
View this email in your browser

 Keurmerk Fysiotherapie

We hebben een nieuwe slogan! Hiermee
gaan we de komende maanden
communiceren;  ‘Altijd in beweging’ 

Fysiotherapeuten richten zich op de
beweging van patiënten, in de breedste
zin van het woord. Maar wie zorgt er
eigenlijk voor dat de fysiotherapeuten zélf
in beweging blijven; zich blijven
ontwikkelen, stappen vooruit zetten en
zichzelf en anderen blijven versterken.
Keurmerk Fysiotherapie is het
kwaliteitsregister dat vanuit een stevige
basis, de professionele ruimte biedt om te
groeien.

Als deelnemer merkt u daar wat van. We
werken aan de huisstijl, de website en de
informatieverstrekking over de ‘Keurmerk
identiteit’: dat waar we gezamenlijk voor
staan.

Wat volgt is de communicatie richting
verwijzers, zodat u als Keurmerk
deelnemer wordt herkend als koploper in
werken aan kwaliteit. Hierover in een
volgende nieuwsbrief meer informatie.

Heeft u een patiënt behandeld die later positief is getest op COVID-19? Dan
hoeft u vanaf nu niet meer in quarantaine, indien u gebruik heeft gemaakt van een
chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. U valt
buiten het bron- en contactonderzoek en wordt gezien als een categorie 3 (overige,
niet nauwe contacten). 

Het bovenstaande betekent ook dat u niet elke patiënt hoeft te behandelen indien
aangemerkt als categorie rood in het triage stappenplan, om zo een quarantaine
te vermijden. Heeft u een patiënt die bewezen geïnfecteerd is met COVID-19 tijdens

'ALTIJD IN BEWEGING'

GEEN QUARANTAINE BIJ GEBRUIK PBM

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18947648?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/10/triage-stappenplan-13-oktober-2020.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/10/triage-stappenplan-13-oktober-2020.pdf


het behandelen? Behandel dan met gebruik PBM die beschreven staan bij categorie
rood. 

NB: Het triagestappenplan zal op termijn op basis van de adviezen van RIVM en
informatie VWS aangepast worden. 

Groepen aanmelden  
De huidige organisatoren hebben bericht gekregen dat zij de groep 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.  

NB: praktijken die zich net hebben aangesloten, ontvangen binnenkort een e-mail
met alle benodigde informatie.  

Coach 2 uur aanwezig 
De coach is bij de peerreview net zoals in voorgaande jaren de volle 2 uur aanwezig
om het proces goed te kunnen begeleiden. De meest optimale situatie is 2 x per jaar
de peergroepen van een coach te voorzien. Daar zullen we ons uiterste best voor
blijven doen. Deze coach wordt door het Keurmerk betaald vanuit uw contributie. U
heeft als deelnemer geen kosten voor deelname aan de peer review. 

4 peer reviews  
Peer review bijeenkomsten worden verplicht 4 maal per jaar georganiseerd. Iedere
therapeut wordt geacht deze ook viermaal per jaar bij te wonen. Met een geldige
reden mag in individuele gevallen en in bijzondere omstandigheden er één per
registratiejaar gemist worden zonder dat dit consequenties heeft. 

PEER REVIEW 2021

WAT IS ER BESPROKEN TIJDENS ONS VRAGENUURTJE?

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


'Altijd in Beweging' 
Het Keurmerk is ‘Altijd in beweging’, met deze nieuwe slogan willen we
onze identiteit verder uitdragen naar externe partijen, denk aan verwijzers, patiënten
maar ook de overheid en zorgverzekeraars.  

Zorgzoeker  
Vanuit ons Innovatiefonds is een voorstel gehonoreerd om onze zorgzoeker te
verbeteren. Jasper Konnik, werkzaam bij Fysius is hiermee bezig. Zijn uitgangspunt
is de patiëntvraag. Waar zoekt een patiënt naar en wat is voor hem herkenbaar?
Zoektermen zoals o.a. rug-, knie-, heup-, stress-, elleboogklachten staan centraal.
In de vernieuwde zorgzoeker willen we graag relevante expertise vermelden vanuit
de zorgvraag. Jasper vraagt u om mee te doen met een korte enquête, dit kost u
maximaal 3 minuten van uw tijd. Klik op de button die onder dit bericht staat.  

Visitatie 2021  
Vanaf 2021 starten we met een vernieuwde visitatie die tijdens het Vragenuurtje door
Harry Gosselink is geïntroduceerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
bericht in onze nieuwe ''Praktijkhouders katern'' van deze nieuwsbrief. 
(scroll naar beneden). 

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

NPi-service 
Wist u dat u als Keurmerk-therapeut ondersteunend materiaal
voor vakinhoudelijke bijeenkomsten (intervisie / peer review) 1
thema van de NPi-service naar keuze zonder kosten ontvangt?
Tevens kunnen Keurmerk-therapeuten extra thema’s van de
NPi-service aanschaffen voor € 15,00 (in plaats van € 36,00)
per thema per jaar. Klik hier voor meer informatie en uitleg. 
 

Doe mee met de enquête over zorgzoeker!

https://www.npi.nl/nieuws/318-het-nieuwe-npi-scholingsprogramma-voor-de-periode-januari-juni-2021
https://www.npi.nl/mijnnpi
https://www.npi.nl/keurmerk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgoqoo69ygOmrgR6LO6E8Po--DJuaIED4vq25vcBTW8pq-EQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


     Praktijk houders ''We hebben u veel
te vertellen'' 

Een eigen katern  
Voor praktijkhouders in de fysiotherapie heeft Keurmerk veel te bieden. De praktijk
is de basis van waaruit aan kwaliteit wordt gewerkt, ondersteunt door het Keurmerk.
Deze unieke werkwijze bewijst zich: Keurmerk praktijken worden gezien en
beloond. We hebben u als Keurmerk praktijkhouder genoeg te vertellen, daarom
hebben we een eigen katern hiervoor in het leven geroepen.  

Uw Keurmerk Team 

Continuïteitsbijdrage-regeling 

Graag informeren wij u namens de zorgverzekeraars over een update rond de
continuïteitsbijdrage-regeling. 
  
De continuïteitsbijdrage die tot nu toe door praktijken is ontvangen, is een voorlopige
bijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar
de te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de
betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de
continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. 
  
In een tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze
voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te
laag was. Wanneer het verschil tussen de voorlopige en de tussentijds opnieuw
berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar
overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de
eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden. 

Meer informatie  
Ga naar de website van ZN voor meer informatie, waar een geactualiseerde
Q&A over dit onderwerp te vinden is. U wordt verzocht om met specifieke vragen
over een tussentijdse afrekening contact te zoeken met de betrokken
zorgverzekeraar.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage?categories=5591334912


Praktijk aanmelden 2021 
U dient vóór 31-12-2020 uw praktijk opnieuw aan te melden voor het kalenderjaar 2021.
Log hier in om u aan te melden in de praktijkomgeving. U klikt op ''Portfolio'', dan op
''Periode indienen'' vervolgens gaat u akkoord met onze voorwaarden en daarna komt er
een betaalkeuze. U betaalt de contributie voor de praktijk t/m 31-12-2021. 

Deursticker  
Heeft uw praktijk voldaan aan de praktijkvereisten over het afgelopen jaar? Dan ontvangt
uw praktijk in de maand december deze dubbelzijdige sticker. Plaats deze op een
prominente plaats op een raam bij uw praktijk, zodat deze goed zichtbaar is voor iedereen.

Visitatie 2021: ''Het nieuwe praktijkbezoek''  
Het is nu 6 jaar geleden dat de door het Keurmerk gehanteerde visitatie-
observatiemethode in het leven is geroepen en er zijn inmiddels rond de 800
visitatie/observaties uitgevoerd. Deze praktijk peermethode (uniek in zijn  soort) is
enorm goed ontvangen door onze praktijken. Het kijkje in de keuken bij elkaar,
begeleid door een professional (de visiteur) wordt gescoord met een ruime 8. Een
mooi cijfer. 

Nu wordt het tijd voor een volgende stap. Praktijken zijn inmiddels gewend aan het
verzamelen van data en leveren maandelijks aan LDK aan. We krijgen vragen om
een verdiepingsslag te maken en daar geven we gehoor aan. Het bestuur van
Keurmerk Fysiotherapie ziet in deze update een mooie vernieuwing en
modernisering van de visitatie- en observatiemethode. Het moge duidelijk zijn dat er
meer nadruk gaat liggen op meten, leren en verbeteren. 
 

De uitgangspunten:  

* We bewaren het formatieve karakter van de visitatie/observatie. De controle van de
datarapportage vindt op kantoor SKF plaats, waardoor de visiteur het gesprek kan
aangaan en de praktijken onderling elkaar kunnen helpen. Juist door deze
formatieve, veilige wijze van visiteren wordt het mogelijk juist de zwakke punten van
een praktijk op tafel te leggen om samen te kijken hoe het beter kan. Deze vorm van
visiteren maakt verbetering mogelijk. 

* De visiteur is de “critical friend”. 

* De datarapportages worden, vanuit SKF, met enige regelmaat gedeeld met uw
praktijk en zijn in de visitatie 2021 het startpunt voor onderling overleg tussen de
twee praktijken, begeleid door de visiteur. De gevraagde data zullen voor 1
december op de website worden gepubliceerd.  

https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?taalID=102&CalendarPopUp=&css=526&profgrTo=&role=&scrn=&username=


* We maken gebruik van een praktijkvragenlijst die de praktijk als voorbereiding moet
invullen en opsturen naar HCA (de visiteur). Ook de observerende partij moet deze
lijst aanleveren. Deze lijsten zijn voor de visiteur bedoelt, ter voorbereiding voor het
gesprek. Ze worden niet gebruikt als beoordeling en deze worden niet in bewaring
genomen.  

* Zoals nu ook gebeurt, moet er per AGB-code een visitatie uitgevoerd worden.  

* Voor Fysiotopics leden kan aanvullend aan de visitatie 2021 een module
Fysiotopics gekoppeld worden. We starten met de SKF visitatie 2021 en zo nodig
kan aansluitend de module van Fysiotopics afgenomen worden. 

Hieronder ziet u een afbeelding ter verduidelijking:  
 

Voordeel deelname zorgplannen 
Het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics werken intensief samen aan de ontwikkeling
van één kwaliteitsfundament. Dit doen we vanuit een gezamenlijke visie op
kwaliteits(denken). Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is dat we u als
praktijkhouder willen laten profiteren van de goede relatie tussen FysioTopics en het
Keurmerk. 
  
Eenmalig aanbod deelnemers Keurmerk  
In het kader van de samenwerking biedt FysioTopics daarom een mooie korting op de



eenmalige instapbijdrage van de vereniging. Deze bijdrage bedraagt normaal € 1.500,-.
Voor praktijken, aangesloten bij het Keurmerk en nog geen lid van FysioTopics zijn, geldt
een eenmalige bijdrage van slechts € 250,-. Op deze wijze kunt u snel en voordelig starten
met de zorgplannen van FysioTopics, inclusief de aanvullende contracten en
productfinanciering. Dit aanbod geldt tot uiterlijk 1 januari 2021. 
  
Goed om te weten!   
Voor de helderheid, wel of niet deelnemen aan Fysiotopics zorgplannen heeft géén
consequentie voor uw deelname aan het Keurmerk. Het is een extra service voor die
praktijk die beiden wil combineren. 
  
Interesse?   
Heeft u interesse in dit aanbod, laat het dan weten via de onderstaande link. U ontvangt
van FysioTopics alle informatie om deel te nemen en aan de slag te gaan met de
zorgplannen. 

Klik hier om uw interesse te tonen   
 

Implementatie positioneringsstrategie in de wijk 
De potentie van fysiotherapeutische zorg is groot. Maar welke fysiotherapeut is nodig
voor welke specifieke vraag? Verwijzers en patiënten kunnen uit vele kiezen. In
project MoveOn werken onderzoekers, fysiotherapeuten en hun stakeholders samen
om de potentie van hun zorg waar te maken. 

Dat doen zij door het inzetten van branding voor hun praktijk. Dat betekent het
werken aan een unieke en onderscheidende profilering naar buiten toe.  
In voorgaand onderzoek (MOVES) is o.a. een stappenplan ontwikkeld, in de vorm
van een toolkit, die iedere praktijk kan gebruiken bij hun positioneringskeuze. Maar
er is meer nodig. MoveOn gaat de capaciteiten van een praktijk verhogen, om de
positionering te implementeren. 
  
MoveOn heeft een SIA RAAK MKB subsidieregeling gekregen. De lectoraten
Innovatie van Beweegzorg en Marketing & Customer Experience van Hogeschool
Utrecht zijn uitvoerende partijen, samen met 15 fysiotherapiepraktijken en onderwijs.
Keurmerk Fysiotherapie is lid van de stuurgroep. 

Wilt u aansluiten?  
Er is nog ruimte om als deelnemer aan te sluiten, klik op onderstaande button voor
meer informatie. 

Klik hier voor meer informatie en de toolkit

https://nl.surveymonkey.com/r/3R2R857
http://www.moves.hu.nl/
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