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 Keurmerk Fysiotherapie

Uit verschillende signalen maken wij op dat een toenemend aantal
fysiotherapiepraktijken binnen afzienbare tijd in liquiditeitsproblemen komt. Uit cijfers
van verschillende EPD-leveranciers blijkt dat de instroom van nieuwe patiënten bij
fysiotherapiepraktijken in januari van dit jaar significant terugloopt. We hebben
diverse SKF praktijken persoonlijk gesproken en het globale beeld is dat de instroom
20% lager is dan in de maand januari van 2020 

De dalende instoom van patiënten komt mogelijk doordat patiënten niet naar de
fysiotherapeut gaan uit angst voor besmettingsgevaar. En dat terwijl juist in deze
tijden van Corona bewegen zeer belangrijk is, met name voor mensen voor wie
bewegen niet vanzelfsprekend is. 

Dringende oproep aan ZV/ZN 
Om eventuele liquiditeitsproblemen op korte termijn het hoofd te kunnen bieden,
roepen wij gezamenlijk met het KNGF de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars
Nederland op om haast te maken met de uitvoering van de Corona-
meerkostenregeling. Deze regeling voorziet in een bijdrage van meerkosten die door
zorgverleners gemaakt zijn om gedurende de coronacrisis veilig en verantwoord zorg
te kunnen verlenen aan hun patiënten.

LIQUIDITEITSPROBLEMEN
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Meld uw groep aan  
Het is ons opgevallen dat nog niet iedere groep is aangemeld voor 2021 en we
vragen elke organisator om dit zo snel mogelijk te doen binnen PE-Online systeem.  

Waar moet u opletten 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. 

Accreditatie groep  
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. 

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. Regelmatig zorgen wij voor een
actuele lijst en deze kunt u vinden op onze website. Klik op onderstaande button om
deze te bekijken. 

Keurmerk praktijken worden benaderd door het IVAK dat haar diensten aanbiedt
rond de peer review van het Keurmerk. Hierover bereiken ons veel vragen. Daarom
een uitgebreide toelichting op de situatie. 
  
Visie 
Als Keurmerk starten wij met vertrouwen in elkaar. Daarom is het belangrijk om
verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij onszelf als fysiotherapeuten te houden.
Deze ‘peer review’ benadering is meer dan de intervisie groep; het is de visie dat we
het samen doen en dat we elkaar daarin bevragen, toetsen en van elkaar leren. Dat
uit zich naast de peer review bijeenkomst ook in onze andere activiteiten, zoals de
wijze waarop wij de praktijkvisitatie vormgeven, niet toetsend maar lerend van elkaar.
Dat uit zich ook in het vertrouwen dat therapeuten zelf het beste weten welke cursus
of opleiding voor hen het meest geschikt is. Eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit
is een kritisch kenmerk van de Keurmerk Fysiotherapeut. 
Op deze wijze houden we de administratieve belasting zeer beperkt: deze bestaat uit
invoeren van de presentie en de datum van de bijeenkomst door één van de
gemiddeld 8 deelnemers. Extra kosten zijn er daardoor niet, wij kunnen alles
organiseren en financieren vanuit uw contributie. We horen de waardering daarvoor
terug in de webinars, via de mail en in mondelinge contacten. Samen werken we aan

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE LIJST

IVAK
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kwaliteit, samen houden we de administratie klein, samen houden we de kosten
laag. 

Een weergave van de situatie: 
  
Wat doet het Keurmerk in de organisatie van de peer review? 
Het Keurmerk verzorgt samen met IQ Health Care;

De opleiding van nieuwe coaches.
De omscholing van eerder opgeleide coaches.
De ontwikkeling, evaluatie en aanpassing van de peer review modules.
Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze lerende systemen.

Het Keurmerk;

Regelt de koppeling van coaches aan groepen.
Helpt bij het zoeken van een groep.
Betaalt de inzet van de coaches.
Betaalt en onderhoudt het registratiesysteem.

Alle kosten financieren wij uit uw contributie. U betaalt daar dus niets extra’s voor. 
  
Wat doen de deelnemers in de organisatie van de peer review?

Iedere groep heeft één organisator die de datum van de bijeenkomsten en de
presentie invoert in het registratiesysteem.
Iedere deelnemer zoekt aansluiting bij een groep. Lukt dat niet, dan helpt ons
kantoor.

  
Wat heeft dat voor praktische consequenties?

Het Keurmerk onderhoudt een directe relatie met de organisator.
De organisator is deelnemer in de groep.
Coaches werken volgens de Keurmerk principes en zijn gedurende de peer
review bijeenkomst en de activiteiten die daarmee samenhangen uitsluitend
vertegenwoordiger van het Keurmerk. Gedragingen die in strijd zijn met de
Keurmerk visie, zoals de afwijzing van groepen op grond van een
concurrentiebeding met een derde partij of het propageren van producten of
diensten van derden tijdens een peer review bijeenkomst, zijn niet toegestaan
en leiden tot onmiddellijke beëindiging van de werkzaamheden als Keurmerk
coach.

  
IVAK 
Of u, aanvullend aan het beschrevene, diensten wilt afnemen van een derde partij
tegen de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht is een afweging die u zelf
moet maken. Het eventuele gebruik van deze diensten kan echter niet het product
noch de voorwaarden rond de Keurmerk peer review veranderen.

ONDERZOEK GESTART COVID PARAMEDISCH HERSTELZORG



In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het onderzoek COVID
paramedisch herstelzorg en deze is inmiddels gestart. Vanaf 15 februari 2021 (in
sommige gevallen kan dat iets later zijn) kunnen patiënten worden geïncludeerd in
de app die vanaf 1 februari 2021 nieuw in behandeling komen. Lees op onze
website meer over de actuele informatie voor therapeuten die patiënten behandelen
die COVID-19 hebben doorgemaakt. 
  
Alleen als er voldoende paramedische disciplines meedoen aan het onderzoek
kunnen we de meerwaarde van de paramedische herstelzorg zichtbaar maken en
mogelijk de vergoeding uit de basisverzekering voortzetten na deze tijdelijke periode.
Wij doen dan ook een dringende oproep om uw netwerk van paramedische
disciplines te informeren en enthousiasmeren voor dit onderzoek. 
  
Informatie over aanmelden voor het onderzoek kunt u hier vinden. Na aanmelding
ontvangt u de inloggegevens voor een webapplicatie.

Wat is de voornaamste hulpvraag van mensen met schouderproblemen? Op dit
moment hebben we weinig inzicht in wat de inhoud en vorm is van een eerste
consult bij een fysiotherapeut en of dit consult ook de werkelijke hulpvraag van de
patiënt duidelijk maakt. Met dit onderzoek proberen we inzicht te krijgen in hoe in het
eerste consult de hulpvraag van de patiënt, anamnestische vragen en interpretatie
van de therapeut met elkaar in verhouding staan. Daarmee hopen we duidelijker te
krijgen wat de achterliggende hulpvraag is van mensen met schouderproblemen. 
  
Bij deelname hoeft u alleen de anamnese op te nemen, bijvoorbeeld met uw
telefoon. U doet de anamnese exact zoals u gewend bent, niets anders. Dit kost u
nauwelijks tijd. 
  
Om precies te zijn:

Na afloop vragen we u om de opname door te sturen naar de onderzoeker.
De opnames worden voor geen enkel ander doel dan de studie verzameld, ze
worden naar niemand doorgestuurd.
Uw wijze van anamnese afnemen wordt niet beoordeeld, er is geen goed of
slecht, en de data zijn op geen enkele manier door derden tot u als persoon te
herleiden.
Indien gewenst ontvangt u na afloop inzicht in waar u uw vragen vooral op
richt in vergelijking met andere deelnemende therapeuten.
Indien gewenst ontvangt u na publicatie het artikel waaraan u heeft
meegewerkt.

KLIK OOK HIER VOOR MEER INFO ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN SCHOUDERONDERZOEK
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Meer informatie? Klik op de onderstaande button om het introductiefilmpje te
bekijken. Wilt u meedoen? Mail dan naar info@keurmerkfysiotherapie.nl.

!Laatste webinar op 25-2 19.00 u 

ONDERWERP: SAMENWERKING KNGF & SKF 

Na drie succesvolle webinars hebben we een vierde, tevens
laatste webinar over de samenwerking met KNGF
gepland. Bent u al een keer aanwezig geweest en u heeft
nog vragen en/of suggesties? Geen probleem, u kunt zich
gewoon nog een keer aanmelden. U bent van harte
welkom.   

DEELNEMERSRAADPLEGING 
In de eerst week van maart starten wij een digitale
deelnemersraadpleging. Van maandag 1 t/m vrijdag 5
maart a.s. heeft u de gelegenheid om uw stem te laten
horen. Volgende week ontvangt u hiervoor een uitnodiging
(middels deze nieuwsbrief). Zoals eerder vermeld waarderen
wij het zeer wanneer u voorafgaand aan het uitbrengen van
uw stem, één van onze webinars heeft bijgewoond. 

Dashboard 
Uw persoonlijke AGB-code wordt gebruikt om een account aan te maken in uw Nivel
Dashboard. Zorg er daarom voor dat uw persoonlijk AGB juist in PE Online
geregistreerd staat. Controleer dan direct ook of u bij de juiste praktijk geregistreerd
staat, dan komen ook de juiste praktijkgegevens door in het praktijkdashboard. Dat
kan van belang zijn voor de kwaliteit van de dataverzameling van de praktijk. 

Hoe controleer ik mijn AGB-code?  

KLIK HIER VOOR INTRODUCTIEFILMPJE

UITSLUITEND VOOR ONZE DEELNEMERS

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

JUISTE AGB-CODE IS BELANGRIJK
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U gaat naar onze website en klikt op ‘’Inlog Therapeut’’. U logt in met uw BIG-
nummer en klik vervolgens op ‘’mijn gegevens’’, scroll naar beneden en vindt
uw AGB-code. Indien u de code wilt wijzigen, vul dan de juiste code (bestaande uit 8
cijfers) in en vergeet niet op ''opslaan'' te klikken.  

Hoe koppel ik een Keurmerk-praktijk in mijn portfolio?  
Bij dezelfde ''mijn gegevens'' ziet u het kopje ‘’Mijn praktijken’’ staan. Zoek daar de
juiste Keurmerk-praktijk en vergeet weer niet op ‘’opslaan’’ te klikken. Denk er aan
dat u enkel een Keurmerk-praktijk aan uzelf kan koppelen. Indien u werkzaam bent
in een niet aangesloten praktijk staat u individueel in ons therapeutenregister.  

Is uw AGB-code gewijzigd?  
U kunt voortaan zelf, snel en simpel uw AGB-registratie wijzigen in de Mijn Vektis-
omgeving. U hoeft hiervoor niet meer naar VECOZO. Adresgegevens,
communicatiegegevens en werkrelaties (wie werkt er bij mij en/of waar werk ik) past
u zelf aan in de Mijn Vektis-omgeving en is de volgende dag zichtbaar in het AGB-
register. Klik hier voor meer informatie. 

Heeft u al een account aangemaakt bij MijnNPi.nl? 
Inmiddels hebben bijna 1200 Keurmerk-deelnemers een
account aangemaakt bij MijnNPi.nl. 

U als deelnemer ontvangt 10% extra korting bij alle cursus-
inschrijvingen t/m augustus 2021. Tevens heeft u de
mogelijkheid om 1 thema van de NPi-service naar keuze
zonder kosten te bestellen en extra thema’s van de NPi-service
aan te schaffen voor €15,- (in plaats van €36,-) per thema per
jaar. Heeft u nog geen account aangemaakt maar wilt u wel
profiteren van de voordelen? Lees hier meer. 

Webinars en webcasts 
Binnenkort zijn meerdere NPi-webinars beschikbaar via de NPi-
cursuskalender. Ook werken zij hard aan de NPi-Webcasts in
het kader van de NPi-service. Dus veel kennis in beweging!
Houd de website van NPi in de gaten.  
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