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Beste collega, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Keurmerk Fysiotherapie. Ook nu hebben wij
weer veel nieuws met u te delen. We wensen u veel leesplezier!

Rechtszaak CZ Module Transparantie 2021 
 
Recentelijk heeft er, op initiatief van Fys’Optima, een rechtszaak gespeeld tussen negen
fysiotherapiepraktijken en zorgverzekeraar CZ. Inzet was het kunnen afsluiten van de
Module Transparantie 2021. De uitkomst van deze rechtszaak is dat praktijken die voldoen
aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor deze module mits zij uiterlijk 15
september 2021 staan ingeschreven als deelnemer bij het Keurmerk. 
 
Als u als praktijk hiervoor in aanmerking wilt komen, of u wilt hier meer over weten, lees
dan het volledige nieuwsbericht op onze website.  

Vektis informeert zorgverleners over de nieuwe algemene voorwaarden AGB
In de komende maanden gaat Vektis alle zorgverleners die geregistreerd staan in het
AGB-register een informatiemail sturen. Hierin brengen zij zorgverleners op de hoogte van
de mogelijkheid om zelf de AGB-registratie te beheren en de gewijzigde algemene
voorwaarden van het AGB-register. Houd dus uw mailbox goed in de gaten.

Nivel informeert zorgverleners: Aangeleverde data weer inzichtelijk
Door een tijdelijk probleem in de dataverwerking van de Landelijke Database Kwaliteit
(LDK) kon het MijnKeurmerk-portaal van Nivel niet worden ververst. Bovengenoemd
probleem is inmiddels opgelost en alle data is weer in zijn geheel verwerkt en up-to-date
beschikbaar in het MijnKeurmerk-portaal van Nivel. Vanaf heden kunt u dan ook in uw
MijnKeurmerk-account van Nivel de aangeleverde gegevens van uw praktijk en/of van
uzelf inzien. 
 
Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met
Nivel via ldk@nivel.nl. Dit bericht is ook aan betrokkenen via het portaal van Nivel
verstuurd.

15 september 19.00 uur: online vragenuurtje SKF
Tijdens dit vragenuurtje kunt u in een groepssessie uw vragen stellen aan het bestuur van
SKF. Ook eventuele opmerkingen, feedback of ervaringen met betrekking tot het Keurmerk
kunt u hier kwijt. 
 
Vanaf 19.00 uur zal de sessie gestart worden en zal tot +/- 20.00 uur duren. U kunt zich via
deze link aanmelden.

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/keurmerk-nieuws-rechtszaak-cz-en-nieuwe-functie-praktijkenportfolio?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/module-transparantie-2021-en-deelnemerschap-keurmerk/
mailto:ldk@nivel.nl
https://forms.gle/ofukBo6xWCMVccK47


Wijzigen AGB-code doorgeven aan Zilveren Kruis 
 
Onlangs kregen wij het bericht van Zilveren Kruis dat u een wijziging van de AGB-code
van een praktijk kunt doorgeven via een speciaal contactformulier. Hiermee kunt u nog
gemakkelijker en sneller worden geholpen. U kunt het contactformulier hier vinden. 
 
Hiernaast dient Keurmerk Fysiotherapie ook nog steeds op de hoogte worden gebracht
van de wijziging in de AGB-code zodat wij ook in het register de noodzakelijke wijzigingen
kunnen doorvoeren. Dit kan nog steeds via info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Nieuwe functie in het praktijkenportfolio: Verzoek ontkoppel fysio 
Sommige praktijkhouders zullen het misschien al wel gezien hebben in hun
praktijkenportfolio: de optie 'verzoek ontkoppel fysio'. Met deze knop is de praktijk in
staat om een therapeut te ontkoppelen van de praktijk als deze daar niet meer werkzaam
is. Binnen een paar klikken is het verzoek automatisch naar ons doorgezet. Zodra wij de
ontkoppeling hebben bevestigd worden beide partijen daar automatisch van op de hoogte
gebracht. 
 
Let wel, u kunt via dit systeem nog geen toekomstige datum van loskoppeling doorgeven.
Wilt u een toekomstige datum doorgeven, dan vragen wij u om een e-mail te sturen naar
info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Interview Henri Kiers over het thema 'blended care' 
 
“Think big, start small, act fast”, dat is de boodschap van Keurmerk-voorzitter Henri Kiers
in het interview dat onlangs is verschenen in het e-magazine van HealthTrain ‘E-HEALTH
= HEALTH’ met als thema: De digitalisering van de zorg is niet morgen, maar vandaag.
Henri is naast voorzitter van SKF ook directeur Instituut voor Bewegingsstudies van
Hogeschool Utrecht en vanuit deze rollen heeft hij zijn visie op ‘blended care’ gedeeld.   
  
Lees het volledige interview met Henri in het HealthTrain e-magazine. Hierin delen ook
onder andere Caroeline Stevens van Zilveren Kruis, Gerard Boschman van Intramed, Mark
van Tilburg van Hogeschool Utrecht en praktijkeigenaar Wim Hullegie hun visie op blended
care. Lees verder op https://healthtrain.nl/magazine-editie1-2021/. 
 
 
SKF aanbieding op HealthTrain e-learning ‘Praktijk Online’ 
Het toepassen van ‘blended care’ gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat je ervaring opdoet
met deze manier van werken. HealthTrain heeft een e-learning ontwikkeld om therapeuten
hierin te ondersteunen. U leert tijdens deze e-learning om op de juiste manier online zorg
te kunnen verlenen. 
 
Vanuit het SKF ondersteunen wij deze e-learning door er 18 accreditatiepunten aan toe te
kennen. Als SKF-deelnemer krijgt u nu ook nog eens 15% korting. Kijk voor meer
informatie en om u aan te melden op https://healthtrain.nl/e-learning-praktijk-online/.

En dan nog even dit... 
 
Wij krijgen de laatste tijd veel vragen over ons verbeter-/coulancetraject als een therapeut
of praktijk niet aan de vereisten van het Keurmerk kan voldoen. Hieronder leggen we dit
graag uit.  
 
 
Wat als u niet kunt voldoen aan de vereisten van ons register? 
Zowel de individuele deelnemer als de praktijk deelnemer heeft slechts éénmaal per
periode van 5 jaar recht op een zogenaamd verbeter-/coulancetraject. Een verbetertraject
telt voor zowel een 1-jaars periode als voor een 5-jaars periode mee. 
Een regeling kunt u dus afspreken voor het niet behalen van 5 KU en/of 4x peer review
voor de 1-jaarsperiode of voor de resterende punten die u nodig voor de norm van 100 KU
per 5-jaarsperiode. De verbeterperiode bedraagt 1 registratiejaar. U haalt dus altijd de

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/wijzigen-agb-code
mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl
mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl
https://healthtrain.nl/magazine-editie1-2021/
https://healthtrain.nl/e-learning-praktijk-online/


missende onderdelen het jaar er op in, bovenop de standaard minimale vereisten. 
 
Meer informatie is terug te vinden in het deelnemersreglement en de
kwaliteitsregeling. Hiervan zijn de meest recente versies altijd te vinden op onze website.

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.

Contact

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/keurmerk-documenten/
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=b7f2f00ba9
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=b7f2f00ba9
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/

