
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Deze nieuwsbrief bekijken in uw browser 

  

 

  Keurmerk Fysiotherapie 

  

 

 

Nieuwsbrief oktober 2021 

 

Beste collega, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2021. We hebben informatie voor u over de 

campagne Samen Beslissen en over de aanstaande dialoogsessies met betrekking tot 

het ondersteunen bij het opzetten of versterken van samenwerkingsverbanden, in het 

kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ook hebben we nog belangrijke berichten 

over onderhoud aan PE-online en de wijziging van onze datadocument en 

kwaliteitsregeling. En heeft uw praktijk gebruik gemaakt van zowel een CB- als NOW-

regeling? Dan is daar belangrijke informatie over te vertellen vanuit het ZN, wat wij 

graag met u delen. 

 

  

 

 

Juiste Zorg op de Juiste Plek - Organisatiegraad Paramedische Zorg 

Zoals in een eerder persbericht beschreven is op 1 april 2021 is het programma 

‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord 

Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de 

paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Eerder dit jaar is er vanuit SKF de vraag gesteld aan praktijkhouders om door te geven of en in 

welke netwerken/samenwerkingsverbanden zij actief zijn. Dit heeft ons geholpen inzicht te 

krijgen in de activiteiten die al plaatsvinden binnen onze beroepsgroep. 

 

In de komende weken zullen er dialoogsessies voor alle paramedici in de betrokken 

pilotregio’s plaatsvinden. In deze dialoogsessies kijken wij samen wat de regio nodig heeft en 

wat de ambitie is. De ervaring van alle  paramedici en de kennis van de regio is hierbij 

essentieel. 

 

Voor de dialoogsessies zijn praktijkhouders en afgevaardigden van bestaande paramedische 

netwerken uit de regio uitgenodigd via een persoonlijke uitnodiging via de regioadviseurs van 

het KNGF. Hierin zijn ook de SKF praktijken meegenomen. De betrokken beroepsgroepen zijn: 

logopedie, oefentherapie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en huidtherapie. 

 

lees meer... 

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/keurmerk-nieuws-gratis-geaccrediteerde-cursus-npi-19183321?e=%5bUNIQID%5d
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/organisatiegraad-paramedische-zorg/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


 

 

Let op: Oplossing voor zorgaanbieders met zowel CB- als NOW-regeling 

Zorgaanbieders die tijdens de coronacrisis een voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) van de 

zorgverzekeraars én een voorschot NOW voor de eerste periode (maart – mei 2020) bij het 

UWV hebben aangevraagd, moeten de definitieve berekening NOW hoe dan ook uiterlijk 31 

oktober 2021 doorgeven bij het UWV. De continuïteitsbijdrage is onderdeel van de op te 

voeren omzet bij de definitieve berekening NOW. Veel zorgaanbieders hebben echter nog 

geen definitief vastgestelde continuïteitsbijdrage, doordat de uitvoering bij zorgverzekeraars 

vertraging heeft opgelopen. In overleg met ZN heeft UWV hier een werkwijze voor 

vastgesteld. 

 

lees meer... 

 

(Bron: Zorgverzekeraars Nederland - https://zn.nl/corona/corona-nieuws) 

 

 

 

Gratis toolkit voor campagne Samen 

Beslissen 

Sinds september loopt de landelijk 

campagne Samen Beslissen. Deze is gericht 

op patiënten én op zorgverleners. 

Onderzoek toont aan dat samen beslissen in 

de spreek- en behandelkamer leidt tot meer 

tevredenheid, therapietrouw, 

betrokkenheid en goed geïnformeerde 

patiënten. Het leidt tot minder twijfel, 

operaties en zorgkosten. SKF ondersteunt 

de campagne en heeft er aan bijgedragen 

dat materialen voor fysiotherapeuten 

beschikbaar zijn. Er zijn kosteloos folders, 

posters, blocnotes en wachtkamervideo’s te 

bestellen, om in de praktijk te gebruiken. 

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6785499136


 

 

Kijk op www.begineengoedgesprek.nl onder 

Toolkit. Laten we met zijn allen deze 

boodschap onder de aandacht brengen! 

Bestellen kan voorlopig tot 15 november 

2021. 

 

 

 

Wijziging in data-document en kwaliteitsregeling 

Onlangs is er een wijziging gedaan in het document dataverzameling. Onder andere op pagina 

9 is er een aanpassing gedaan aan de vereisten van meetinstrumenten voor COPD en overige 

longaandoeningen. Bij aanvang kan er nu niet alleen gebruik worden gemaakt van het MRC-

dyspneu (MRC), maar óók van het Modified MRC Dyspnoe (mMRC), indien verbetering van 

kortademigheid het doel is. 

 

Ook is er onlangs een nieuwe versie van de kwaliteitsregeling actief geworden. Naast een paar 

kleine tekstuele wijzigingen zijn de grootste wijzigingen te vinden in paragraaf 5.1 (Niet 

voldoen aan de verplichtingen) en 5.5 (Herintreden in het register). 

 

 

Onderhoud portfolio-omgeving PE-online 

In het weekend van 5, 6 en 7 november vindt er een grote upgrade plaats van de technische 

omgeving van PE-online. Deze upgrade is nodig om de performance, stabiliteit en beveiliging 

naar de toekomst toe te blijven garanderen. 

 

Vanaf vrijdag 5 november 16.00 uur zal PE-online niet beschikbaar zijn. Dit geldt voor 

therapeuten, praktijken, peerreview-organisatoren en scholingsaanbieders. Maandag 8 

november kunt u weer gebruik maken van PE-online. 

 

http://www.begineengoedgesprek.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/10/Dataverzameling-SKF-2021-v1.6.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2020/11/Kwaliteitsregeling-3.2.pdf


 

Informatie vanuit HCA 

Vanuit HCA hebben wij een tweetal punten ontvangen over praktijkvisitaties wat wij graag in 

dit bericht willen benoemen omdat hier nog wel eens vragen over komen vanuit praktijken. 

 

Mutaties tussen de 2 visitatiemomenten 

Het is de verantwoordelijkheid van de praktijk zelf om eventuele mutaties door te geven in PE-

online, zodat elke therapeut correct in PE-online staat. Het verzoek vanuit SKF en HCA om hier 

scherp op te blijven. 

 

Onduidelijkheid over de methode van het visitatiemoment 

HCA merkt dat veel praktijken bang zijn afgerekend te worden omdat zij hun data nog niet op 

orde hebben. De visitatie zelf is echter geen afrekenend moment. Het betreft hier een 

‘formatieve’ toetsing, een gesprek met peers onder professionele begeleiding. Onderwerp van 

gesprek is hoe het nu gaat en hoe het beter zou kunnen. U kunt dus in alle veiligheid al uw 

zwakke punten en vragen om tips op tafel leggen. Onvoldoendes worden niet gegeven op 

grond van één visitatie, dat is pas het geval als een praktijk niet goed presteert en over de 

loop van de tijd ook niet wil of kan verbeteren. Zie voor de uitwerking hiervan vooral ook het 

document dataverzameling op onze website. 

 

Alle informatie over visitaties is tevens te vinden in het Visitatiedocument, te vinden op onze 

website. 

 

  

 

Voorkeuren aanpassen? 

Updaten of uitschrijven. 

Contactpagina 

 

 

  

https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=%5bUNIQID%5d&c=c51f2b093e
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=%5bUNIQID%5d&c=c51f2b093e
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/


 


