbijzonderd therapeut, maar zich nu pas bij het 
Keurmerk aanmeldt. Daarover zullen we u tezijnertijd 
nader informeren.

Voor verbijzonderde therapeuten die al in het Keurmerk 
register zijn opgenomen geldt dat wij ervan uitgaan dat 
zij door peer review, scholing, hun POP verslag, 
dataverzameling en de visitatie die in de Keurmerk 
praktijken wordt uitgevoerd, zich hebben bij- en 
nageschoold tot het beroepsniveau van Master. Wij 
zullen dus niet de herregistratie-eisen voor onze 
geregistreerde verbijzonderde therapeuten 
veranderen. 

In het kort..

-Nieuwe verbijzonderde 
therapeuten zijn Master 
opgeleid.

-Al werkende 
verbijzonderde therapeuten 
zonder Masteropleiding 
zullen over nog te bepalen 
tijd niet meer kunnen 
toetreden tot het register. 

- Verbijzonderde 
therapeuten die al zijn 
opgenomen in het register 
en aan hun verplichtingen 
hebben voldaan, zullen het 
recht op opname in het 
register behouden. 

Heeft u als verbijzonderd fysiotherapeut verplicht een master nodig?



De afgelopen twee weken hebben er vier regioavonden plaatsgevonden, in 
respectievelijk Ridderkerk, St Oedenrode, Baarn en Zwolle. In totaal waren er zo’n 
200 deelnemers aanwezig. Zij hoorden van één van de Keurmerk bestuursleden 
welke toekomstplannen er zijn voor 2020 en welke veranderingen dit met zich mee 
brengt. Op alle vier de avonden was een  zorgverzekeraar aanwezig die zijn of haar 
visie gaf op de zorgveranderingen en de rol die de betreffende zorgverzekeraar daar 
in neemt. In alle gevallen werd het document ‘De juiste zorg op de juiste plek’ 
aangehaald.

Er werd positief gereageerd door de aanwezigen op de ontwikkeling van 
Resultaatindex en het Innovatiefonds Keurmerk Fysiotherapie.  

PREM & QUALIZORG  
Vanuit alle meetbureaus is het inmiddels mogelijk om het gemiddelde PREM cijfer van uw 
praktijk zichtbaar te maken op de Keurmerk zorgzoeker. Zo kunnen patiënten zien hoeveel 
mensen uw praktijk beoordeeld hebben en met welk tevredenheidscijfer. Qualizorg heeft u 
via een mail gevraagd om toestemming hiervoor te geven, de PREM cijfers van deze 
praktijken zullen binnenkort zichtbaar zijn op de website.

Voor Zorgdna moet u zelf in uw dashboard een ‘schuifje’ omzetten om de PREM cijfers 
zichtbaar te maken en voor Mediquest moet u een toestemmingsformulier mailen naar 
Mediquest.

Mocht u de toestemming van Qualizorg hebben gemist of nog niet hebben gegeven; 
binnenkort zullen zij nogmaals een mailing uitdoen.

Regioavonden 2019; we kwamen bij u (in de buurt) langs



Kostenonderzoek
Eerder hebben we u in de nieuwsbrief verzocht mee te werken aan het kostenonderzoek 
als u uitgenodigd bent door Gupta. 

We horen terug van praktijken dat het invullen van de vragenlijst complex en tijdrovend is. 
Gupta heeft mensen beschikbaar om u te helpen of dit voor een groot deel voor u te doen. 
In de uitnodigingsbrief staan de contactgegevens van Gupta. Benader vooral hen als u er 
niet uitkomt.

Nieuwe en vernieuwde NPi cursussen in de periode januari - 
juni 2020 

In de periode januari - juni 2020 organiseert het NPi diverse 
nieuwe en vernieuwde scholingsactiviteiten zoals o.a:

Basiscursus ‘Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’, 
TMD: diagnostiek en behandeling, Reumatische aandoeningen, 
Handtherapie ‘Fracturen en luxaties'. Bekijk hier het hele 
aanbod.

Keurmerk-deelnemers krijgen automatisch 10% extra korting bij 
inschrijving voor een NPi-cursus (dus naast evt. korting met 
NPi-kortingskaart of korting via cursushistorie).
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Voorkeuren aanpassen?
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Voor organisator: meld nu uw peergroep aan voor 2020




