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Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie zoekt peer review coaches...

Bent u ook degene die: 
* Groepsprocessen versterkt 
* Kritische zelfreflectie versterkt 

In 3 dagdelen ontwikkelt u competenties om een groep van fysiotherapeuten effectief 
te coachen in het proces van peer review en u bent medeverantwoordelijk voor een 
maximaal resultaat.

Na afloop (van de 3 cursus dagdelen) ontvangt u 25KU in uw portfolio. 

Meer informatie omtrent de cursus kunt opvragen via info@keurmerkfysiotherapie.nl

BENT U IEMAND DIE DISCUSSIES IN GOEDE BANEN LEIDT?

VOOR ONZE BESTAANDE COACHES: 



Is er een bijscholing..
De afgelopen maanden hebben we de modules 
ontwikkelt die gebruikt kunnen gaan worden door de 
peer review groepen tijdens de bijeenkomsten. Met een 
kleinere groep coaches hebben we op 11 november jl. 
een werksessie gehad. De feedback uit deze sessie is 
verwerkt en de modules zijn klaar voor gebruik.

Wij vinden het belangrijk dat alle coaches hierin getraind 
worden, en willen u vriendelijk vragen prioriteit te geven 
aan deze bijeenkomst.

Heeft u zich nog niet opgegeven? Klik hier om u aan te 
melden voor de bijscholing op
donderdag 26 maart 2020 

NB: We adviseren alle groepen om te wachten met het 
gebruik van de modules of in ieder geval de tweede 
bijeenkomst te plannen in april. Na 26-3-2020 hebben 
de meeste coaches de bijscholing gevolgd en kunnen u 
en uw groep begeleiden in dit proces.

Bijeenkomst in jouw regio met
de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Wil jij aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? En wil je praktische 

handvatten hebben om de volgende stap te kunnen zetten? Meld je dan nu aan 

voor de bijeenkomst 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen'.

Samen gaan we aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Aan de hand 

van concrete voorbeelden en vraagstukken bekijken we de mogelijkheden om 

de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Bezoek hun website voor alle 

informatie over de bijeenkomsten.

Handig, met één klik in je agenda!

Met onderaande links kun je de bijeenkomst bij jou in de buurt alvast in de 

agenda zetten

• 24 maart 2020, regio West - Campus Den Haag

• 11 mei 2020, regio Noord - Groningen

• 10 juni 2020, regio Oost - Apeldoorn

• 1 juli 2020, regio Zuid - Breda



Meld je nu aan!

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. 

Vanaf nu is er ook ruimte om de presentielijst te uploaden. Dit kan door een leesbare 
foto te maken van de presentielijst of 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. 

Project MOVES loopt binnenkort ten einde. Daarom organiseert het team van 
MOVES een eindsymposium. Er wordt tijdens het symposium teruggeblikt op 
het project. Hierbij laten ze de opgeleverde resultaten van het onderzoek zien, 
waaronder de opgestelde positioneringsrichtingen en de toolkit. Daarnaast 
komen er verschillende sprekers aan het woord over de thema’s positionering 
en profilering van beweegzorgpraktijken.

VOORDAT U HET GEMIST HEEFT..

Download format presentielijst hier



Klik hier om de uitnodiging van 20 maart te bekijken 

• NPi-opleiding 'Handtherapie'
• Snijzaaldag Schouder
• Knieklachten: a state of the art
• Reumatische aandoeningen
• Patroonherkenning knie
• Masterclass handtherapie 'PIP zone 3'
• Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
• Musculoskeletale pijnklachten
• Heup- en/of liesklachten: a state of the art
• Myofasciale pijn: diagnostiek en behandeling van myofasciale triggerpoints
• Skills lab: handtherapie 'Artrose van de hand'
• Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
• Schouderpijnsyndromen

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 Muscoloskelaal op met referaten, webcasts en 
themanieuws

DIT KEER HET THEMA MUSCULOSKELAAL

VOORJAARSVAKANTIE



Van 24-2 t/m 28-2 zijn we telefonisch niet bereikbaar

i.v.m. de voorjaarsvakantie

Vanaf maandag 2 maart a.s. zijn we zoals gebruikelijk weer telefonisch bereikbaar op
038-3031600 
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