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Beste collega, 
 
In deze nieuwsbrief een interessant bericht over de erkenning van Leefstijlcoaches
door CZ. Ook is er aandacht voor de peerreview, aanpassing van het document
dataverzameling en hoe geleverde zorg aan gevluchte Oekraïners gedeclareerd kan
worden. 
 
We wensen u veel leesplezier!

Erkenning Leefstijlcoaches door CZ

Het afgelopen jaar hebben KNGF en SKF, NVD, VvOCM en CZ groep constructieve
gesprekken gevoerd over het leveren van kwalitatief goede zorg op het gebied van
leefstijlcoaching.

Het resultaat hiervan is dat CZ groep de aantekening ‘leefstijlcoach’ van KNGF/SKF, NVD
en VVOCM erkent én voor de uitvoering van de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie)
contracteert vanaf 1 april 2022.

Alle partijen zijn van mening dat een leefstijlcoach kennis, vaardigheden en competenties
moet bezitten om kwalitatief goede GLI-zorg te kunnen leveren. (Bij)scholing en
werkervaring zijn hiervoor vereist. De gevoerde gesprekken hebben dan ook geleid tot een
aangepast (her)registratiebeleid leefstijlcoaching. CZ groep evalueert de komende twee
jaar of de kwaliteit van de leefstijlcoaches zijn inziens op deze manier voldoende geborgd
is.

Naast het register Kabiz (waar BLCN zijn kwaliteitsregister heeft ondergebracht) erkent CZ
groep nu ook de registers KRF NL (KNGF), Keurmerk Register (SKF) en Kwaliteitsregister
Paramedici (NVD/VvOCM). Leefstijlcoaches die hierin geregistreerd staan kunnen vanaf 1
april 2022 een overeenkomst bij CZ groep aanvragen voor het uitvoeren van de GLI. De
aanvraag zal beoordeeld worden aan de hand van de voorwaarden van het aangepaste
zorginkoopbeleid GLI 2022.

Meer informatie is binnenkort te vinden op de website van CZ.

Zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne declareren in de praktijk 

Nederland is op grond van Europese regelgeving verplicht om medische zorg aan
vluchtelingen uit Oekraïne te verlenen. Deze verplichting is 4 maart 2022 ingegaan voor
een eerste periode van 6 maanden. 

Zolang deze vluchtelingen nog niet over een ziektekostenverzekering beschikken is de
subsidieregeling voor onverzekerden van toepassing. De zorg wordt dan vergoed via
de subsidieregeling 'medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden' die wordt uitgevoerd
door het CAK. De zorg die vergoed wordt is alle zorg die is opgenomen in de
basisverzekering. 

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/kwaliteitshuis_fysiotherapie_opent_haar_deuren-19183338?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


Welke medische kosten wel en niet gedekt zijn en hoe declaratie verloopt staat
op de website van het CAK.

Peerreview coaches 

Voor 2022 zijn er ondertussen al meer dan 900 peerreview groepen aangemeld. Ter
vergelijking: in heel 2021 waren er totaal 930 groepen. Met peerreview worden
therapeuten in staat worden gesteld te kunnen reflecteren op het eigen handelen, en moet
hij in staat zijn de handelingen van een collega op een positieve wijze van feedback te
voorzien. Op deze wijze wordt kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut deelneemt aan
continu verbeterproces, wat veel meer garanties geeft op het leveren van het brede begrip
kwaliteit dan individuele uitkomsten of procesmetingen. 
 
Door de groei van het aantal groepen zijn we nog op zoek naar coaches die het leuk lijkt
om 1 of 2 groepen per jaar te coachen. Het SKF voorziet in een (verkorte) opleiding tot
peerreview coach. Lijkt dit u leuk of kent u iemand dit leuk lijkt, neemt u dan contact met
ons op via info@keurmerkfysiotherapie.nl. 

Presentie doorgeven niet Keurmerk-deelnemer als organisator peerreview groep 
Tegenwoordig is het mogelijk om als lid van het KRF ook deel te nemen aan peerreview
van SKF, om zo voor een Keurmerkpraktijk te kunnen blijven werken. Van organisatoren
van peerreview groepen krijgen wij de laatste tijd de vraag hoe zij voor deze groep de
presentie kunnen doorgeven. Hiervoor hebben we een handleiding geschreven. U vindt de
handleiding hier.

Aanpassingen document dataverzameling 2022 
Onlangs is het document dataverzameling 2022 aangepast. Het screeningsinstrument bij
Psychosomatische klachten is aangepast van de 4 DKL naar MSK. Ook is er een uitleg
van de afkortingen geplaatst onder de screeningsinstrumenten-tabel. De wijzigingen zijn te
vinden op pagina 7 van het document dataverzameling 2022, te vinden op onze website
onder Dataverzameling - Algemeen.

Onderzoek: 'directe doorverwijzing': Doet u mee?

https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vl
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2022/03/presentie-niet-km-deelnemers.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/keurmerk-documenten/


Cursusaanbod NPi

Het Keurmerk Fysiotherapie en het NPi hebben een samenwerkingsovereenkomst t/m
augustus 2024. Alle uitgangspunten over deze samenwerking kunt u hier lezen. 
 
Als Keurmerktherapeut krijgt u altijd 10 procent extra korting op alle cursussen in de NPi-
cursuskalender. Ook kunt u zich gratis aanmelden voor één van de negen NPi-service
thema's. En voor elk extra thema betaalt u slechts 15 euro incl. e-learning t.w.v. 25 euro. 
  
In 2022 kunt u bij elk NPi-service thema een geaccrediteerde e-learning maken. 
Voor twee thema’s staat de e-learning klaar en is geaccrediteerd voor 2 punten:

Hart, vaat en longen: ‘Hoog-intensieve looptraining bij perifeer arterieel
vaatlijden’
Bekkenproblematiek: ‘Hardlopen rondom de zwangerschap’

Voor 1 augustus 2022 is er voor elk thema een praktijkgerichte e-learning.

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.

https://fd7.formdesk.com/aef/fysio
https://www.npi.nl/keurmerk
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/e-learning-en-toetsen
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=c51b82fb6d
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=c51b82fb6d
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