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Beste collega, 
 
Het einde van het jaar nadert en voor SKF is dit traditioneel een drukke periode. Veel
van onze deelnemers herregistreren zich voor het nieuwe jaar en ook krijgen we
vragen over de zorgcontractering en de dataverzameling. Vooral dit jaar is december
een belangrijke mijlpaal voor SKF; het nieuwe Praktijken Basisregister van het
Kwaliteitshuis Fysiotherapie is opengesteld voor nieuwe praktijken! Hierover leest u
meer verderop in deze nieuwsbrief. We wensen u veel leesplezier!

Een bijzonder moment voor de fysiotherapie in Nederland. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
opent haar deuren met een Praktijkregister waar alle praktijken in Nederland
laagdrempelig aan kunnen deelnemen. Een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de
samenwerking tussen SKF en KNGF. Sinds maandag 6 december kunnen praktijken zich
inschrijven in het Basisregister. Dit register is onderdeel van het Praktijkregister
Fysiotherapie in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 
 
Fysiotherapiepraktijken en zelfstandigen die zich actief met kwaliteitsontwikkeling
bezighouden en dit zichtbaar willen maken in het register, zijn welkom in het Basisregister
Fysiotherapie. Deze praktijken committeren zich aan datalevering aan één van de
landelijke databases fysiotherapie (LDF of LDK), ondersteunen de principes van het
reflecterend leren en houden zich aan de wet- en regelgeving en standaarden van de
beroepsgroep. Het Basisregister is bedoeld voor praktijken die niet willen of (nog) niet
kunnen voldoen aan de eisen van Keurmerk. In de toekomst kan de praktijk ook
deelnemen aan ontwikkelpaden passend bij de eigen ambities of zich verder ontwikkelen
richting label Keurmerk. Heeft u interesse? Sluit u dan nu aan bij de eerste deelnemers en
meld uw praktijk aan in het Basisregister Fysiotherapie. 
 
Aanmelden kan tot en met 31 december 2021!  
 
Staat uw praktijk al geregistreerd als Keurmerk Praktijk? Dan hoeft u niets te doen! Uw
registratie wordt automatisch overgenomen in het label Keurmerk van het Praktijkregister
Fysiotherapie binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Heeft u vragen over het Basis
Praktijkenregister? U kunt dan een mail sturen
naar praktijkregister@kwaliteitshuisfysiotherapie.nl. 
 
Stand van zaken 
Door het samengaan van SKF-/ en het KRF-register krijgen we veel vragen hoe het zit met
de huidige individuele therapeutenregistratie in het SKF-register en/of het KRF-register. De
meest gestelde vragen en antwoorden hierover vindt u terug via deze link. Leest u deze
door als u wilt weten of u in het KRF-register mag blijven staan of juist naar het SKF-
register over moet stappen of andersom. 
 
Ledenraadpleging 
De gesprekken met het KNGF hebben al geleid tot een vergaande vorm van

Kwaliteitshuis Fysiotherapie opent haar deuren!

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/kwaliteitshuis_fysiotherapie_opent_haar_deuren?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/article/praktijkregister-fysiotherapie/het-basisregister
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/article/handleiding-praktijkregistratie-pe-online/aanmelden-praktijk
mailto:praktijkregister@kwaliteitshuisfysiotherapie.nl
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/article/faq-praktijkregister-fysiotherapie


samenwerking. Deze krijgt vanaf 1 januari al gestalte met het praktijkregister basis en
regelingen die de samenwerking tussen de verschillende registers vergemakkelijken. Er
zijn nog een aantal zaken af te spreken, zoals rond de dataverzameling, het personeel, de
accreditatieprocedures en nog meer. Zodra het complete plaatje duidelijk is leggen wij de
uitkomst aan onze deelnemers voor ter definitieve besluitvorming, zoals beloofd.

Aanpassing data-documenten 
Enkele collega’s hebben feedback gegeven op de dataverzamelingseisen. Naar aanleiding
van die input hebben we enkele kleine verbeteringen aangebracht in de specificaties van
de meetinstrumenten. U vindt de nieuwe documenten via deze link onder 'Dataverzameling
– Dossiervoering'. 
 
Hopelijk volstrekt overbodig willen we toch nog eens uitdrukkelijk erop wijzen dat u niet zult
worden afgerekend op de uitkomsten van de metingen. Of patiënten beter worden of niet is
input voor uw peer review bijeenkomst en andere gesprekken om van elkaar te leren, maar
u zult er nooit op worden afgerekend. Wel zal er het komend jaar strakker worden gekeken
naar het aantal metingen dat wordt geregistreerd. Dat zal altijd gebeuren met metingen die
zinvol zijn voor de behandeling van de patiënt en altijd met het oog en de ruimte tot
verbeteren, nooit met de bedoeling om af te rekenen. Lees daarvoor het datadocument in
de link!

Soms zijn er uitspraken van een tuchtcollege die voor ons allen zinvol zijn om te weten. Zo
is in 2021 uitspraak gedaan door het Tuchtcollege in Den Haag over een langlopende zaak
waarbij de patiënt in kwestie aangaf door de behandelend therapeut seksueel misbruikt te
zijn. Patiënt stelde dat de therapeut misbruik maakte van de machtspositie. De
behandeling duurde een aantal jaren voordat de patiënt werd doorverwezen naar een
andere behandelaar. In de uitspraak van de tuchtcommissie sprak de voorzitter uit dat het
seksueel misbruik niet aangetoond kon worden wegens gebrek aan bewijs. De commissie
verklaarde daarom de beschuldiging ongegrond. 
 
Opvallend is echter dat de tuchtcommissie ook oordeelde dat de behandelrelatie onterecht
veel te lang heeft geduurd waardoor een afhankelijkheidssituatie was ontstaan. De
therapeut heeft hiervoor een officiële berisping gekregen. Dat is een gegeven waar we als
therapeuten dus ook rekening mee moeten houden. Is het noodzakelijk om iemand
langdurig te behandelen dan lijkt het verstandig om te voorkomen dat de patiënt te
afhankelijk wordt van de specifieke therapeut. Wellicht valt dan een overdracht naar een
collega te overwegen.

Uitspraak tuchtcollege na beschuldiging seksueel misbruik

Uploaden van stukken in praktijkportfolio 
We maken het weer een stapje gemakkelijker. Per 1-1-2022 hoeven praktijken niet meer
zelf het visitatierapport en het observatieformulier te uploaden in hun praktijkportfolio, maar
doet HCA dat voor u. Mist u deze documenten in uw praktijkportfolio, neemt u dan contact
op met HCA. Het is geen wereldschokkende lastenverlichting, maar alle beetjes helpen!

NPi-cursus 'Hoe gebruik ik data in de praktijk?' 
Het Zilveren Kruis heeft meegedeeld dat, als u een contract heeft met de module
‘Voortdurend Verbeteren’, deze cursus tijdens de looptijd van de overeenkomst dient te
worden gevolgd. U mag hier dus twee jaar over doen en zo kan de deelname van
fysiotherapeuten in één praktijk gespreid worden over een langere tijd.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/keurmerk-documenten/


Aanmelden peerreview groepen voor 2022 
De mogelijkheid om een nieuwe groep aan te melden voor het jaar 2022 is enige tijd
geleden weer opengezet. De eerste aanmeldingen hebben we ondertussen mogen
verwerken en we hopen dat we ook snel de uwe mogen verwachten. Hoe sneller u een
groep aanmeldt, hoe sneller we u kunnen koppelen aan een (eventueel door u gekozen)
coach! 
 
Meer info hoe u een peergroep aanmeldt vindt u via deze link, onder Peer review –
Handleidingen en bijlagen.

In het nieuwe beroepsprofiel is nadrukkelijk een innoverende rol van de fysiotherapeut
opgenomen. Zo staat er het volgende te lezen: 
 
“De fysiotherapeut levert een bijdrage aan innovatie binnen de hele fysiotherapeutische
zorgketen. De fysiotherapeut heeft kennis van (de veranderingen in) het zorgveld en
signaleert kansen en mogelijkheden voor verandering en vernieuwing van de
fysiotherapeutisch zorg in de eigen werkomgeving en setting. De fysiotherapeut laat
nieuwe zorgconcepten aansluiten bij de behoeften van patiënten/doelgroep en betrekt
relevante disciplines en patiënten bij de ontwikkeling en implementatie hiervan.” 
 
Dan is het mooi om te zien dat er vanuit verschillende stakeholders wordt gekeken naar
een duurzaam bekostigingsmodel om innovaties die succesvol lijken te zijn een kans
krijgen om breder ingezet te worden. Virtual Reality inzetten tijdens je behandeling is zo’n
innovatie. VGZ, de Radboud Universiteit, UMC Utrecht, Keurmerk Fysiotherapie en Sync
VR kijken daarbij in een vroeg stadium al naar hoe en in welke vorm dit type innovaties
bekostigt kunnen worden. De NZA biedt enkele mogelijkheden om innovaties te
bekostigen. 
 
Zij hebben daarvoor een facultatieve prestatie van de NZA ingesteld via de beleidsregel
innovatie 1e lijns zorg: https://www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg/zorginnovatie-
aanvragen. 
 
Als u dus een innovatief idee heeft om de zorg te veranderen, dan biedt dit mogelijkheden.
Heeft u daarbij hulp nodig of wilt u uw idee pluggen? Dan kunt u ons ook altijd mailen op
innovatie@keurmerkfysiotherapie.nl.

Duurzame bekostiging innovaties in het werkveld fysiotherapie

Uitnodiging deelname aan wetenschappelijk onderzoek 
Beste collega, geregistreerde bekkenfysiotherapeut, 
 
Graag wil ik je via deze weg uitnodigen mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek
met de titel: ‘Characteristics of young adult women in a pelvic physical therapy practice in
The Netherlands’.
 
Als promovenda bij de Open Universiteit doe ik onderzoek naar bekkenbodem, seksuele
en psychologische klachten van vrouwen die wij in onze praktijken in Nederland
behandelen. Ik ben nieuwsgierig naar de combinaties van klachten, die vrouwen
rapporteren in relatie tot zwangerschappen, bevallingen en hun bekkenbodemspierfunctie.
Om daar meer inzicht in te krijgen doe ik onderzoek onder bekkenfysiotherapeuten en
onder jongvolwassen vrouwen. 
 
Lees meer... 

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/keurmerk-documenten/
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mailto:innovatie@keurmerkfysiotherapie.nl
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/12/werving-bft-.pdf


 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alma Brand, Bekkenfysiotherapeut, Psycholoog en Promovenda bij de Open Universiteit
Heerlen.

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.
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