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Nieuwsbrief september 2021 

 

Beste collega, 

Voor de meesten onder ons is de zomervakantie voorbij en dit merken wij ook aan de 

toegenomen activiteiten, zowel in de portfolio's als in de mail. Ook zijn wij druk bezig 

met de toekomstige samenwerking tussen ons en het KNGF (hierover leest u meer 

verderop in deze nieuwsbrief). Ook informeren we u over de versoepelingen van de 

coronamaatregelen vanaf zaterdag 25 september en wat dit in het kort voor u betekent. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

  

 

Hierom leest u deze nieuwsbrief wél! 

Omdat u zich als Keurmerk deelnemer tot eind september gratis kunt aanmelden voor de 

cursus “Hoe gebruik ik data in de praktijk”. 

  

Deze cursus is in een samenwerking tussen het NPI en het Keurmerk ontwikkeld. In de cursus 

wordt besproken hoe data gebruikt kan worden voor de behandeling van een patiënt, hoe ze 

gebruikt kan worden om van elkaar te leren en hoe de Keurmerk-rapportage voor de praktijk 

te lezen. 

De cursus wordt gewaardeerd met kwaliteitsuren, welke binnen 2 weken automatisch worden 

bijgeschreven in uw portfolio. Voor de Keurmerk deelname is de cursus niet verplicht, wel 

aanbevolen. Zilveren Kruis heeft in het inkoopbeleid 2022/2023 in de module 'Voortdurend 

Verbeteren' opgenomen dat de cursus gevolgd moet worden door álle therapeuten van de 

gecontracteerde praktijken. Dit is van toepassing op de gehele looptijd van de overeenkomst 

met Zilveren Kruis. Dat maakt dat de meeste van onze deelnemers de cursus zullen gaan 

volgen. 

 

De kosten van deze cursus zijn 125 euro, voor Keurmerk-deelnemers 95 euro. Als u als 

Keurmerk-deelnemer in deze maand nog inschrijft is de cursus geheel op onze kosten. 

  

Kortom, schrijf deze maand nog in en laat het uw collega ook even weten. Overigens hoeft 

men na aanmelding niet direct de cursus te volgen; dat kan ook op een later tijdstip dat beter 

past, als de aanmelding maar binnen is in september. 

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/keurmerk-nieuws-gratis-geaccrediteerde-cursus-npi-19183313?e=%5bUNIQID%5d
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


 

 

U kunt zich aanmelden via de volgende link: Hoe gebruik ik data in de praktijk? 

 

 

Telefonische bereikbaarheid week 39 (27 september t/m 1 oktober) 

Vanwege de toegenomen activiteiten op ons kantoor is er besloten om de telefoonlijn voor 

één week te sluiten. We vragen om uw begrip in dezen. 

 

Op woensdag 29 september tussen 11.00 en 13.00 uur zijn we wél telefonisch bereikbaar voor 

spoedvragen of vragen die niet per mail gesteld kunnen worden. 

Stel alstublieft uw vraag in deze periode per e-mail: info@keurmerkfysiotherapie.nl. Wij 

proberen deze binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Vanaf maandag 4 oktober 10.00 uur 

staan wij u graag weer telefonisch te woord! 

 

 

Nieuwe functie in het MijnNivel-portaal 

Er is een nieuwe functie beschikbaar in het MijnNivel portaal. Vanaf nu kunt u als 

praktijkeigenaar zelf gebruikers beheren in uw MijnKeurmerk omgeving. U kunt eenvoudig: 

• Medewerkers toevoegen aan uw praktijk 

• Rechten toekennen aan gebruikers 

• Gegevens van een medewerker wijzigen 

U vindt deze nieuwe functie onder het tabblad Gebruikers in uw MijnKeurmerk omgeving. 

In de bijlage vindt u een handleiding om hiermee aan de slag te gaan. Deze is tevens te vinden 

op het MijnNivel Dashboard. 

Bent u praktijkhouder, maar zijn bovengenoemde opties niet zichtbaar voor u? Dan kan het 

zijn dat u nog geen praktijkrechten toegekend heeft gekregen. U kunt dit alsnog aanvragen 

door een mail te sturen naar ldk@nivel.nl.  

  

Naast de nieuwe gebruikersfunctionaliteit is er ook een tabblad toegevoegd met informatie 

over de verwerkte leveringen. In het tabblad Leveringen kunt u voortaan een samenvatting 

zien van de bestanden die in het portaal zijn verwerkt. 

Let op: de data in het portaal wordt maandelijks ververst. Het tabblad Leveringen laat dus 

alleen zien welke data in het portaal is verwerkt en zal in veel gevallen de meest recent 

geleverde bestanden missen.   

  

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de nieuwe ontwikkelingen? Raadpleeg de F.A.Q. in 

het portaal of neem contact op met het Nivel via ldk@nivel.nl. 

  

 

https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen/13025-e-learning-hoe-gebruik-ik-data-in-de-praktijk
mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl%C2%A0
https://mijn.nivel.nl/
https://mijn.nivel.nl/
mailto:ldk@nivel.nl
mailto:ldk@nivel.nl


 

Samenwerking SKF en KNGF 

We merken dat er steeds meer vragen komen over de samenwerking tussen SKF en KNGF. 

Veel hiervan gaan over of een therapeut zich nog wel of niet moet inschrijven in ons register 

of moet wachten tot het samengaan. Ook zijn er zorgen dat eerder behaalde punten niet mee 

gaan naar het nieuwe register. Voor een antwoord op deze en vele andere vragen die u kunt 

hebben is er een speciale website opgericht waar u de antwoorden kunt vinden: skfenkngf.nl. 

Ook zijn hier de laatste updates over onze samenwerking te vinden. 

 

De gesprekken tussen KNGF en SKF vorderen. Het is zeer waarschijnlijk dat er over een 

tweetal weken een eindvoorstel ligt. Vanzelfsprekend willen wij dit graag met u delen om 

vervolgens u te vragen naar uw mening. Houdt daarom de nieuwsbrief in de gaten, binnen 

korte tijd zullen wij een informatieavond organiseren met aansluitend een ledenraadpleging. 

 

ALV van het KNGF, woensdag 29 september: de samenwerking tussen SKF en KNGF 

Deze extra ingelaste ALV is bijzonder en staat in het teken van het samengaan van SKF en 

KNGF. De agenda, stukken en gevraagde besluitvorming die bij de ALV-agenda horen, vindt u 

op www.kngf.nl/alv.  

 

 

 

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf zaterdag 25 september 

Vanaf zaterdag 25 september vervallen de coronamaatregelen die van toepassing zijn voor 

fysiotherapeuten. Het SKF en de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF adviseren om 

bij twijfel over gezondheidsrisico's wel gebruik te maken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en de 1,5 meter. Bekijk hier ook de uitgangspunten van de overheid 

voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of 

medische behandelingen buiten het ziekenhuis: https://lci.rivm.nl/covid-

https://www.skfenkngf.nl/
http://www.kngf.nl/alv
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis


 

19/PBMbuitenziekenhuis. De anderhalve meter afstand is geen verplichting meer, maar een 

dringend advies. Hetzelfde geldt voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

  

 

Voorkeuren aanpassen? 

Updaten of uitschrijven. 

Contactpagina 

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=%5bUNIQID%5d&c=139e27a516
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=%5bUNIQID%5d&c=139e27a516
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/


 


