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Beste collega, 
Alweer een nieuwsbrief? Dat klopt! We hebben namelijk een tweetal interessante én
geaccrediteerde cursussen voor u waar u zich voor kunt aanmelden. Omdat deze al
snel starten kunnen wij u dit niet onthouden.

Goed nieuws: gratis geaccrediteerde cursus van het NPi! 
 
Het Keurmerk stelt de NPi cursus ‘Hoe gebruik ik data in de praktijk’ zonder kosten ter
beschikking aan al haar deelnemers. Dit is echter wel tijdelijk, tussen 1 september en 1
oktober kunt u zich gratis inschrijven. Daarna kost de cursus voor Keurmerk deelnemers
€95,-, voor niet-Keurmerkdeelnemers €125,-. Schrijf u dus op tijd in! 
  
Samen met het NPi hebben we deze uitgebreide e-learning ontwikkeld. Tijdens de e-
learning wordt aandacht geschonken aan hoe de praktijkrapportage voor de visitatie
gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op hoe data gebruikt
kunnen worden in de behandeling van de patiënt. Uiteindelijk is het doel van meten en
registreren immers dat de patiënt er beter van wordt.  
 
Het belang van de cursus wordt onderkend door het Zilveren Kruis, dat de e-learning in de
contractering voor de module ‘voortdurend verbeteren’ verplicht heeft gesteld. Deze
verplichting geldt niet voor de Keurmerk registratie. Wij hebben de cursus ontwikkeld voor
collegae die zelf meer willen met de verzamelde data. U krijgt voor het volgen ervan
natuurlijk wel scholingspunten. 
 
De e-learning kunt u vanaf 1 september aanschaffen via npi.nl/elearning. Vóór 1 oktober
2021 ontvangen Keurmerkdeelnemers die hun SKF-lidmaatschap in MijnNPi hebben
gevalideerd bij aanschaf van de e-learning automatisch 100% korting. Let op: na 1 oktober
2021 wordt de prijs voor Keurmerkdeelnemers automatisch €95,- (in plaats van €125,-). 
  
Verlenging overeenkomst Keurmerk – NPi 
Het Nederlands Paramedisch Instituut en Keurmerk hebben de bestaande overeenkomst
met drie jaar verlengd t/m 31 augustus 2024. Keurmerkdeelnemers ontvangen 10% extra
korting op NPi-cursussen en krijgen toegang tot ondersteunend materiaal voor de
peerreview.

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/keurmerk-nieuws-gratis-geaccrediteerde-cursus-npi-19183309?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
http://npi.nl/elearning


Keurmerk voorzitter Henri Kiers (l) tekent samen met directeur NPi Tinus Jongert (r) de nieuwe overeenkomst

 
10% extra korting op cursussen 
Deze korting komt bovenop eventuele korting met NPi-kortingskaart of korting via
cursushistorie. Let op: om gebruik te maken van deze korting moet vóór de
cursusinschrijving het BIG-registratienummer ingevuld zijn in MijnNPi, daarmee valideert
het NPi het SKF-lidmaatschap. Achteraf kunt u geen korting meer krijgen. 
  
Ondersteunend materiaal voor peerreview 
Gedurende de duur van de overeenkomst ontvangen Keurmerktherapeuten als
ondersteunend materiaal voor vakinhoudelijke bijeenkomsten (peerreview) kosteloos één
van de tien thema’s van de NPi-service naar keuze. Extra NPi-service-thema’s kunnen zij
aanschaffen voor €15,- per thema per jaar (in plaats van €36,-).

Samen Beslissen 
 
Samen Beslissen staat in de
belangstelling. Doordat therapeut en
patiënt samen overleggen en beslissen
over de behandeling zijn mensen meer
tevreden over de zorg en houden zij zich
beter aan de afspraken die zij maken.
Vanaf 6 september start de landelijke
campagne Samen Beslissen.  
De campagne loopt 16 maanden en is de
grootste campagne over Samen Beslissen
ooit, gelanceerd vanuit patiënten-
organisaties en brancheorganisaties uit de
medisch-specialistische zorg, 
de huisartsenzorg, de paramedische zorg
en de wijkverpleging. 
SKF is campagnepartner! Via de site
begineengoedgesprek.nl/campagne leest
u meer over de campagne, en de
achtergrond ervan. Ook kunt u materiaal
bestellen of op maat laten maken om in de
eigen praktijk te gebruiken.

https://begineengoedgesprek.nl/campagne/


Telefonische Openingstijden 
 
Vanaf maandag 30 augustus zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag t/m woensdag
van 9.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 038 - 303 1600.

Stel bij voorkeur uw vraag per e-mail naar: info@keurmerkfysiotherapie.nl . Wij proberen
uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

25% korting op webinar Incitus: Headache and the neck: the role of cervical
musculoskeletal dysfunction 
 
Vanuit het Keurmerk mogen wij u 25% korting aanbieden op deze zeer interessante,
geaccrediteerde webinar, gegeven door Emeritus Professor Gwendolen Jull. Een
uitgelezen kans voor 100 therapeuten om hier aan deel te nemen! 
 
Hieronder vindt u de (Engelstalige) informatie over deze webinar, inclusief de aanmeldlink
en de kortingscode. 
  
"This webinar will explore the potential role of cervical musculoskeletal dysfunction in
recurrent benign headaches (cervicogenic headache, migraine and tension type
headache) and discuss new evidence to assist differential diagnosis. Management options
will be discussed with particular emphasis on research informed multimodal rehabilitation
of cervical musculoskeletal impairments associated with neck pain and headache. The
importance of addressing recurrence as a primary outcome when managing cervical
disorders including cervicogenic headache will be discussed." 
  
Datum webinar: 7 september 2021 
Presentator: Emeritus Professor Gwendolen Jull 
School of Health and Rehabilitation Sciences 

mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl%C2%A0


The University of Queensland 
Australia 
  
U kunt zich aanmelden via de volgende link: 
  
https://incitus.webinargeek.com/prof-emeritius-gwendolen-jull-headache-and-the-neck-the-
role-of-cervical-musculoskeletal-dysfunction 
 
Leden van het Keurmerk betalen slechts €45,- (in plaats van €59,99) met code
KEURMERK25. 
 
Er is beperkt plek, er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers!

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.

Contact

https://incitus.webinargeek.com/prof-emeritius-gwendolen-jull-headache-and-the-neck-the-role-of-cervical-musculoskeletal-dysfunction
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=421f30f4e8
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=421f30f4e8
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/

