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Beste collega, 
 
In deze nieuwsbrief informatie over de Dag van de Fysiotherapeut. Deze vindt plaats
op 21 mei aanstaande. In het kader van de samenwerking met KNGF is het mogelijk
om tegen een flink gereduceerd tarief uw kaarten hiervoor te bestellen. Ook hebben
we nieuws over de te declareren behandelingen van gevluchte Oekraïners bij de
zorgverzekeraars. 
 
We wensen u veel leesplezier!

De Dag van de Fysiotherapeut op 21 mei: nu ook forse korting voor Keurmerk-
deelnemers

Vakgenoten ontmoeten en nieuwe kennis opdoen tijdens de Dag van de Fysiotherapeut op
21 mei 2022. Dit is dé dag van voor alle fysiotherapeuten van Nederland, georganiseerd
door het KNGF. In het kader van het samengaan van KNGF en SKF kunnen wij, Guido van
Woerkom en Henri Kiers, je ook als je geen KNGF-lid bent een toegangskaartje aanbieden
tegen een gereduceerd tarief. 
 
Stel zelf je eigen programma samen door te kiezen uit meer dan 40 inspirerende sessies,
maar kom ook vooral naar de plenaire opening. Dan zullen niet alleen wij het podium
betreden, er is  ook een inspirerende spreker uitgenodigd, Niek van den Adel. Hij zal met
ons zijn visie delen over de toekomst van de zorg. Niek is de zoon van 2 fysiotherapeuten
én is getrouwd met een fysiotherapeut. In 2010 ging hij onderuit met zijn motor, liep daarbij
een dwarslaesie op en ontwikkelde syringomyelie. Er verandert veel in de zorg momenteel
en Niek weet daar uit ervaring alles van. Hij heeft een visie die hij graag met ons deelt. 
Gedurende de dag is er tussen alle sessies door genoeg tijd om te kunnen netwerken met
andere vakspecialisten op de beursvloer onder het genot van een hapje en drankje. 
We heffen graag samen met jou het glas en hopen je op 21 mei te ontmoeten. 
  
Koop je kaartje  
Een kaartje is nu zowel voor KNGF leden als voor Keurmerk deelnemers maar € 119,- (in
plaats van € 219,-) 
  
Om gebruik te maken van deze korting stuur je een mail naar dvdf@kngf.nl. Graag in die
mail je voor-, achternaam en eventueel BIG-nummer vermelden en aangeven dat je
gebruik wilt maken van het SKF/KNGF aanbod. Je krijgt aansluitend een link waarmee je
je kunt aanmelden voor de DvdF. 
 
  
Datum 21 mei 2022 
Locatie 1931 Congrescentrum Den Bosch, Oude Engelenseweg 1 
Beursvloer open 8.30 uur 
Programma 9.30 – 16.30 uur 
Netwerkborrel 16.30 – 18.00 uur 
  

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/kwaliteitshuis_fysiotherapie_opent_haar_deuren-20159258?e=[UNIQID]
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
mailto:dvdf@kngf.nl


Voor meer informatie, het laatste nieuws en het complete dagprogramma ga je
naar www.dvdf.nl. 
  
 
Tot ziens op de Dag van de Fysiotherapeut! 
  
Hartelijke groet, 
Guido van Woerkom en Henri Kiers

Vermindering administratieve last voor zorgkosten vluchtelingen uit Oekraïne
Heeft u zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan gebruikt u voor declaratie van
de zorgkosten de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.
Daarbij is het goed om te weten dat het Rijk maatregelen heeft genomen om de
administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.

Tijdelijk en met terugwerkende kracht, voor de periode 1 maart tot eind 2022 geldt de
volgende administratieve lastenvermindering:

Zowel bij de melding als bij de declaratie mag u een minimale
gegevensset aanleveren:

Nationaliteit
Geboortejaar/leeftijd
Geslacht
Burgerservicenummer (als beschikbaar)

De meldtermijn van 7 dagen komt te vervallen. Dit geldt voor alle zorg die op
grond van de subsidieregeling gedeclareerd wordt. U moet de melding wel doen
vóórdat je zorgkosten declareert.

Subsidieregeling voor onverzekerden dekt alle zorg basisverzekering

Zolang vluchtelingen uit Oekraïne nog geen ziektekostenverzekering hebben is de
subsidieregeling van toepassing. Deze wordt uitgevoerd door het CAK. De zorg die
vergoed wordt is alle zorg die is opgenomen in de basisverzekering.

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

Verplichting

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

Nieuwe coaches peer review gezocht! 
Vanwege de groei in peer review groepen zijn wij opzoek naar nieuwe coaches. De coach
heeft als taak het proces van de groep goed te begeleiden, hiervoor bieden wij een
opleiding aan tot peercoach. 
 
In ruil voor deze scholing coacht u eerst twee groepen (2 maal aanwezig per groep) en
ontvangt u voor de overige groepen een financiële vergoeding. 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.

Tijdelijke registratie longfysiotherapeuten VHVL 
In 2021 werden het deel- en de aantekeningenregisters van de VHVL (Vereniging voor

http://www.dvdf.nl/
https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2022/zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vluchtelingen


Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie) een feit. In verband met de overgang naar een ander
automatiseringssysteem en het samengaan SKF – KNGF is gekozen om deze registers in
de nieuwe systemen in te richten. Deze overgang laat echter langer op zich wachten dan
aanvankelijk was verwacht. 
 
Als tijdelijke oplossing in aanloop naar het aantekeningenregister Long kunt u als
Longfysiotherapeut (COVID-19/Corona) vindbaar zijn op www.defysiotherapeut.com.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
Bent u al vindbaar als longfysiotherapeut via www.defysiotherapeut.com, dan hoeft u nu
niets te doen. Staat u ingeschreven in KRF NL of SKF individuele regeling en voldoet u
aan de minimale scholingseisen? Dan kunt u zich aanmelden door dit formulier in te vullen
en retour te sturen met een kopie van een vereiste scholing naar info@vhvl.nl. 
 
Deze registratie is en blijft kosteloos, maar eindigt wanneer het aantekeningenregister
Long van start gaat (Q3/Q4 2022). Op dat moment kunt u zich inschrijven in dit
aantekeningenregister. Deze registratie is niet kosteloos en bedraagt 60 euro per jaar.

Twee accreditatiepunten met de NPi-service

Heeft u zich al geabonneerd op de NPi-service? Als keurmerktherapeut krijgt u gratis
toegang tot één van de negen thema’s, zoals musculoskeletaal, hart-vaat-longen, ouderen,
sport of neurologie. 
  
👉  Elke zes weken vat het NPi voor élk thema twee recente wetenschappelijke studies
samen. 
👉  En u kunt 2 accreditatiepunten halen door de e-learning uit uw gekozen thema te
maken. 
  
Kies nu al uit de volgende e-learnings:

Sporten met een nieuwe heup
Hoog-intensieve looptraining bij PAV
Hardlopen rondom de zwangerschap

Uiterlijk 1 augustus is er voor elk thema een e-learning beschikbaar. 
 
Gratis aanmelden voor de NPi-service kan op de abonnementenpagina via
www.MijnNPi.nl.

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven.

http://www.mijnnpi.nl/
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=7d33f1400a
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=[UNIQID]&c=7d33f1400a
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/
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https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/contact/

