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Op maandag 29 maart start een groot nationaal onderzoeksproject naar de
paramedisch COVID herstelzorg. In dit onderzoek worden nieuwe patiënten, die
gestart zijn vanaf maandag 29 maart, een periode van één jaar gevolgd en zal het
beloop van hun herstel in kaart worden gebracht met vragenlijsten en (fysieke)
metingen. Hierbij zijn de onderzoekers vooral geïnteresseerd in de uitkomstmaten
zoals vermoeidheid, participatie, kwaliteit van leven en fysiek functioneren. Op dit
moment zijn er al meer dan 2.500 fysiotherapeuten (!) aangemeld voor dit
onderzoek. Dat is mooi want alleen met uw hulp kunnen de onderzoekers de waarde
van paramedische zorg voor patiënten herstellend van COVID-19 vaststellen!  
 

Bent u al aangemeld voor dit onderzoek? Klik hier voor de meest recente informatie. 

Wilt u nog deelnemen aan dit onderzoek? Meer informatie is hier te vinden. 

Heeft u na het lezen van de FAQ nog vragen over het onderzoek? Klik op de
onderstaande button om contact op te nemen met de onderzoeksgroep.

Webinar op 8 april om 19:00 u 
Onderwerp: 
CAO ONDERHANDELINGEN 1E LIJNS FYSIOTHERAPIE 
  
Met het vizier op de toekomst en vanuit een
gemeenschappelijk geformuleerde visie werken
werkgeversvereniging WVF en werknemersvereniging FDV
aan een nieuwe CAO voor de vrijgevestigde praktijk.
Daarmee willen beide organisaties zorgen voor goede en
toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden die aansluiten op
dynamische ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Waar
moet de nieuwe CAO aan voldoen en welke onderwerpen
worden hierin geregeld? 

ONDERZOEK NAAR COVID PARAMEDISCHE HERSTELZORG GAAT STARTEN

CONTACT MET ONDERZOEKSGROEP

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18965652?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://covidparamedischonderzoek.nl/wie-zijn-wij
https://covidparamedischonderzoek.nl/pages/Brief%20behandelaars%20FINAL_2203.pdf
https://covidparamedischonderzoek.nl/algemene-informatie-over-aanmelden-patient
https://covidparamedischonderzoek.nl/faq
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18965652?e=f5f713abbb
https://covidparamedischonderzoek.nl/contact


  
Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseert
SKF in samenwerking met werkgeversvereniging WVF op
donderdag 8 april a.s. om 19.00 uur een webinar*. 
  
Op 11 september 2020 presenteerde de WVF reeds een
routekaart naar de nieuwe CAO. Dit webinar, in
samenwerking met BDO, is ter voorbereiding op het webinar
van 8 april a.s. Klik op de paarse button om uw aan te
melden.  

*Het webinar is uitsluitend voor SKF deelnemers. 

De zorg staat onder druk met een toenemende zorgvraag en bij ongewijzigd beleid
ook zorgkosten. Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden moeten
partijen in de zorg op regionaal niveau samenwerken om de zorg anders te
organiseren. De patiënt moet centraal komen te staan zodat deze tijdig op de juiste
plek geholpen wordt. Door regionaal in kaart te brengen welke zorg nodig is en het
aanbod daarop aan te laten sluiten wordt mogelijk voorkomen dat de
toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg verder onder druk komt te staan.
Samenwerken in de regio tussen verschillende disciplines met daarbij overzicht
welke disciplines betrokken zijn, zorgt ervoor dat de patiënt op de juiste plek komt en
geholpen wordt met zijn hulpvraag, waardoor er mogelijk escalatie van zorg
voorkomen kan worden.  

Zorg op de juiste plek stimuleert dat de patiënt de zorg dichtbij huis waar mogelijk
kan ontvangen. Paramedische zorg speelt een belangrijke rol in het realiseren van
de juiste zorg op de juiste plek. Een vergroting van organisatiegraad en
samenwerking in de regio is daarbij van groot belang.

Nanette Egberts is sinds januari werkzaam bij SKF als
beleidsmedewerker op regionalisatie en organisatie. Nanette is
fysiotherapeut bij Fysiotherapie Houtwal in Zeewolde.
Daarnaast is ze werkzaam als beleidsmedewerker leefstijl en
Positieve Gezondheid bij huisartsen zorggroep Medicamus in
Harderwijk.

Samen met het KNGF en PPN wordt gewerkt aan het in kaart
brengen van de paramedi en het verhogen van de
organisatiegraad. Als eerste stap is Nanette bezig om in kaart
te brengen welke netwerken en netwerkorganisaties er al zijn.
Maakt uw praktijk ook deel uit van een netwerk en/of
organisatie? Klik dan op onderstaande button om de gegevens

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

REGIONALISERING & ORGANISATIE

https://defysioo2go.nl/webinar/cao-voor-de-eerste-lijn-de-stand-van-zaken/
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18965652?e=f5f713abbb


achter te laten.  

We spreken van een netwerk of netwerkorganisatie als;

er samenwerking is (mono of multidisciplinair) tussen
zorgverleners die zich richten op een bepaalde populatie
van mensen. Denk aan bv Covid zorg-COPD-Oncologie-
kwetsbare ouderen.
coöperaties van mono of multidisciplinaire samenwerking
waarbinnen meerdere netwerken vallen

Gezocht: backoffice/administratief medewerker m/v  32-40 uur 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie is op zoek naar een backoffice-administratieve
medewerker die per eerstvolgende mogelijkheid ons kantoorteam komt versterken. 

Wij zijn een Stichting met een kleine vaste kern medewerkers op kantoor. Wij, team
en bestuur, werken in alles samen en kennen een grote mate van flexibiliteit en
vrijheid. Wij werken niet proces maar sterk resultaatgericht. Dat betekent dat onze
nieuwe medewerker eigenaarschap toont en goed kan samenwerken in een team
dat veel ruimte heeft om de eigen werkwijze in te richten, maar daarmee ook zelf de
verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat. 

Je werkzaamheden omvatten onder andere het uitvoeren van administratieve
werkzaamheden teneinde bij te dragen aan een tijdige en juiste (administratieve)
verwerking en vastlegging van gegevens. Je helpt telefonisch onze deelnemers met
o.a. het beantwoorden van hun vragen over hun portfolio, praktische vragen over
gebruik PE-Online systeem, onze registervereisten, praktijkvisitatie, de
coronamaatregelen binnen de praktijk en accreditatieprocedure. Meer lezen? Klik op
de onderstaande button om de volledige vacatureomschrijving op onze website te
lezen.  
 
Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en je C.V. naar
dashboard@keurmerkfysiotherapie.nl vóór dinsdag 6 april. 

KLIK HIER OM NETWERK GEGEVENS IN TE VULLEN

OPENSTAANDE VACATURE BIJ SKF

JA, IK WIL SOLLICITEREN! KLIK HIER VOOR DE VACATURE

https://docs.google.com/forms/d/1sZfw8poxvMZeImUwRCC9EgNDnvBhnwTumHx2iKFlQQc/edit
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18965652?e=f5f713abbb
mailto:dashboard@keurmerkfysiotherapie.nl
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/vacature-bij-skf-backoffice-administratief-medewerker-m-v-32-40-uur/


Onze deelnemers die in deelregister Oedeemfysiotherapie, Oncologiefysiotherapie,
Bekkenfysiotherapie en/of Orofaciale fysiotherapie staan en werkzaam zijn bij een
SKF praktijk, zijn vanaf vorige maand definitief opgenomen in de Verwijsgids Kanker
van het IKNL.  

Hoe controleer ik of ik ook vermeld sta?  
Ga naar de website verwijsgidskanker.nl en zoek op uw naam of u ook daadwerkelijk
op deze website vermeld staat. Staat u er niet bij? Mogelijk bent u vergeten een
akkoordverklaring binnen uw portfolio aan te vinken.  

Hoe vind ik deze knop?  
U gaat naar onze website en klik op ‘’Inlog Therapeut’’. U logt in met uw BIG-
nummer en klik vervolgens op ‘’mijn gegevens’’. U scrollt naar beneden en u vindt de
''Verwijsgids-knop. Vink indien gewenst deze knop aan en vergeet niet op ‘’opslaan’’
te klikken. Nadat u op ‘’opslaan’’ heeft geklikt, is de koppeling vanuit onze kant gelukt
en uw gegevens worden eenmaal per maand doorgegeven aan het IKNL.  
  
Welke gegevens wisselen we met IKNL uit?  
BIG-nummer 
Naam 
Achternaam 
Geslacht 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
Specialisme 
Werkzame praktijk 
Praktijkgegevens 

Staat u zowel bij KRF als SKF ingeschreven?  
Een dubbele opname in de Verwijsgids Kanker is niet mogelijk. Vink deze knop dus
niet aan, wanneer u via het KRF in deze gids vermeld staat. Dit is ons zeer
nadrukkelijk gevraagd vanuit de organisatie van de verwijsgids.

MEER WETEN OVER DE VERWIJSGIDS? KLIK HIER

https://www.verwijsgidskanker.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/pe-online/
https://www.verwijsgidskanker.nl/page/19/meer-weten-over-verwijgids-kanker


Heeft u al een account aangemaakt bij MijnNpi.nl?  
Inmiddels hebben bijna 1300 Keurmerk-deelnemers een
account aangemaakt bij MijnNPi.nl. U als Keurmerk-
deelnemer ontvangt 10% extra korting bij alle cursus-
inschrijvingen t/m augustus 2021. Tevens kunt u 1 thema
van de NPi-service naar keuze kosteloos bestellen en extra
thema’s van de NPi-service aanschaffen voor € 15,00 (in
plaats van € 36,00) per thema per jaar. Heeft u nog geen
account aangemaakt maar wilt u wel profiteren van deze
voordelen? Lees hier meer. 

Webinars en E-learning  
Inmiddels zijn er meerdere NPi-webinars gepland in april:
Tevens staan binnenkort de mei-webinars in de agenda! 

MEER OP MAAT

LEES MEER OVER ONDERZOEK

https://www.npi.nl/keurmerk
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/webinars
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18965652?e=f5f713abbb
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/gepersonaliseerde-behandeling-van-nek-en-of-schouderklachten


En heeft u al gekeken naar het overzicht van 
E-learning? Klik hier.
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Ons adres is: 
Westerlaan 51, verdieping 5, kantoor 5.6 

8011 CA ZWOLLE, The Netherlands  

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven 

 

https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=f5f713abbb
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=f5f713abbb&c=db45284772

