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Beste collega, 

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om bij elkaar te komen voor de peer review 
bijeenkomsten. Dat is goed nieuws.
De fysieke ontmoeting geeft op den duur toch net iets meer begrip en lerend 
vermogen. Mocht dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat de ruimte niet groot genoeg is, 
dan kan het ook digitaal. Iedere groep kan voor zichzelf beoordelen of dit nodig is.
Zijn er collega’s die persoonlijk niet kunnen deelnemen omdat ze klachten hebben of 
in een hoog risicogroep vallen, dan bestaat wat het Keurmerk betreft de mogelijkheid 
om als individu digitaal aan te schuiven bij een voor het overige fysieke bijeenkomst. 
Spreek dat wel vooraf goed door met de organisator.

We wensen u heel veel leerplezier en blijf een beetje op uzelf passen!

Instructiefilmpjes gebruik PE-Online 
We krijgen op kantoor geregeld vragen binnen over 
diverse handelingen in PE-Online systeem. Wanneer u 
niet vaak in een computersysteem werkt, begrijpen we 
dat het gebruik van PE soms vragen kan oproepen. Via 
deze link naar onze website kunt u te allen tijden onze 
instructiefilmpjes van PE-Online bekijken. 

Ziet u een handeling binnen PE er niet bij staan? Geef 
het aan ons door en stuur ons een e-mail naar 
info@keurmerkfysiotherapie.nl

PEER REVIEW NA 1 JUNI



NZa 
NZa wil graag voor het opstarten van non-covid zorg een overzicht maken van 
initiatieven die dankzij of door de Coronapandemie zijn ontstaan in de zorg. Het gaat 
hierbij om:

1. Initiatieven m.b.t. het opschalen van non-covid zorg.  
2. Initiatieven rondom zorgvernieuwing die in de Coronacrisis ontstaan zijn of 

hierdoor een boost hebben gekregen.
3. Knelpunten die partijen ervaren bij het opzetten van deze initiatieven.

NZa gaat aan de slag om deze initiatieven en knelpunten te verzamelen, overzicht te 
creëren en zo samenwerking te stimuleren en partijen te faciliteren en te verbinden. 
De eerste stap is het verzamelen van deze initiatieven en knelpunten. Wilt u 
meedoen? Download hier het formulier.

‘De fysiotherapeutische behandeling van 
patiënten met een Post Intensive Care 
Syndroom (PICS) na ontslag uit het 
ziekenhuis'

Deze cursus betreft een online variant (met dezelfde 
inhoud en doelstellingen) van de reguliere en reeds 
voor de Corona uitbraak bestaande cursus ‘De 
fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een 
Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het 
ziekenhuis’. In verband met de uitbraak van het 
Coronavirus is versneld deze online variant van de 
cursus gemaakt. Deze online-cursus richt zich op het 
Post Intensive Care Syndroom, ongeacht de 
onderliggende ziekte. In alle webcasts echter zullen de 
sprekers, gezien de actualiteit, tevens inzoomen op de 
specifieke situatie en problematiek van Coronapatiënten. 
De online-cursus die het Nederlands Paramedisch 
Instituut hiermee aanbiedt richt zich specifiek op 
fysiotherapeuten die werkzaam zijn met patiënten na 
een IC-opname, na het ontslag uit het ziekenhuis. 

Deze cursus is ontwikkeld door het Amsterdam UMC 
(afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & 
Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van 
Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en 
Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH-
netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

Klik hier voor meer informatie 



Binnenkort start er een nieuwe training Gezondheid en Gedrag voor paramedici. 
Geaccrediteerd en online, dus goed te doen vanuit huis. Wilt u dat cliënten meer 
regie krijgen en nemen over hun gezondheid? Wilt u graag samenwerken met 
andere professionals zoals huisartsen, POH'ers en collega paramedici om de zorg 
voor uw cliënt te versterken en gezamenlijk te communiceren? Wilt u meer visie 
creëren voor uzelf, uw praktijk en/of in uw wijk? Schrijf u dan nu in via deze link. 

Data GG/ZZ leergang:

Dinsdag 16 juni: 13.30 – 17.00 uur
Woensdag 24 juni: 9:30 – 13:00
Donderdag 2 juli: 9.30 – 13.00 uur

Locatie: Online via het Bettery Academy portaal.

De kosten zijn voor Keurmerk leden nu 450 euro ipv 500 euro. De leergang is 
geaccrediteerd met 21 punten. Deze scholing kunt u vinden in uw 
nascholingsagenda (paarse balk portfolio omgeving) op ID-nummer 340273.

Klik hier voor meer informatie.
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