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Nieuwe overeenkomst getekend 
Voorzitter Henri Kiers en Tinus Jongert, directeur NPi, hebben op 31 juli jl. 
'op afstand' een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. De bestaande
kortingsregeling van 10% op een cursus is verlengd met een jaar en daarnaast krijgen
Keurmerk deelnemers vanaf 1 september zonder kosten toegang tot 1 thema van de
NPi-service naar keuze. Deze thema’s geven in goed leesbare tekst informatie over
wetenschappelijke artikelen in ons vakgebied en kunnen daarom heel zinvol zijn als
ondersteunend materiaal voor de peer review bijeenkomsten. 

Klik hier voor meer informatie. 

Het is voor patiënten belangrijk om te weten wat ze kunnen verwachten van hun
fysiotherapeutische zorg. Wanneer kunnen patiënten bijvoorbeeld terecht? Wat
verwacht u van de patiënten zelf? En hoe staat het met de veiligheid in de praktijk in
tijden van corona? Het is van belang dat we hier helder over communiceren. De NZa
heeft een informatiekaart gemaakt die antwoord geeft op een tweetal
basisvragen. Wat verwacht u als zorgaanbieder van de patiënt? En wat kan de
patiënt van u verwachten? 

Download informatiekaart 
Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

SAMENWERKING KEURMERK & NPi

COMMUNICATIE IN CORONATIJD

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18932776?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.npi.nl/keurmerk
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_310395_22/1/#b77ac819-bfa3-44c1-bac2-c9c01f6988aa
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Tevens heeft de NZa in de afgelopen periode een aantal aansprekende voorbeelden
van communicatie naar patiënten uit diverse zorgsectoren verzameld.
Zorgaanbieders hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en
tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. Elk
van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd aan de hand van het Kader
Preventiegedrag COVID-19. De resultaten daarvan zijn gebundeld in een NZa-
special die concrete handvatten biedt voor zorgverleners die de communicatie met
patiënten wil verbeteren of uitbreiden. 

Download NZa-special 
Communicatie met patienten in coronatijd - NZa-specials 06 

Hoe ga ik om met mijn patiënten die op vakantie zijn
geweest? 
Komende periode zullen er veel patiënten terugkeren van hun vakantie. Patiënten
zijn ook buiten Nederland op vakantie geweest. Bij een aantal van deze landen wordt
vakantiereizen afgeraden, hierbij is het reisadvies dan ‘oranje of rood’. De kleurcodes
geven aan hoe veilig een land of gebied is, of in het land of het gebied een
veiligheidsdreiging is. Op Nederland wereldwijd staat het advies per kleurcode
toegelicht. Op deze site staat ook het actuele reisadvies per bestemming. De
reisadviezen zijn niet bindend. Code rood en oranje staan gelijk aan een negatief
reisadvies.
 
Kunt u een patiënt behandelen die op vakantie is
geweest?  
Wanneer een patiënt terug is gekeerd uit een gebied met een ‘oranje’ of ‘rood’
reisadvies, valt deze tot twee weken na thuiskomst onder de categorie ‘rood’ in het
triage stappenplan. Tot twee weken na thuiskomst kan reguliere paramedische zorg
op afstand/digitaal plaatsvinden, er kan geen consult plaatsvinden in de
paramedische praktijk of thuissituatie en alleen bij irreversibele schade kan een
spoedconsult aan huis plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 
Wanneer een patiënt terugkomt uit een gebied met een ‘geel’ reisadvies, valt deze
onder de categorie ‘groen’ in het triage stappenplan. De behandeling kan ‘normaal’
plaatsvinden volgens het triage stappenplan.
 
Mocht het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland veranderd zijn van ‘geel’
naar ‘oranje’, dan dient u uit te gaan van code oranje en valt de patiënt tot 2 weken
na thuiskomst onder categorie ‘rood’ in het triage stappenplan, ook als de patiënt
geen symptomen van COVID-19 heeft. Als de patiënt na de 2 weken
thuisquarantaine geen symptomen van COVID-19 heeft ontwikkeld kan de
behandeling gestart of hervat volgens het triage stappenplan.

VAKANTIEPERIODE

https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/06/index
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-kleurcodes-bij-reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/is-een-reisadvies-bindend
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/07/triage_stappenplan_corona_1_juli.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/07/triage_stappenplan_corona_1_juli.pdf
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Wmcz
Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) in
werking getreden. Fysiotherapiepraktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen
structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te
hebben.  
 
Valt uw praktijk onder deze regeling? U kunt op de website van de overheid meer
informatie lezen. 

Zoals het er nu voor staat gaan alle NPi-cursussen
door volgens planning 
De afgelopen maanden waren voor iedereen bijzonder hectisch, ook voor het NPi.
Vanaf maart hebben we onze cursusplanningen aangepast en alle deelnemers
steeds op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Nu het einde van de zomer nadert, krijgen wij steeds vaker de vraag of de cursussen
die gepland staan voor het najaar wel of niet doorgaan. Zoals het er nu voor staat
gaan alle NPi-cursussen door volgens planning.

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van een cursus ontvangen alle deelnemers specifieke
informatie over de laatste ontwikkelingen.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een (buitenlandse) docent niet live aanwezig kan
zijn. Dit wordt opgelost via een online verbinding. In de afgelopen periode is dat
succesvol verlopen. Het uitgangspunt is dus dat alles doorgaat, waar nodig met
aanpassingen.
 
Bekijk de cursuskalender voor een actueel overzicht! 
 
Op alle inschrijvingen vanaf vandaag tot 1 september geldt, naast de bekende
Keurmerk-korting van 10%,  een extra korting van 25 euro als je gebruikmaakt
van de couponcode WEGAANWEERVANSTART

Wet medezeggenschap cliënten zorgsector in werking

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender
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Vanaf maandag 24-8 zijn we weer bereikbaar tijdens
onze gebruikelijke telefoontijden.
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. Of stuur een e-mail naar:
info@keurmerkfysiotherapie.nl 

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

Copyright © 2020 Keurmerk Fysiotherapie, All rights reserved.

Ons adres is:
Westerlaan 51, verdieping 5, kantoor 5.6

8011 CA ZWOLLE, The Netherlands 

Voorkeuren aanpassen?
Updaten of uitschrijven
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