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 Keurmerk Fysiotherapie

Grote toename Keurmerk praktijken 
In 2014 startten wij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. In die 5 jaar hebben we
onze systemen goed ingericht en de stakeholders de meerwaarde in laten zien van
het voortdurend werken aan kwaliteit. Het Keurmerk Fysiotherapie heeft daardoor
inmiddels een sterke positie in het werkveld van de zorg gekregen.

Dat heeft ertoe geleid dat beleidsmakers niet meer om ons heen willen. Wij worden
actief betrokken bij overleggen en activiteiten die uiteindelijk gaan leiden tot de
juiste zorg op de juiste plek. De fysiotherapiepraktijk van de toekomst (een
Keurmerk praktijk) verdient daarin een belangrijke positie.

In 2020-2021 maken we een forse groei door. Dit gaat niet zonder slag of stoot.
Praktijken die zich aanmelden moeten een robuuste visitatie ondergaan, de
Entreevisitatie 2.0. De voortgang verloopt naar alle tevredenheid. Die
Entreevisitatie 2.0 vindt plaats omdat wij u als Keurmerk praktijk de zekerheid
willen geven dat alle nieuwe praktijken die zich aansluiten op een gelijk niveau aan
kwaliteit werken. U kunt er dus op vertrouwen dat onze nieuwe collega’s zich net zo
hard inzetten om kwaliteit te leveren, net zoals u in de afgelopen jaren via
Keurmerk Fysiotherapie heeft gedaan. 

Uw Keurmerk Team 

Thema's  
Vorig jaar hebben we de eerste stappen gemaakt om de peer review een extra

KEURMERK; EEN STERK MERK

PEER REVIEW 2021

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18943012?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


impuls te geven. Het resultaat? Diverse thema’s waar u uit kan kiezen voor het
eerste uur van de bijeenkomst. Het tweede uur van de bijeenkomst blijft
gereserveerd voor de videocasus. Op de pagina peer review leest u meer over de
peer review 2021 en de thema’s waar u uit kunt kiezen.  

Organisatoren 
Vandaag berichten we de huidige organisatoren dat zij de groepen kunnen
aanmelden voor 2021. Is er een nieuwe organisator binnen de groep? Wijzig de
gegevens binnen het account naar die van de nieuwe organisator en geef de
inloggegevens door aan de nieuwe organisator. Op onze pagina Keurmerk
documenten leest u in de handleiding ‘aanpassen basisgegevens peer review groep’
hoe u de gegevens kunt aanpassen.  

Digitaal mogelijk tot 1-4-2021 
Gezien de Corona situatie accepteren wij de peerreviews tot in ieder geval 1-4-2021
in een digitale vorm. Ons standpunt blijft echter wel staan, de fysieke ontmoeting
geeft op den duur toch net iets meer begrip en lerend vermogen. U kunt natuurlijk
een fysieke bijeenkomst blijven organiseren, maar we begrijpen dat gezien de
Corona situatie dit niet altijd mogelijk of wenselijk is. 

4 peer reviews  
U bent verplicht elk registratiejaar 4 peer reviews bij te wonen. Met een geldige
reden mag u er één per registratiejaar missen. 

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/peerreview/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/keurmerk-documenten/


Onze oproep was een succes 
Er hebben zich 22 deelnemers opgegeven voor de scholing & bijscholing om volgend
jaar Keurmerk coach te worden. Zij zullen zich aansluiten in de groep coaches die
steeds groter wordt. Daar zijn we blij mee en dat is ook zeker nodig, want in 2021
maken we een forse groei door. 

Vergeten aan te melden?  
Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Stuur ons een e-mail
naar info@keurmerkfysiotherapie.nl of neem telefonisch contact op via 
038 - 303 16 00. 

A.s. woensdag (28-10) van 17.00 tot 20.00 uur start de eerste scholingsdag
in een digitale vorm. Deelnemers van het Keurmerkregister krijgen na afloop (van de
4 cursus dagdelen) 25KU in hun portfolio.

Voor 2021 voeren we geen contributieverhoging door. Wel hebben we een
aanpassing moeten doorvoeren om de contributie voor iedereen gelijk te realiseren.

CONTRIBUTIE (€)

mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl


Dit betekent dat vanaf nu bij elke therapeut (bij herregistratie) als algemeen
fysiotherapeut in ons register staat (€ 250,00 per registratiejaar) met
eventueel specialisme(s) (€ 50,00 per deelregister, per registratiejaar). 

Klik hier om onze prijslijst te bekijken.  

Let op! 
Denkt u eraan dat uw facturen betaald moeten worden naar het rekeningnummer
welke op de factuur vermeld staat. 

 
Aan het einde van ieder jaar organiseren we normaal gesproken vier regioavonden op
diverse plaatsen in Nederland. In verband met de situatie rondom Covid-19 hebben we
besloten om dit jaar geen fysieke regioavond te organiseren. Wel vinden we het belangrijk
dat we in contact blijven met onze deelnemers. Daarom organiseren wij viermaal in de
maand november een online vragenuurtje. We blikken terug op het jaar 2020 en kijken
vooruit naar 2021. Tijdens deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen
aan ons bestuur en medewerkers van kantoor.  

U bent van harte uitgenodigd!  

HERINNERING VOOR UITNODIGING

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/07/prijslijst-2020.pdf


Wanneer? 

Di  10-11 om 19.00 uur 
Do 12-11 om 15.30 uur 
Do 19-11 om 15.30 uur 
Do 26-11 om 15.30 uur 

Heeft u zich reeds aangemeld voor deze bijeenkomst? Dan ontvangt u een aantal dagen
van te voren een link om in te kunnen loggen via Teams.  
 

Nieuwe en vernieuwde
cursussen  
Op locatie, in company, via livestreaming,
in breakout rooms, via E-learning, via
webcasts en tal van combinatievormen. 

Het nieuwe NPi-cursusboekje is
verschenen voor de periode januari – juni
2021. Met weer veel nieuwe en
vernieuwde cursussen. Klik hier om het
aanbod te bekijken.  

Korting 

Deelname alleen toegankelijk voor onze deelnemers

Klik hier om u aan te melden

https://www.npi.nl/nieuws/318-het-nieuwe-npi-scholingsprogramma-voor-de-periode-januari-juni-2021
https://docs.google.com/forms/d/1LtyBNKuYbZkleRDmZtFnHLZRft2ttQaksPLWXL3iMe0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LtyBNKuYbZkleRDmZtFnHLZRft2ttQaksPLWXL3iMe0/edit


Als Keurmerk-deelnemer krijgt u 10%
extra korting op het NPi-cursusaanbod.
Heeft u uw account al aangemaakt in
MijnNPi?

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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