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Nieuwsbrief januari 2022

Beste collega, 
 
In deze nieuwsbrief van 2022 vindt u nieuws over de peerreview in 2022,
veranderingen in documenten over dataverzameling en GLI. Ook organiseren we
weer een online deelnemersbijeenkomst op 2 februari waar u als therapeut of praktijk
de laatste ontwikkelingen te horen krijgt over de samenwerking met het KNGF. Het
zou leuk zijn als we u daar zouden treffen! 
 
We wensen u veel leesplezier!

Basis Praktijkenregister Kwaliteitshuis Fysiotherapie  
In de maand december 2021 hebben praktijken, welke nog niet in een kwaliteitsregister
geregistreerd stonden, de mogelijkheid gekregen om zich in te schrijven voor het jaar 2022
in het nieuwe Praktijken Basisregister van Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Nu de inschrijving
gesloten is kunnen we de stand opmaken: 776 praktijken hebben zich inmiddels
aangesloten! Hiermee is, naast het label Keurmerk, een verbreding van de
registratiemogelijkheden voor praktijken gerealiseerd. Met hun deelname aan dit register
hebben zij verklaard actief met dataverzameling aan de slag te gaan en de kwaliteit van de
behandelingen en verleende zorg hoog in het vaandel te hebben staan. We heten
iedereen van harte welkom!

Peerreview 2022 
De mogelijkheid om een nieuwe groep aan te melden voor het jaar 2022 is enige tijd
geleden weer opengezet. In onze laatste nieuwsbrief deden we u een oproep om zo gauw
mogelijk een groep voor 2022 aan te melden en daar hebben jullie massaal gehoor aan
gegeven, ondertussen hebben we al meer dan 400 groepen groepen kunnen registreren. 
 
Wilt u nog een groep voor dit jaar aanmelden, doe dit dan gauw! Meer info hoe u een
peergroep aanmeldt vindt u via deze link, onder Peer review – Handleidingen en bijlagen. 
 
Coaches gezocht! 
We verwachten door de groei van onze deelnemers ook een groei van het aantal
peergroepen in 2022. Om elke groep van een coach te voorzien zijn we nog op zoek naar
nieuwe coaches. De coach heeft als taak het proces van de groep goed te begeleiden. Hij
of zij krijgt hiervoor een financiële vergoeding óf een kosteloze opleiding tot
peerreviewcoach. Kent of bent u iemand die hier wel interesse in heeft? Geef dit dan
vooral aan ons door via info@keurmerkfysiotherapie.nl, dan zorgen wij dat u alle informatie
krijgt. 
 
Gesloten karakter bestaande groepen 
We krijgen af en toe signalen dat reeds bestaande groepen niet openstaan voor nieuwe
deelnemers, ook al is er de plek voor. Als reden wordt opgegeven dat de groep 'besloten'

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/kwaliteitshuis_fysiotherapie_opent_haar_deuren-19183329?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/keurmerk-documenten/
mailto:info@keurmerkfysiotherapie.nl


is. We willen benadrukken dat dit niet de bedoeling is. Groepen horen zich open te stellen
voor nieuwe deelnemers, dit komt namelijk ook de diversiteit in de groep ten goede!

Het SKF zal op 2 februari 2022 tussen 18:30 uur en 19:30 uur de eerste
deelnemersbijeenkomst van 2022 organiseren. Deze online bijeenkomst is bedoeld om
jullie op de hoogte te stellen over zaken aangaande de samenwerking met het KNGF. 
 
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Online deelnemersbijeenkomst SKF

Dataverzameling 
Enkele collega’s hebben feedback gegeven op de dataverzamelingseisen. Naar aanleiding
van die input hebben we opnieuw enkele kleine verbeteringen aangebracht in de
specificaties van de meetinstrumenten. 
Daarnaast hebben we het het algemene data-document (Dataverzameling 2022)
aangepast met enkele verbeteringen. 
 
U vindt de nieuwe documenten via deze link.

Landelijke uitrol Organisatiegraad in de Paramedische Zorg van start! 
Sinds april dit jaar werkt het ‘Programma Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’ aan
samenwerking in de regio. Het programma helpt nieuwe en bestaande regionale
samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie.  
 
Er waren vier pilots in vier regio’s opgestart. Voor elke regio werd een regiobeeld opgesteld
met daarin bijvoorbeeld de paramedische zorgvraag, het zorgaanbod, demografische
gegevens en gezondheidsmonitor. Onderdeel waren ook de dialoogsessies, waarin onder
andere wensen en ambities werden besproken. 
 
Dankzij de pilot en dialoogsessies weten we wat de ambities en wensen zijn van de
samenwerkingsverbanden die meewerkten aan de pilot en kunnen we aan de slag met de
landelijke uitrol! 
 
Lees meer en meld jouw netwerk aan! 
 

Update stappenplan GLI

Het in omloop zijnde “Stappenplan GLI” heeft een update gekregen. Samen met de
overige aanbieders (BLCN, NVD en VVOCM) en de interventie-eigenaren is gewerkt aan
deze versie.

Bent u van plan GLI aan te bieden, dan helpt dit stappenplan u verder. Het document is te
vinden op onze GLI-pagina.

Cursusaanbod NPi
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De samenwerkingsovereenkomst van SKF met NPi is verlengd tot en met augustus 2024!
Keurmerkdeelnemers ontvangen nog steeds 10% extra korting op NPi-cursussen en
krijgen toegang tot ondersteunend materiaal voor de peerreview. U kunt zich voor het
laatste gratis aanmelden voor één van de 9 NPi-service thema's en voor elk aanvullend
thema betaalt u slechts 15€ in plaats van 25€. 
 
Ook het aanbod van online cursussen is opnieuw uitgebreid omdat fysieke cursussen door
de huidige maatregelen in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. Hiermee blijft u op een
veilige manier up to date over de laatste ontwikkelingen in ons mooie vak! 
 
Kijk voor meer informatie over alle voordelen ook op www.npi.nl/keurmerk.

Een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van de fysiotherapie?

Hoe kan de behandelfocus en
aanbiedingsvorm van eerstelijns
fysiotherapie op maat worden bepaald
voor de patiënt met nek- en/of
schouderklachten? En wat kan de
fysiotherapeut hiermee in het klinisch
redeneren en de behandeling? Hiernaar
doet het Lectoraat Innovatie van
Beweegzorg van Hogeschool Utrecht
onderzoek binnen het project

‘Meer op Maat: gestratificeerde fysiotherapeutische (blended) zorg bij patiënten met nek-
en/of schouderklachten’. 
 
Onderzoek 
In dit onderzoek wordt een werkwijze onderzocht om de behandelfocus en
aanbiedingsvorm van eerstelijns fysiotherapie op maat te bepalen en aan te bieden voor
de patiënt met nek- of schouderklachten. Indien mogelijk wordt de zorg blended
aangeboden, waarbij een speciaal hiervoor ontwikkelde app geïntegreerd wordt in de
behandeling. Het onderzoek vergelijkt deze werkwijze met reguliere fysiotherapie. 
 
Meedoen? 
Interesse om mee te doen aan dit onderzoek, of wil je graag meer informatie? Stuur dan
een mail naar mark.vantilburg@hu.nl. Het onderzoek is inclusief een (gratis en
geaccrediteerde) scholing van één of twee dagdelen, eind februari of begin maart.

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.
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