
 
 
 

Handleiding aanmelden Praktijkregister: het aanmeldproces  

 
Het aanmeldproces start het met aanmaken van een account in PE-online: klik 
hier voor het aanmaken van uw account en houdt deze handleiding bij de hand. 

 

Account aanmaken 
Aanmelden bij het Praktijkenregister. Hoe gaat dit in zijn werk? 

1. U maakt eerst een PE online account aan door hier uw gegevens volledig in te vullen. 
2. Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u de login gegevens (controleer uw spam box als u geen 

email heeft ontvangen) 
3. Nadat u een account heeft aangemaakt logt u in en kunt u een keuze maken uit één van beide 

praktijkenregisters (Label Keurmerk of het Praktijkregister basis) en kiest u voor ‘dossier aanmelden’ 
4. Doorloop daarbij alle stappen in het menu. 
5. U sluit af met een betaalmenu. U kunt betalen met IDeal of kiezen voor overboeking (banktransfer). 
6. Pas nadat uw dossier heeft aangemeld, de betaling is ontvangen en goedgekeurd, staat u 

geregistreerd in  het praktijkenregister. 

 

Doorloop onderstaande stappen  
 

Stap 1: Vul uw praktijk AGB-code (8-cijferig) in en klik op volgende 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?PID=534
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?PID=534


 

Stap 2: Vul alle gevraagde gegevens in 
 

 
 
Stap 3: Klik op aanmaken account 
 

 
 
Klik op de link in de mail die u heeft ontvangen om wachtwoord in te stellen (controleer ook uw 
spambox) 
 



 

 
 

Stap 4: Wachtwoord instellen 
 
 
 

 
 
 
Inloglink : PE-online 
Zorg dat AGB- tekst blijft staan en vul aan met de praktijk AGB code. 
 

 
 

https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?taalID=102&CalendarPopUp=&css=534&profgrTo=&role=&scrn=&username=


 

Inschrijven 

LET OP: maak de goede keus voor welk register u zich inschrijft! 
 

Inschrijving in het Praktijkregister Basis (Basisregister) 
Het Praktijkregister basis is onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie Praktijkregister Fysiotherapie. 
Het Praktijkregister basis is laagdrempelig en biedt ruimte voor ontwikkeling. Deelname aan het 
Praktijkregister basis is vrijwillig. Aan de deelname zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden. Deze 
voorwaarden staan in de Uitvoeringsregeling Praktijkregister basis. 
 

Inschrijving in het Praktijkregister Keurmerk 
Continu leren en verbeteren staat centraal bij het Keurmerk. De kwaliteitscyclus van het Keurmerk 
bestaat uit diverse facetten die mét elkaar de kwaliteit borgen. Deelname aan Keurmerk Fysiotherapie 
betekent dat u actief deelneemt aan de visitatie en dataverzameling. De dataverzameling in een praktijk 
met het Keurmerk label moet aan meer vereisten voldoen dan die van de praktijk met een 
basisregistratie. De precieze vereisten zijn te vinden in het document ‘dataverzameling’. Deze 
is hier terug te vinden. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk worden daarnaast 
‘Keurmerk Fysiotherapeut’, waarbij zij deelnemen aan peer review bijeenkomsten en scholing, en een 
persoonlijk ontwikkelplan schrijven. 
Toetreden? Om toe te kunnen treden tot het SKF register is vooraf deelnemen aan een Entreevisitatie 
verplicht! Na een positieve uitslag van uw entreevisitatie kunt u de aanmelding verder voltooien m.b.v. 
het uploaden van het verkregen getekende entreevisitatierapport. 
 
Maak uw keuze hieronder 

 Toelating Praktijkenregister Basis 

 Toelating Praktijkenregister Keurmerk 

 

 
 
  

https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/binaries/content/assets/kwaliteitshuisfysiotherapie/onbeveiligd/uitvoeringsregeling-praktijkregister-fysiotherapie-basisregister.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/keurmerk-documenten/


 

Let op: Kies voor het correcte praktijkregister! 

 
Toelating Praktijkenregister Keurmerk 

Toelating Praktijkenregister Basis        

 

Inschrijven 

Registratietraject Toelating Praktijkenregister Basis 

 
Na de inschrijving wordt er gemonitord en getoetst of de data structureel (maandelijks) wordt 
aangeleverd. Indien u zich nog niet heeft aangemeld bij een database, dient u zich daar eerst aan te 
melden. 
U kunt hiervoor een keuze maken tussen de LDF of de LDK . 
 

Indien u gebruik wilt maken van de LDF 

Wanneer u voor LDF kiest, doorloopt u het stappenplan voor aanmelding. Aanmelden kan met een 
“mijnkngf-acount”. Heeft u nog geen inlog? Maak er dan één aan, ga naar KNGF.nl en kies rechtsboven 
voor aanmelden. Vervolgens gaat u naar het LDF-portaal. U checkt daar uw praktijkgegevens, meldt uw 
praktijk aan en koppelt het EPD en de LDF. 
 

Indien u gebruik wilt maken van de LDK 

Als u kiest voor LDK dan geven wij uw aanmelding door aan het Nivel en ontvangt u van hen de 
informatie over de verdere voortgang. Het verdient aanbeveling om alvast te starten met het informeren 
van uw patiënten. Daarvoor kunt de hiervoor bestemde flyer ophangen in de wachtkamer. Wilt u meer 
informatie? Kijk dan op de site van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
 
Wanneer u er zeker van bent dat u uw praktijk wilt inschrijven voor het Praktijkregister Basis kunt u op 
‘Aanmelden’ klikken.  

Let op: een keuze voor Praktijkregister Keurmerk is dan niet meer mogelijk! 

 

 

https://www.kngf.nl/ldf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/data/
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vak-en-kwaliteit/ldf/deel-je-praktijkdata/stappenplan-praktijk-aanmelden-ldf
https://www.kngf.nl/
https://ldf.mediquest.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/12/flyer-informatie-patient-dataverzameling-keurmerk-fysiotherapie.pdf
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/


 

 

Handleiding aanmelden Praktijkregister: het inloggen 
Om in te loggen: klik hier 

 
Welkom op uw praktijk portfolio, 

 
U bent aangemeld voor het Praktijkregister basis. Dit betekent dat u heeft ingestemd met een aantal 
voorwaarden, te weten: 

• Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in een kwaliteitsregister 

• Binnen de praktijk wordt gewerkt conform de vigerende wet- en regelgeving en standaarden van de 
beroepsgroep 

• u en de in uw praktijk werkzame fysiotherapeuten onderschrijven de principes van het reflecterend 
leren 

Daarnaast gaat u iedere maand data aanleveren aan de database van de beroepsgroep. Voorlopig kan 
dat nog de LDF of de LDK zijn, in een later stadium zullen deze databases worden samengevoegd. 
De data hoeven in het Praktijkregister basis voorlopig nog niet aan minimum kwaliteitseisen te voldoen, 
maar er moet wel maandelijks worden geëxporteerd. U kunt ook uw resultaten vergelijken met die van 
anderen in het dashboard dat ook voor u toegankelijk wordt. Op die manier wordt het gemakkelijker om 
van elkaar te leren. 
 
Mocht u in de komende tijd problemen ervaren in de aanlevering van de data dan kunt u onze hulp inroepen 
via praktijkregister@kwaliteitshuisfysiotherapie.nl 
We wensen u veel plezier met het verkrijgen van inzicht in uw behandelingen! 

Eerste stap 

 

 

https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx?taalID=102&CalendarPopUp=&css=526&profgrTo=&role=&scrn=&username=


 

 

 

Ook als u zich voor de eerste keer aanmeldt dient u gebruik te maken van de knop ‘opnieuw 

indienen’.  

 

Volgende stap 

 

 

   
 

  



 

Volgende stap 
 

Periode aanmelden 

Periode: Aanmelden Praktijkenregister Basis 
Kosten voor indienen dossier. Klik op volgende om verder te gaan

 

Volgende stap 

Periode aanmelden 

Periode: Aanmelden Praktijkenregister Basis 
Vul hieronder de gegevens in zoals deze voor de facturering gebruikt worden. Deze gegevens komen ook 
op de factuur te staan en kunnen niet meer worden aangepast. 

 



 

 

 

Volgende stap 

 

 

 

  



 

Volgende stap 

 

 

 

Let op! De factuur wordt niet gestuurd naar het opgegeven emailadres maar is straks te vinden in het 

portfolio van de praktijk. U kunt deze uploaden in PDF formaat. 



 
 

Volgende stap 

Periode aanmelden 
Periode: Aanmelden Praktijkenregister Basis 
Uw dossier is ingediend 
Als uw betaling verwerkt is kunt u de factuur downloaden bij het ingediende dossier of bij betalingen. 
Als u nog geen betaalkeuze gemaakt heeft kunt u dit daar alsnog doen. 
 

 

 

 

 

 

  



 
Welkom op uw praktijk portfolio, 
 
U bent aangemeld voor het Praktijkregister basis. Dit betekent dat u heeft ingestemd met een aantal 
voorwaarden, te weten: 

• Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in een  kwaliteitsregister 

• Binnen de praktijk  wordt gewerkt conform de vigerende wet- en regelgeving en  standaarden van de       
beroepsgroep 

• u en uw werkzame therapeuten onderschrijven de principes van het reflecterend leren 

Daarnaast gaat u iedere maand data aanleveren aan de database van de beroepsgroep. Voorlopig kan 
dat nog de LDF of de LDK zijn, in een later stadium zullen deze worden samengevoegd. 
De data hoeven in het Praktijkregister basis voorlopig nog niet aan minimum kwaliteitseisen te voldoen, 
maar er moet wel maandelijks worden geëxporteerd. U kunt ook uw resultaten vergelijken met die van 
anderen in het dashboard dat ook voor u toegankelijk wordt. Op die manier wordt het gemakkelijker om 
van elkaar te leren. 
 
Mocht u in de komende tijd problemen ervaren in de aanlevering van de data dan kunt u onze hulp 
inroepen via praktijkregister@kwaliteitshuisfysiotherapie.nl 
We wensen u veel plezier met het verkrijgen van inzicht in uw behandelingen! 

 

 

 

 



 

 

 

 

De betaling omzetten ‘klik op het icoontje’ 

 

 



 
Als er geen betaalinstructies op uw factuur staan dan heeft u gekozen voor IDeal betaling of het 

betaalproces is ergens afgebroken, maak dan alsnog een betaalkeuze. 

 

 

Ter bevestiging ontvangt u een email in het opgegeven emailadres.  

 

 

 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie praktijken basis register zal uw aanvraag in behandeling nemen na 

betaling van de factuur. U ontvangt binnen uw PE online portaal een bevestigingsbericht over de 

definitieve inschrijving.  


