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 Keurmerk Fysiotherapie

Beste collega,  
 
Dataverzameling speelt een centrale rol in ons kwaliteitsregister. Met behulp van
betrouwbare uitkomsten kunnen we 1) het gesprek aangaan met onze patiënt, 2)
leren van elkaar, maar ook 3) aan de buitenwereld laten zien wat de meerwaarde is
van ons prachtige vak. 
  
Een voorwaarde voor vergelijkbare data tussen patiënten en fysiotherapeuten is dat
we hetzelfde meten. Daarom hebben we een dataverzamelingsdocument opgesteld
waarin u kunt u zien waarom, waarvoor en met name welke data we uitvragen om
aan te leveren aan onze LDK. Het vernieuwde document kunt u hier vinden. 
 
De criteria in het document zijn gelijk aan aan die van het
dataverzamelingsdocument uit januari, met dit verschil dat er iets meer
keuzemogelijkheden zijn. Deze hebben we toegevoegd op verzoek van een aantal
deelnemers. Daarnaast is het overzicht over wat de vereisten zijn verduidelijkt. Lees
ook vooral de inleiding hoe we omgaan met deze vereisten en hoe de visitatie hierin
past.  
  
Om het u gemakkelijk te maken hebben de onderstaande softwareleveranciers voor
u een meetprotocol ontwikkeld met alle meetinstrumenten voor patiënten met lage
rugklachten en COPD, conform de minimale datasets. In de toekomst is onze wens
om hier meer meetprotocollen aan toe te voegen voor andere populaties. 
  
Spot on Medics - Zoek op MDS COPD, MDS LAGE RUG PFROFIEL 1 of 2 en 3

NIEUW DATA DOCUMENT BESCHIKBAAR!

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183297?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/dataverzameling-skf-2021-v1.2.pdf
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183297


(zie link voor een handleiding) 
  
Fysiomanager - Zoek in de centrale bibliotheek op MDS – COPD mei 2021, MDS –
Rug - laag risicoprofiel, MDS – Rug – midden/hoog risicoprofiel 
  
Intramed - Via deze link kunt u lezen hoe u de protocollen in uw EPD krijgt. 
  
Fysioroadmap – Zoek in de stambestanden op COPD - MDS (versie 2021) of lage
rug MDS-profiel 1 (versie 2021), 2 (versie 2021) of 3 (versie 2021)

Op advies van Zorginstituut Nederland voert minister Tamara van Ark vanaf 
donderdag 1 juli enkele aanpassingen aan de voorwaarden door. Het gaat om:

Een verruiming van de periode na het acute ziektestadium waarin huisarts of
medisch specialist kunnen verwijzen naar 6 maanden (voorheen was dit 4
maanden).
Naast de medisch specialist mag ook de huisarts in bepaalde gevallen
verwijzen voor een 2e behandeltermijn, met name wanneer de invulling van de
paramedische herstelzorg in de eerste termijn beperkt of gebrekkig is
geweest.
Mensen die geen paramedische herstelzorg hebben gehad, maar die op lange
termijn ernstige klachten en beperkingen op gebied van stemgebruik en
spraak, cognitie, of beperkte energie en conditie blijven ervaren, kunnen
aanspraak maken op reguliere paramedische zorg.
De tijdelijke regeling voor paramedische herstelzorg is verlengd tot 1
augustus 2022

Klik hier om de brief van Zorginstituut Nederland aan minister Tamara van Ark te
lezen en meer informatie kunt u vinden op website van het zorginstituut. 

Wel of niet fysiek?  
Door de aangekondigde versoepelingen krijgen wij afgelopen tijd geregeld vragen
binnen over het wel of niet organiseren van een fysieke of digitale peer review. Wij
blijven sterk een duidelijke voorkeur, indien mogelijk, aan een fysieke bijeenkomst
geven. Toch begrijpen wij dat in deze tijd een digitale bijeenkomst ook voordelen
biedt. Daarom hebben we besloten dat tot nader bericht en in ieder geval t/m 31-12-
2021 een digitale bijeenkomst mogelijk is. Spreek dat vooraf goed af met de
organisator en informeer ook de coach. 

Presentielijst  
Van de organisator van de groep wordt verwacht hij of zij binnen 2 weken nadat de
peer review heeft plaatsgevonden alle presentie via PE-Online doorgeeft. Bij het
invoeren van de presentie van de peerreview is het uploaden van een presentielijst
verplicht. Staat uw presentie er na 14 dagen nog niet in? Neem dan contact op met
de organisator van uw groep. 

KLIK HIER VOOR DATA DOCUMENT

Wijzigingen regeling Paramedisch herstelzorg na COVID-19

PEER REVIEW

https://academy.spotonmedics.nl/faqs/hoe-voeg-ik-een-zorgplan-toe-aan-mijn-omgeving/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/keurmerk-documenten/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021021894-adviesbrief-aanpassingen-regeling-eerstelijns-paramedische-herstelzorg-voor-covid-19-patinten.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/06/11/advies-aanpassingen-paramedische-herstelzorg
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/dataverzameling-skf-2021-v1.2.pdf
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183297
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183297


Fysieke peer review: getekende presentielijst (door iedereen persoonlijk en door de
coach, indien de coach aanwezig was) 

Online peer review: lijst met deelnemers en eventueel vermelden van de coach,
zonder handtekening.

Interview  
 
Tijdens de besprekingen tussen KNGF & SKF wilde
we de verschillen tussen intervisie en peer review
weergeven. Dit bracht ons op het idee om een
interview met één van de peercoaches te doen. Wie
kan nou beter de peer review uitleggen dan onze
coaches? We spraken Ronald Bus uit Hilversum. Hij
werkt als fysiotherapeut bij Fysiotherapie De
Eedenburgh en is vanaf 2017 één van de
peercoaches voor SKF. 
 
Lees hier het volledige interview met hem terug. 

E-learning 'Expert worden in het interpreteren van data' 
In samenwerking met het het NPi bieden wij na de zomer van 2021 de e-learning
'Expert worden in het interpreteren van data' aan. Oorspronkelijk was het idee om dit
onderwerp in een reguliere scholing aan te bieden, later is besloten om er een e-
learning van te maken. "Aanleiding is dat in de peerreview-systematiek blijkt dat veel
therapeuten moeite hebben met het gebruiken van data in de behandeling en het
interpreteren van het dashboard van de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). 
In deze e-learning leert u met kennisclips en praktijkvoorbeelden om data te
interpreteren, te spiegelen aan landelijke gegevens en om data te gebruiken om je
fysiotherapeutisch handelen te verbeteren. 
 
De e-learning bieden wij kosteloos aan. We betalen deze kosten uit de
contributiebijdrage van onze deelnemers.    
 
U ontvangt de definitieve data middels deze nieuwsbrief, klik hier voor meer informatie
op de website van het NPi. 

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/interview-ronald-bus.pdf
https://www.npi.nl/keurmerk


Eén platform; defysiotherapeut.com 
Zoals u uit eerdere berichten heeft kunnen lezen over het project zorgzoeker zal
deze in samenwerking met defysiotherapeut.com worden ontwikkeld. Dit betekent dat
voor cliënten en verwijzers alle therapeuten van zowel KRF & SKF zichtbaar zijn op
één platform.  
 
Eerste opzet  
We zijn volop bezig met de ontwikkeling en ook de visuals voor het nieuwe platform.
Op donderdag 24 juni jl. is tijdens een community bijeenkomst van het KNGF een
eerste opzet gepresenteerd. Deze opzet kunt u d.m.v. de volgende linkjes bekijken: 

schets zorgzoeker 
schets-zoekresultaten
schets-zoekresultaten-fysiotherapeut
schets-zoekresultaten-praktijk
schets-inschrijving-zorgzoeker

Deze opzet is een eerste schets en welke keuzemogelijkheden u op het platform
krijgt, willen we graag zo goed mogelijk af stemmen met alle belanghebbenden binnen
onze beroepsgroep. Heeft u ideeën, tips en/of suggesties? Mail Jasper Konnik
via j.konnik@fysius.nl.  
 
Profiel in PE-Online  
We vragen aan u als therapeut om uw profiel in PE-Online zo volledig mogelijk in te
vullen. Controleer of uw specialisaties correct in uw omgeving staan. Klik hier om in te
loggen. Vervolgens klikt u op 'mijn gegevens' en indien er een datum staat ingevuld bij
uw specialisatie, staat u met die betreffende specialisatie in ons register geschreven.  

UPDATE ZORGZOEKER

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/1-schets-zorgzoeker-groenpaars.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/2-schets-zoekresultaten-groenpaars.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/3-schets-zoekresultaten-fysiotherapeut-groenpaars.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/4-schets-zoekresultaten-praktijk-groenpaars.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/07/5-schets-inschrijving-zorgzoeker-groenpaars.pdf
mailto:j.konnik@fysius.nl
https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?taalID=100&CalendarPopUp=&css=526&profgrTo=&role=&scrn=&username=
https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183297
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