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Bij het denken aan de associatie tussen kerst en het Keurmerk popte het beeld van 
Olivier B. Bommel op, de “beer van stand” uit de strip van Maarten Toonder. Hij had 
het over een sobere doch voedzame maaltijd wanneer hij een uitgebreid en luxe 
diner beschreef. Inmiddels hebben wij als Keurmerk praktijken een aardig uitgebreid 
en luxe diner te bieden. Minimale datasets, dataverzameling, praktijkvisitaties, 
peerreview, scholing, een persoonlijk ontwikkelplan vormen gezamenlijk een rijk 
gevulde dis.

Toch kan enige soberheid ons niet worden ontzegd. We zijn nog erg bescheiden, 
beetje introvert misschien. Dat kan anders, dat kan beter. Het komend jaar gaan we 
ons sterker profileren naar buiten. Naar patiënten, naar overheid en naar verwijzers. 
De naamsbekendheid moet omhoog bij die partijen. Dat is goed voor de 
patiëntaanwas en voor het verwijsbeleid en dat komt weer zowel patiënten als de 
maatschappij als onszelf ten goede. Een win-win situatie lijkt mij.

Ik zal u niet vermoeien met hoe we dat gaan doen. Het is nu tijd voor iets anders, tijd 
voor kerst. Als ik een tip mag geven, het hoofd leeg maken door niets te doen kan 

SANTA IS COMING 



niet. Je kunt er wel iets anders instoppen. Een mooie film, een goede wandeling, of 
een fijn gesprek. Ik wens u toe dat deze gesprekken plaatsvinden tijdens een niet zo 
sobere doch voedzame maaltijd! 

Namens het hele bestuur, 
Henri Kiers 

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, kan u 
vinden in uw nascholingsagenda (paarse 
balk) in uw persoonlijke portfolio-
omgeving. Log hier in. 

Stand van zaken op 20-12:
175 aangemelde groepen

Heeft uw praktijk voldaan aan de 
praktijkvereisten over het afgelopen jaar? 
Dan ontvangt uw praktijk in deze maand 
deze dubbelzijdige sticker. Plaats deze op 
een prominente plaats op een raam bij uw 

Praktijk aanmelden
U dient vóór 31-12-2019 uw praktijk 
opnieuw aan te melden voor het 
kalenderjaar 2020. 

Log hier in om u aan te melden in de 
praktijkomgeving. U klikt op ''Portfolio'', 

MELD UW PEERGROEP AAN VÓÓR 31-12-2019

UW PRAKTIJK VOOR 2020



praktijk, zodat deze goed zichtbaar is voor 
iedereen.   

klikt op ''1 jaarsregistratie praktijkregister 
SKF'', vervolgens gaat u akkoord met 
onze voorwaarden en daarna komt er een 
betaalkeuze. U betaalt de contributie voor 
de praktijk t/m 31-12-2020. 

Vanaf heden in een Word-versie te downloaden 
Regelmatig bereiken ons vragen over het invullen en opnieuw uploaden van het
POP-verslag. We hebben gemerkt dat het invullen van het PDF-bestand wel eens voor 
problemen kan zorgen. Vanaf heden is ons POP-verslag ook te downloaden in een Word-
versie. Ga naar onze website om ons format te downloaden. 

Hoe upload ik mijn POP-verslag? 
U logt in en U klikt op (paarse balk) ''Activiteit toevoegen'', kiest de categorie ''POP'', vult een 
datum in die binnen uw huidige registratieperiode valt en voegt het ingevulde POP verslag toe. 

Verklaring bijschrijven specialisatie
Onlangs uw masterdiploma behaald? Graag ontvangen wij uw diploma per e-mail 
(info@keurmerkfysiotherapie.nl) en schrijven officieel uw specialisatie bij in uw portfolio. U 
ontvangt tevens een ''verklaring bijschrijven specialisatie'', welke u zelf kan doorsturen 
naar Vektis. U betaalt € 50,00 per deelregister per jaar.

Bent u dit vergeten om aan ons door te geven? Geen probleem. Deze verklaring maken wij 
ook met terugwerkende kracht voor u.  

POP VERSLAG

HOE SCHRIJF IK MIJN SPECIALISATIE BIJ? 



Het NPi biedt als NPi-service voor 
tien thema's: 

• 24 Nederlandstalige samenvattingen van een 
wetenschappelijk artikel per jaar;

• per referaat een vertaalslag naar de praktijk door één 
van de thema-experts;

• toegang tot het referaten-archief met daarin alle 
referaten uit de eerdere jaargangen.

Bekijk hier enkele voorbeeld-
referaten.

Informatie over inhoud en 
kosten bekijkt u hier:

ACM stelt 5 voorwaarden aan samenwerking in de regio
De ACM kwam in juli van dit jaar met een concept beleidsregel over samenwerking in het 
kader van ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek”. De ACM legt geen boetes op als de 
afspraken over samenwerking in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voldoen aan 
de vijf opgestelde voorwaarden. Lees hier het hele artikel. 

Cursus Positieve Gezondheid IPT
Wel eens een onbestemd gevoel van ’tekort schieten’ en de patient ‘lastig’ vinden? Grote 
kans dat uw patient somatiseert.  

Volg de workshop: Positief omgaan met gezondheid, zo doe je dat! Deze praktische 
workshops van het IPT (6KU) geven inzicht en handvaten voor de begeleiding van de veel 
voorkomende groep mensen met SOLK en onbegrepen klachten. Zie voor het gehele 
programma, data en locaties onze vernieuwde website van het IPT.  

Speciaal voor onze deelnemers

DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK



10% korting op bovenstaande cursus.
Laat uw Keurmerk-pas zien of geef uw BIG-nummer (tevens uw relatienummer) op 
een andere manier door. Zo kan IPT uw presentie via PE-Online invoeren. 

NB: Daarnaast start de volgende leergang van de tweejarige opleiding tot 
psychosomatisch werkend therapeut. Deze staat gepland in het voorjaar van 2020. Op 
zaterdag 11 januari heeft IPT een open dag. 

Wij zijn i.v.m. de feestdagen op de volgende dagen gesloten:

25-12- gesloten
26-12- gesloten 
31-12- gesloten
    1-1- gesloten
    2-1- gesloten

Aanpassing vanaf 6 januari 2020: 
Maandag t/m donderdag van 09.00-15.30 uur telefonisch 

bereikbaar (m.u.v. tussen 11.30-12.00 uur) 

Hele fijne feestdagen gewenst en we kijken uit naar 2020!
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