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Keurmerk Fysiotherapie

We zien dat nog niet alle praktijken op de knop gedrukt hebben voor de laatste 
aanlevering van 2019 en vragen u dit zo snel mogelijk te doen. Data aangeleverd 
vóór a.s. dinsdag (28 januari) gaan mee in de update van het dashboard.
Indien u problemen ondervindt met inloggen, neem dan contact op met ldk@nivel.nl
of op telefoonnummer van helpdesk Nivel: 030 - 2729814

Al eens het nieuwe dashboard bekeken?
In oktober heeft iedere Keurmerk therapeut en praktijk een uitnodiging gekregen van 
Nivel om in te kunnen loggen op het nieuwe dashboard. Sinds die tijd zijn er weer 
extra tabbladen opgeleverd en de komende weken zullen er nog drie tabbladen 
opgeleverd worden. We zien dat al een grote groep therapeuten gebruik maakt van 
het dashboard.

De komende weken zullen de tabbladen met meetuitkomsten opgeleverd worden. 
Tot die tijd zal de snelkoppeling in het portofolio (PE) nog naar het oude dashboard 
gaan. Zodra de relevante meetinformatie voor de visitatie in het nieuwe dashboard 
staat, zullen we de koppeling wijzigen naar mijn.nivel.nl
Het dashboard is dan zeker nog niet klaar. Naast finetunen zullen er nog tabbladen 
toegevoegd worden met zorgpaden, voor de resultaatindex ed.
Bij iedere grafiek in het dashboard staat een informatie-icoontje , als je op daar op 
klikt, staat er een beschrijving en toelichting van de data in de grafiek.

Bronvermelding foto hierboven: Hooiveld M, J Hendriksen en Korevaar JC. Wekelijkse surveillance cijfers. Uit: Nivel 
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LEVER UW DATA VAN DECEMBER 2019 AAN VÓÓR 28 JANUARI!



Wendy is één van de oprichters van het Keurmerk 
en was van meet af aan betrokken bij de start en de 
doorontwikkeling. Zij fungeerde als penningmeester 
en algemeen bestuurslid. Het belang van de 
deelnemers op de werkvloer stond haar altijd voor 
ogen en ze liep warm voor de binding van 
deelnemers in de regio wat zich onder andere uitte 
in de organisatie van de regioavonden.

Wendy: “Ik ben er trots op dat we met een kleine 
groep mensen deze Stichting voor verbetering van 
de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen hebben 
neergezet. Keurmerk Fysiotherapie heeft een 
stevige positie weten te verwerven in de eerstelijns 
zorg in Nederland. Ik weet zeker dat het er minder 
goed had uitgezien voor de fysiotherapie als we 
deze kwaliteitsimpuls niet hadden neergezet. Het is 
nu zaak de enorme database die is ingericht en 
gevuld te gaan gebruiken voor wetenschappelijk 
onderzoek. Hiermee kunnen wij concreet inzichtelijk 
maken welke effecten fysiotherapie bereikt voor de 
gezondheid en laten wij zien wat we als therapeuten 
zelf al lang ervaren: ‘fysiotherapie is belangrijk en 
verdient een belangrijke rol in de gezondheidszorg’. 
Vanuit mijn praktijk werk ik daar graag nog aan mee, 
als bestuurder is het tijd om ruimte te maken voor 
nieuwe initiatieven”.

Met het vertrek van Wendy gaat het bestuur nu voort 
met drie leden. Tevens is een rooster van aftreden 
bepaald om te zorgen dat de stichting met 
opeenvolgend nieuwe bestuurders nieuwe inzichten 
en initiatieven behoudt. Als bestuur en Raad van 
Toezicht danken we Wendy voor haar integriteit, 
haar openheid en haar inzet. We zijn ervan overtuigd 
dat ze haar sporen nog verder zal nalaten ten gunste 
van de Fysiotherapie. 

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 

Aangemelde groepen

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

WENDY TAVENIER VERLAAT BESTUUR PER 1-1-2020 

NIEUWE DEADLINE: Meld uw peergroep vóór 31-1-2020 aan



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. 

Stand van zaken op 24-1:
310 aangemelde groepen

U kan zelf geen certificaat meer uploaden (vanaf 1-1-2018)
Onze geaccrediteerde scholingen kan u in onze Nascholingsagenda (paarse balk in 
uw eigen portfolio omgeving) vinden. Heeft u een scholing gevolgd? Geef dan van 
tevoren of op de dag van de cursus aan dat u Keurmerk lid bent, geef uw BIG-
nummer door (of laat uw Keurmerk-pas zien!) en binnen 2 weken voert de aanbieder 
via Pe-online uw presentie op. Het is voor iedereen makkelijker dat u dit van tevoren 
doorgeeft. 

Wanneer dient u een scholing wel zelf te uploaden? 
Scholing via een beroepsvereniging (KNGF, NVFK, NVFL etc.) vragen doorgaans 
geen accreditatie bij ons aan en deze punten dient u wel zelf in uw portfolio te 
uploaden. U gaat naar ''Activiteit toevoegen'' (paarse balk), kiest de categorie 
''Scholing via beroepsvereniging'', voert de punten op en voegt een bewijs toe. 

Ga naar ons ''document toekennen kwaliteitsuren'' om een volledig overzicht van 
opbouw KU te zien. 

SCHOLINGAANBIEDERS VOEREN UW PRESENTIE IN PE-ONLINE OP 



Dinsdag 28 januari 2020 is het weer de 
‘Dag van het werkplezier in de zorg’. 
Een dag waarop zorgorganisaties in 
Nederland het werkplezier van 
zorgprofessionals in de spotlights 
zetten. 

We staan deze dag stil bij het schitterende 
vak dat wij hebben. En hoe we dat ook zo 
kunnen houden. Hoe kunnen we andere 
mensen meenemen in ons 
enthousiasme? Hoe kunnen we samen 
zorgen voor meer werkplezier in de zorg, 
zodat medewerkers blijven én de zorg 
aantrekkelijker wordt voor nieuwe en 
jonge mensen?

Elke zorgorganisatie in Nederland zet 
deze dag werkplezier centraal. Het is dé 
dag om, samen met collega’s, stil te staan 
bij het schitterende zorgvak. En een dag 
om in gesprek te gaan over manieren om 
werkplezier te vergroten.

Wat gaat úw organisatie doen op
28 januari?

DE LAATSTE DINSDAG VAN JANUARI



U bent verplicht om de presentielijst peer review te 
tekenen

Op dit moment voert uw organisator na iedere peer review bijeenkomst de presentie in 
m.b.v. de BIG-nummers in PE Online. 

PRESENTIELIJST PEER REVIEW



Vanaf nu is er ook ruimte om de presentielijst te uploaden. Dit kan door een leesbare 
foto te maken van de presentielijst of natuurlijk door deze op een andere manier te 
scannen. Op de presentielijst kan iedere deelnemer op de avond zijn of haar 
handtekening plaatsen met die van de organisator ter akkoord. Ook een eventueel 
aanwezige coach kan zijn/haar handtekening plaatsen. Vanzelfsprekend hoeft alleen 
de organisator de presentielijst te uploaden. 

Waarom? 
De reden is dat we het register zuiver moeten houden. We ontvingen helaas signalen 
dat er presentie werd opgevoerd voor mensen die niet aanwezig waren. De borging 
van het register mag echter op geen enkele manier ter discussie staan. Op het 
moment dat de zekerheid rond de verrichtte activiteiten wel ter discussie staat verliest 
een kwaliteitsregister aan kracht. Dat, en het feit dat het met de huidige telefoons en 
computers een zeer bescheiden hoeveelheid extra werk is, heeft ertoe geleid dat vanaf 
nu dus de upload van de getekende presentielijst verplicht is gesteld. 

• Inspanningsfysiologie en oefentherapie
• Sportrevalidatie: specialisatie uithoudingsvermogen
• Sportrevalidatie bij kinderen
• Beweegprogramma's (deel 2) module 'Diabetes Mellitus'
• Beweegprogramma's (deel 2): module 'Oncologie'
• Masterclass 'Tendinopathieen in de sport'
• Masterclass 'Motorisch leren binnen fysieke training en (sport)revalidatie'
• Sportrevalidatie

Het NPi biedt 10 % korting voor Keurmerk deelnemers
Keurmerk-deelnemers krijgen automatisch 10% extra korting (dus naast evt. korting met
NPi-kortingskaart of korting via cursushistorie) bij alle cursus-inschrijvingen t/m augustus 2020, 
mits het BIG-nummer is ingevuld in het NPi-account in MijnNPi.

Bekijk ook eens de speciale themapagina Sportgezondheidszorg op met referaten, 
webcasts en themanieuws

Download format presentielijst hier

SPORTGEZONDHEIDSZORG:



Aanpassing in 2020:
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag in de ochtend van

9:00 tot 11:30 en in de middag van 12:00 tot 15:30 uur op telefoonnummer
038 – 303 1600

Buiten deze tijden is het ook mogelijk om een telefonische afspraak te maken met 
één van onze medewerkers. Stuur ons een e-mail naar 
info@keurmerkfysiotherapie.nl en maak uw afspraak. 
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Ons adres is:
Westerlaan 51, verdieping 5, kantoor 5.6

8011 CA ZWOLLE, The Netherlands 

Voorkeuren aanpassen?
Updaten of uitschrijven

REMINDER: 


