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Beste lezer, 

Onze oproep in de nieuwsbrief van juni (‘MARKETING EN PR-CAMPAGNE SKF’)
heeft tot een mooi resultaat geleid. Bij de responderende deelnemers heeft het
Keurmerk een sterk imago van professionaliteit, vooruitstrevendheid en
transparantie. Ook onze stakeholders in het onderzoek, zien ons met gelijksoortige
positieve waarden terug. Deze kwaliteiten zijn een mooi vertrekpunt voor verdere
bestendiging en communicatie van wie we zijn en wat ons onderscheidt. We hebben
de kans om ons register te laten groeien en kiezen daarbij voor kwaliteit boven
kwantiteit. De (beoogde) Keurmerk-praktijk en haar therapeuten hebben veelal
ambitie en kenmerken zich door groei en regie over hun vakmanschap.

Deelnemers hebben ons ook een punt van reflectie geboden: wát we doen, welke
activiteiten we ondernemen; daar moeten we duidelijker over zijn in onze
communicatie. Dank voor alle input, wij gaan er direct mee aan de slag!

Heeft u het nieuwe dashboard al gezien?
Het Keurmerk/Nivel dashboard is vernieuwd. Het kent nu een frissere look, de
snelheid is fors verhoogd en de grafieken zijn nu nog duidelijker. Iedere
fysiotherapeut ziet op het nieuwe dashboard de gegevens van de behandelepisodes

UITKOMST - IMAGOMETING

Van oud naar een nieuw DASHBOARD

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18925848?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


waarin de persoonlijke AGB-code is vermeld als hoofdbehandelaar. Let op, als
praktijkhouder logt u nu ook in met uw persoonlijke AGB-code. U ziet u in het
dashboard dan extra de gegevens van alle persoonlijke AGB-codes binnen de
praktijk en daarnaast heeft u beschikking over de praktijkhouder pagina. In het
systeem wordt u automatisch herkend als praktijkhouder op basis van de
ondertekening van de overeenkomst met het Nivel. Eénmaal ingelogd als
praktijkhouder kunt u zelf ook collega's toegang geven als praktijkhouder. 

Heeft u technische vragen dan kunt u die rechtstreeks aan de beheerder stellen op
e-mailadres ldk@nivel.nl. Heeft u suggesties of wensen voor een verdere verbetering
van het dashboard, meld u deze dan aan op ons info e-mailadres. Wij nemen die bij
de volgende update mee. 

Hoe kunt u inloggen? 
Praktijkhouder of fysiotherapeut, iedereen logt in met een persoonlijke AGB-code of
e-mailadres. Nieuwsgierig naar het nieuwe dashboard? Klik snel op de onderstaande
button!

Heeft u zich al ingeschreven voor een
NPi cursus? 
T/m augustus 2020 ontvangen Keurmerk-deelnemers
automatisch 10% extra korting bij inschrijving voor de NPi-
cursussen (dus naast evt. korting met NPi-kortingskaart of
korting via cursushistorie) mits het BIG-nummer is ingevuld in
het NPi-account in MijnNPi.

Op 2 en 3 september Cursus 'Motiverende gespreksvoering bij
mensen met een chronische aandoening'  

Op 23 en 24 september Onderbeen-, enkel- en voetklachten: a
state of the art

Start 21 september E-learning-moduul en cursus over
Inspanningsfysiologie en trainingsleer. Start 21 september.

Op 16 september Nieuwe principes en concepten over
revalidatie en return-to-sport na een voorste kruisbandletsel 

Op 30 september en 1 oktober Beweegprogramma's (deel 2):

Klik op deze button om naar uw nieuwe dashboard te gaan

https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/786-motiverende-gespreksvoering-bij-mensen-met-een-chronisch-2003744
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/786-motiverende-gespreksvoering-bij-mensen-met-een-chronisch-2003744
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/807-onderbeen-enkel-en-voetklachten-a-state-of-the-art-2003731
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/694-inspanningsfysiologie-en-oefentherapie-2000051
https://www.npi.nl/nieuws/9957-masterclass-nieuwe-principes-en-concepten-over-sportrevalidatie-en-return-to-play-na-een-voorste-kruisbandletsel-3
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/715-beweegprogramma-s-deel-2-module-diabetes-mellitus-2001531
https://mijn.nivel.nl/login


module 'Diabetes mellitus'  
 
Bekijk hier alle nieuwe, vernieuwde en reguliere
scholingsactiviteiten van het NPi 

 

Aangepaste telefoontijden
Zomerperiode 2020

Maandag 20-7 t/m donderdag 23-7    09.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar
Maandag 27-7 t/m donderdag 30-7    09.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar
Maandag 03-8 t/m donderdag 06-8    09.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar
Maandag 10-8 t/m donderdag 13-8    09.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar
Maandag 17-8 t/m donderdag 20-8    09.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar

 
Klik hier voor hulp bij PE-Online/uw portfolio. 

Of stuur een e-mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl 
 

https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/715-beweegprogramma-s-deel-2-module-diabetes-mellitus-2001531
https://npi.nl/nieuws/318-nieuwe-en-vernieuwde-scholingsactiviteiten-in-de-periode-september-2020-maart-2021
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/hulp-bij-pe-online-portfolio/
mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl
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Voorkeuren aanpassen?
Updaten of uitschrijven
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