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Vanaf het begin van de pandemie proberen we zo goed en zo kwaad onze praktijken
draaiende te houden. Zoals u heeft kunnen vernemen gaat vanaf a.s. zaterdag 23-01
om 21.00 uur de avondklok in. Het moge duidelijk zijn dat dit extra consequenties
met zich meebrengt. 
  
Omdat wij zorgverleners zijn, kunnen wij (in uitzonderlijke gevallen) gebruik maken
van de vrijstelling van de avondklok. Aldus VWS. Als u dit doet, dan heeft u als
fysiotherapeut een werkgeversverklaring nodig en uw patiënt een bewijs van
de afspraak. Deze verklaringen zijn te downloaden vanaf de website van de
rijksoverheid.   
  
Als SKF willen wij echter een moreel appèl op u doen:

Plan, als het maar enigszins kan, uw behandelingen zo dat u en uw patiënt
weer tijdig thuis zijn. Dus uiterlijk om 21.00 uur thuis.

Door de avondklok proberen we het aantal besmettingen zo snel mogelijk te laten
afnemen. Uiteindelijk hebben we daar met zijn allen voordeel bij. Laten we juist als
zorgverleners ons maximaal inzetten om dat mogelijk te maken! 

Uw Keurmerk Team 

INSTELLEN AVONDKLOK

START ONDERZOEK COVID PARAMEDISCH HERSTELZORG

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18957708?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok


Velen van u en uw collega’s behandelen patiënten die COVID-19 hebben
doorgemaakt in de zogeheten COVID paramedisch herstelzorg. Wij willen u graag
informeren over de vergoeding voor deze zorg en het wetenschappelijk onderzoek
dat daaraan is gekoppeld. De belangrijkste punten zijn: 
 

De zorg wordt vergoed onder voorwaarde dat wordt meegewerkt aan het
wetenschappelijke onderzoek.
Doet de patiënt niet mee aan het onderzoek, dan kan alleen vergoeding uit de
aanvullende verzekering plaatsvinden.
Er zijn criteria voor wat onder herstelzorg wordt verstaan, zoals een maximum
aantal behandelingen en een verwijzing door huisarts of specialist.
Er wordt een app gebruikt om de patiëntgegevens te verzamelen.
Er is een extra vergoeding van 25 euro voor de therapeut beschikbaar.
Informatie over het onderzoek en meetprotocollen kunt u hier vinden. 

U kunt zich hier aanmelden voor de app en het onderzoek. Na aanmelding ontvangt
u in de eerste week van februari de inloggegevens voor een webapplicatie. 

Klik op onderstaande button voor meer informatie die op onze website te lezen is. 

Vragenuurtje      28-1 19.00 uur 

ONDERWERP: SAMENWERKING KNGF & SKF 

Volgende week donderdagavond (28-1) om 19.00 uur
organiseren we ons maandelijkse Vragenuurtje met ditmaal
als zeer actueel thema; de samenwerking tussen KNGF en
SKF. Ons bestuur geeft uitleg over de ideeën m.b.t. deze
samenwerking en we willen graag weten wat u als
deelnemer van het Keurmerk hier van vindt. Welke tips kunt
u ons meegeven? U bent van harte uitgenodigd!  

DEELNEMERSRAADPLEGING 
Begin februari maken we de datum bekend waarop wij een
digitale deelnemersraadpleging zullen starten. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging (middels deze nieuwsbrief). Wij
waarderen het zeer wanneer u voorafgaand aan het
uitbrengen van uw stem, ons vragenuurtje heeft bijgewoond.
Bij grote belangstelling zullen we meerdere vragenuren
plannen. 

NB: naast het hoofdonderwerp, zal er ook ruimte zijn om
andere vragen m.b.t. uw (praktjik)registratie te stellen. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO ONDERZOEK

http://%20http//www.covidparamedischonderzoek.nl/
https://www.yourresearch.com/nl/covid-paramedisch-herstelzorg-onderzoek
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/start-onderzoek-covid-paramedisch-herstelzorg/
http://https//docs.google.com/forms/d/1A8dPv2Bey49HRNUcdGPGYssuvown5NhG4vvmiEA5Ig8/edit#responses


MELD UW PEER REVIEW GROEP AAN VOOR 2021  
De organisator van elke groep zal de groep moeten aanmelden in ons PE Online
systeem. Heeft u de groep nog niet aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk. Zodra
de groep is aangemeld en voldoet aan de eisen van een peerreview groep, wordt
deze door het Keurmerk geaccrediteerd en kunt u starten met de bijeenkomsten.
Wanneer we de groep goedkeuren, ontvangt u een bevestiging van accreditatie voor
2021. 

WAAR MOET U OP LETTEN ALS U EEN GROEP VORMT: 
U kunt de groep aanmelden als de groep voldoet aan:

Minimaal 5 en maximaal 9 deelnemers in één groep. 
De groep bestaat uit minimaal 2 verschillende praktijk AGB-codes. Er worden
geen uitzonderingen gemaakt. 

HOE VIND IK ANDERE KEURMERK DEELNEMERS?  
U kunt op twee manieren deelnemers zoeken voor uw peer review groep:

Zoek contact met een (nieuwe) Keurmerkpraktijk om een groep mee samen te
stellen (zoeken in de zorgzoeker voor aangesloten praktijken).
Aansluiting vinden in een bestaande groep (zoeken in de nascholingsagenda)

LIJST MET AANGEMELDE GROEPEN 
Zoekt u aansluiting bij bestaande groepen dan kunt u vanaf nu ook in onze Excellijst
van reeds aangemelde peer review groepen kijken. Elke week zorgen wij voor een
actuele lijst en deze kunt u vinden op onze website. Klik op onderstaande button om
deze te bekijken. 

Cursusaanbod NPi is in 2021 gevarieerder dan ooit! 
De NPi-cursussen gaan door op locatie, incompany, via
livestreaming, in break-out rooms, via E-learning, via webinars

UITSLUITEND VOOR ONZE DEELNEMERS

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

PEER REVIEW

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE LIJST

https://www.pe-online.org/peapp/public/SKFPraktijken/535
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=526
http://https//docs.google.com/forms/d/1A8dPv2Bey49HRNUcdGPGYssuvown5NhG4vvmiEA5Ig8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1A8dPv2Bey49HRNUcdGPGYssuvown5NhG4vvmiEA5Ig8/edit#responses
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/peerreview/


en tal van combinatievormen. Voorlopig vindt het merendeel
van onze cursussen nog online plaats. Gelukkig hebben we
daar inmiddels veel ervaring mee. 

Heeft u al een keuze gemaakt uit het ruime cursusaanbod
gemaakt? Wees er snel bij en profiteer van de 10% extra
korting voor Keurmerk-deelnemers 

NIEUW OP NPi WEBSITE: 
Blogs 
E-learning en toetsen
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Voorkeuren aanpassen? 
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https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender
https://www.npi.nl/keurmerk
https://www.npi.nl/actueel/blogs
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen
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