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Beste collega,

Gisteravond werd door het kabinet een nieuw pakket aan verruimingsmaatregelen 
aangekondigd in de persconferentie.

Het is fijn dat er nog meer ruimte komt om onze patiënten te voorzien van de zorg 
die zij nodig hebben. Op dit moment wordt het document met de leidraad en 
stappenplan samen met het KNGF en het PPN aangepast. Het herziene document 
zullen we morgen publiceren op onze website. Er komt geen extra bericht, u kunt dit 
morgen vinden op onze webpagina Corona Updates.

De aanpassing betreft met name de noodzakelijkheid van de zorg. De 
voorkeursoptie om op afstand te behandelen, zal nu een overweging worden. 
Belangrijk blijft dat bij iedere patiënt voor binnenkomst in de praktijk een goede triage 
op klachten wordt gedaan en dat de regels voor social distancing in de praktijk 
worden gehandhaafd.

Uw Keurmerk Team

Verruimingsmaatregelen n.a.v. de persconferentie



Continuïteitsbijdrage-regeling 

De afgelopen dagen hebben we vragen van Keurmerk praktijken over de 
continuïteitsbijdrage verzameld. Deze vragen hebben wij aan ZN voorgelegd en we 
hopen u met enkele dagen de antwoorden van ZN te kunnen geven. ZN heeft ook 
een overzicht met veelgestelde vragen op haar website gepubliceerd. 

VvAA  
Het webinar dat de VvAA woensdagavond gehouden heeft, is gevolgd door 4600 
collega’s. Mocht u het gemist hebben en nog terug willen zien, vindt u het webinar en 
de video op de website van de VvAA in het online dossier COVID-19. 

Wij willen u vragen vanaf 11 mei 2020 iedere maandag data aan te leveren. Wij 
vragen dat om het verloop van de zorg rond COVID te monitoren. Fysiotherapie 
speelt een zeer belangrijke rol in de revalidatie van deze patiënten en om die rol ook 
geheel te kunnen vervullen is het nodig om zicht te hebben op wat er gebeurt.
Daarom start het Nivel samen met het Keurmerk en andere partijen een breed 
wetenschappelijk onderzoek, waaraan ook de huisartsen en de huisartsenposten 
deelnemen. Resultaten zullen hoogfrequent worden getoond en ongetwijfeld in de 
publieke belangstelling komen te staan.

Voor de duidelijkheid: dit is geen verplichting, we passen de eisen niet aan 
gedurende het looptraject van een jaar. Daar kunt u van op aan. De vraag om een 
wekelijkse aanlevering is vrijwillig, maar wel heel belangrijk. Hiermee creëren we een 
kans om te laten zien hoe belangrijk fysiotherapie is in de zorg van Nederland, ook in 
tijden van crisis!

Daarom het vriendelijke, maar serieuze verzoek : druk vanaf nu elke maandag op de 
exportknop! Meer informatie? Lees dan het nieuwsbericht op onze website. Mocht u 
vragen hebben over bovenstaande informatie of de onderzoeken die het Nivel doet? 
Neem dan contact op via ldk@nivel.nl

PEER REVIEW: 

Vanaf 1 juni a.s. is het weer mogelijk om samen met uw groep van 
maximaal 9 personen een fysieke bijeenkomst te organiseren! 

U zit nog niet in een 
groep?
Het is ons opgevallen dat niet iedereen 
aansluiting heeft gevonden bij een 
peergroep. U bent verplicht elk 

Aangemelde groepen

De groepen die zijn aangemeld, kunt u 
vinden in uw nascholingsagenda (paarse 
balk) in uw persoonlijke portfolio-

Intensivering aanlevering data naar een wekelijkse uitvraag



registratiejaar 4 bijeenkomsten bij te 
wonen. Indien u niet aangemeld bent, 
kunt u in de problemen komen met uw 
herregistratie. Wij verzoeken u daarom zo 
snel mogelijk aansluiting te vinden. 

omgeving. Log hier in.

Komt u er zelf niet uit? Stuur dan een e-
mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl.  

De organisator meldt de 
groep aan

Alle organisatoren hebben bericht 
gekregen om hun groep in
PE-Online aan te melden voor 2020. 
Heeft u nog geen organisator? Overleg 
samen met de groep wie deze taak op 
zich neemt.

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

Peercoach

Bij de aanmelding van de groep kunt u uw 
voorkeur voor een coach uitspreken. 
Zodra er een aanmelding via PE 
binnenkomt, nemen wij contact op met 
een coach. Wij zullen de organisator 
hierover informeren. 

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?



Nieuwe en vernieuwde NPi 
scholingsactiviteiten in de periode 
september 2020 - maart 2021 

In de periode september 2020 - juni 2021 organiseert het NPi 

diverse nieuwe en vernieuwde scholingsactiviteiten.

Keurmerk-deelnemers ontvangen automatisch 10% extra 

korting krijgen (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.

Innofeet heeft een e-learning ontwikkeld over de kindervoet. Met deze e-learning kunt u uw 
huidige kennis ophelderen en daarnaast nieuwe kennis opdoen. Deze e-learning biedt 
bijvoorbeeld een stukje herhaling over de ontwikkeling van de kindervoet. Namelijk; welke 
afwijkingen kunnen plaatsvinden en welke interventie kan hiervoor uitgevoerd worden?

Tevens geeft de e-learning informatie over welke gevolgen bepaalde veranderingen in het 
looppatroon kunnen hebben op de ontwikkeling van de kindervoet én welk schoenadvies 
hier het beste bij past. 

Aanmelden 
Deze e-learning levert 3 accreditatiepunten (3KU) op. U start en stopt de e-learning 
wanneer u dat wilt. Aanmelden of meer informatie lezen over de e-learning kan via de 
website.  Het maken van de e-learning kost € 35,-. Meld u aan vóór 20 mei 2020 en 
ontvang *€10,- korting!  

*exclusief voor deelnemers aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
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