
 

 

Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie 

Individueel Register Fysiotherapie 
 

 

A. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Instelling Kwaliteitshuis Fysiotherapie  

1.1 Op grond van artikel 3 lid 2 van de statuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapie [hierna: KNGF], waarin is bepaald dat het KNGF de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening en wetenschapsbeoefening op het gebied van fysiotherapie bevordert en 

bewaakt door onder meer het in stand houden van een kwaliteitsregister, is het Kwaliteitshuis 

Fysiotherapie ingericht. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het 

samengaan van het KNGF en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie [hierna: SKF].  

 

1.2 Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers:  

- een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie 

- een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie. 

 

1.3 Onderhavig reglement ziet toe op het Individueel Register Fysiotherapie. 

 

1.4 De Registratiecommissie Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van onderhavig reglement. Zij kan daarbij taken en bevoegdheden 

mandateren aan de uitvoeringsorganisatie, het Bureau Registervoering Fysiotherapie [hierna: het 

Bureau]. Tegen besluiten van de Registratiecommissie Fysiotherapie ten aanzien van de eerste 

registratie, de herregistratie, de hernieuwde registratie en doorhaling kan bezwaar worden 

aangetekend volgens de Uitvoeringsregeling van bezwaar en beroep.  

 

Artikel 2 Individueel Register Fysiotherapie 

2.1 Het Individueel Register Fysiotherapie is gericht op het stimuleren van de continue professionele 

ontwikkeling van fysiotherapeuten ter bevordering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische 

beroepsuitoefening. 

 

2.2 In het individueel register worden fysiotherapeuten geregistreerd die 

- overeenkomstig dit reglement een verzoek tot inschrijving ingediend hebben én  

- wiens verzoek conform dit reglement is toegewezen. 

 

2.3 Binnen het Individueel Register Fysiotherapie zijn er: 

- Deelregisters  

- Aantekeningenregisters 

 

2.4 De aan de individuele registratie verbonden eisen zijn openbaar. 

 

2.5 Het Individueel Register Fysiotherapie wordt vanaf 1 januari 2022 opengesteld en zal de 

bestaande individuele registers van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en KNGF (KRF NL) op 

termijn geheel vervangen. De huidige regelingen van KNGF (KRF NL) en SKF worden door 

herregistratie uit gefaseerd. 

 

 



 

2.6 De in dit reglement opgenomen registratienormen zijn met ingang van 1 januari 2022 van 

toepassing op: 

- Fysiotherapeuten die zich voor het eerst inschrijven in een register 

- Herintreders  

 

Artikel 3 Openbaar register   

Het Individueel Register Fysiotherapie is een openbaar register. Via de daartoe geëigende 

communicatiekanalen worden geregistreerde fysiotherapeuten zichtbaar gemaakt voor patiënten, 

verwijzers, collega’s en zorgverzekeraars.  

 

Artikel 4 Registratiesysteem 

4.1 Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie werkt met een online registratiesysteem onder 

verantwoordelijkheid van het KNGF. Fysiotherapeuten kunnen geen rechten ontlenen aan 

verstrekte bewijzen en verklaringen, die niet via het systeem zijn afgegeven. 

 

4.2 Fysiotherapeuten zijn zelf verantwoordelijk voor een actuele opgave van contactgegevens in het 

registratiesysteem, waaronder persoonlijke contactgegevens. Het KNGF is niet verantwoordelijk 

en/of aansprakelijk voor een juiste registratie van contactgegevens. 

 

B. Registratienormen Individueel Register 

Fysiotherapie 
 
Artikel 5  Kwaliteitsraad Fysiotherapie 

5.1  Ten behoeve van de totstandkoming van de vereisten voor registratie en herregistratie wordt 

door het KNGF een Kwaliteitsraad Fysiotherapie ingericht, die met inachtneming van het advies 

van een eveneens door het KNGF in te richten Adviescommissie Fysiotherapie de registratie -en 

herregistratienormen vaststelt. 

 

5.2 De samenstelling, taakstelling en bevoegdheden van zowel de Kwaliteitsraad Fysiotherapie als 

van de Adviescommissie Fysiotherapie staan beschreven in de hiervoor opgestelde reglementen. 

 

5.3  Bij substantiële wijzigingen/aanpassingen1 van registratie en herregistratie-eisen worden deze ter 

besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van het KNGF. 

 

C. Registratienormen individueel register  
 
Artikel 6 Registratie-eisen Individueel Register Fysiotherapie 

Om voor registratie in het Individueel Register Fysiotherapie in aanmerking te komen gelden met 

ingang van 1 december 2021 de volgende eisen: 

• BIG-registratie 

De fysiotherapeut is geregistreerd in het register dat is opgesteld op grond artikel 3 van de Wet 

op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) 

• Vigerende wet- en regelgeving 

De fysiotherapeut handelt overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving. 

• Klachtenregeling 

De fysiotherapeut neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de vigerende wettelijke 

regelgeving met betrekking tot kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 
1 Onder substantiële wijzigingen/aanpassingen wordt in het kader van individuele registratie verstaan: wijzigingen/aanpassingen 

die leiden tot een objectief vast te stellen verzwaring of verlichting van registratie/herregistratie-eisen op individueel niveau.  



 

• Beroepsstandaarden 

De fysiotherapeut handelt conform de vigerende standaarden van de beroepsgroep, 

• Deskundigheidsbevordering 

De fysiotherapeut verplicht zich om gedurende de registratieperiode te voldoen aan de 

deskundigheidsbevorderingseisen, zoals opgenomen in de uitvoeringsregeling registratiebeleid.  

Met aanmelding voor registratie in het Individueel Register Fysiotherapie, committeert de 

fysiotherapeut zich aan de verplichting tot betaling van registratiekosten.  

 

De registratie-eisen worden beschreven en uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling registratiebeleid en 

uitgevoerd door de Registratiecommissie Fysiotherapie. 

 

Artikel 7  Registratie-eisen Individueel Register Fysiotherapie deel- en 

aantekeningenregisters  

Om voor registratie in een deel- of aantekeningenregister in aanmerking te komen gelden de volgende 

eisen:  

• De in artikel 6 genoemde vereisten voor registratie  

• Een diploma van een door de Registratiecommissie Fysiotherapie erkende vervolgopleiding 

 

Artikel 8 Duur van registratieperiode 

Een registratieperiode duurt vijf jaar en gaat in op de dag van goedkeuring van de aanmelding. De 

dagtekening van de bevestiging van inschrijving in het register is de eerste dag van de 

registratieperiode. 

 

Artikel 9 Einde registratie 

Een registratie in het Individueel Register Fysiotherapie eindigt door: 

• Opzegging door de fysiotherapeut 

• Niet nakoming van de betalingsverplichting voor de registerbijdrage na twee 

betalingsherinneringen  

• Doorhaling vanwege het niet langer voldoen aan de registratie-eisen 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan de herregistratie-eisen 

• Doorhaling ten gevolge van een opgelegde maatregel van de Commissie van Toezicht 

• Bij overlijden van de geregistreerde. 

 

D. Herregistratienormen Individueel Register 

Fysiotherapie 
 

Artikel 10 Herregistratie 

Herregistratie is het aanvragen/toekennen van een nieuwe registratieperiode en vindt plaats nadat aan 

de normen is voldaan. 

 

Artikel 11 Herregistratienormen voor het Individueel Register Fysiotherapie 

Een registratieperiode duurt vijf jaar. Na deze periode kan de fysiotherapeut zich laten herregistreren. 

Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de fysiotherapeut: 

• te hebben voldaan aan de deskundigheidsbevorderingseis behorende bij de voorliggende 

registratieperiode en zoals is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling registratiebeleid; 

• te hebben voldaan aan de werkervaringseis zoals opgenomen in de herregistratie-eisen van het 

BIG-register.  

• te voldoen aan de registratie-eisen zoals opgenomen in artikel 6 van dit reglement. 

 

 

 



 

Artikel 12 Herregistratienormen voor het Individueel Register Fysiotherapie Deel- en 

aantekeningenregisters  

Een registratieperiode duurt vijf jaar. Na de periode jaar kan de fysiotherapeut zich laten 

herregistreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de fysiotherapeut:  

• te hebben voldaan aan de deskundigheidsbevorderingseis behorende bij de voorliggende 

registratieperiode en zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling registratiebeleid; 

• te voldoen aan de registratie-eisen zoals opgenomen in artikel 6 van dit reglement. 

 

Artikel 13  Tijdvak voor het aanvragen van herregistratie 

13.1 Een fysiotherapeut kan binnen een periode van zes maanden voor het verstrijken van diens 

registratieperiode (einddatum) via de online applicatie een herregistratie aanvragen. 

 

13.2 Wanneer een fysiotherapeut te laat is met het aanvragen van diens herregistratie, zal deze zich 

opnieuw moeten aanmelden. Deze aanvraag zal worden beoordeeld als een herintredersverzoek. 

 

13.3 Een nieuwe registratieperiode gaat bij toewijzing in op de dag volgend op de laatste dag van de 

voorliggende registratieperiode. 

 

E. Dispensatie en Doorhaling  
 
Artikel 14 Dispensatieverzoeken 

14.1 Fysiotherapeuten die door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn geweest om aan hun 

vereisten voor (her)registratie te voldoen, kunnen online een verzoek tot dispensatie indienen bij 

de Registratiecommissie Fysiotherapie. De Registratiecommissie Fysiotherapie handelt 

dispensatieverzoeken af conform het vastgestelde dispensatiebeleid. 

 

14.2 De Registratiecommissie Fysiotherapie oordeelt binnen een termijn van maximaal 28 dagen over 

het door de fysiotherapeut ingediende dispensatieverzoek.  

 

14.3 Indien de aard van het verzoek een hoge mate van complexiteit heeft kan de 

Registratiecommissie Fysiotherapie afwijken van de termijn van 28 dagen. De betreffende 

fysiotherapeut wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 15 Doorhaling/uitschrijving 

15.1 Degene wiens verzoek tot herregistratie is afgewezen en die dientengevolge uitgeschreven is, 

kan op aanvraag in het Individueel Register Fysiotherapie worden geregistreerd indien opnieuw 

aan de voorwaarden voor herregistratie is voldaan conform de artikelen 11 en/of 12 van dit 

Reglement dan wel indien hij kan aantonen dat hij over bijzondere theoretische kennis en 

praktische bekwaamheden beschikt zodat conform artikel 14 van dit Reglement dispensatie kan 

worden verleend. 

15.2 Op verzoek van de geregistreerde kan tussentijdse uitschrijving uit het Individueel Register 

Fysiotherapie plaatsvinden. 

15.3 Diegene die zich op eigen verzoek tussentijds heeft laten uitschrijven en zich binnen vijf (5) jaar 

(te rekenen vanaf de datum van uitschrijving) weer wil laten registreren in het Individueel 

Register Fysiotherapie, zal op dat moment dienen te voldoen aan de eisen die aan herregistratie 

gesteld worden. 

15.4 Op grond van een constatering dat een geregistreerde niet langer voldoet aan de eisen die dit 

reglement aan de registratie stellen, danwel indien geconstateerd wordt dat een geregistreerde 

flagrant in strijd handelt met de intentie die ten grondslag ligt aan het Individueel Register 

Fysiotherapie (te weten bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening) kan de 

Registratiecommissie Fysiotherapie overgaan tot tussentijdse doorhaling/uitschrijving van de 

geregistreerde uit het register.  



 

15.5 Op grond van een uitspraak van de Commissie van Toezicht Fysiotherapie inhoudende een 

oordeel over schending van de ethiek- en de gedragsregels van de beroepsgroep kan de 

uitvoeringsorganisatie overgaan tot tussentijdse doorhaling/uitschrijving voor de gehele of een 

gedeeltelijke termijn. 

 

Artikel 16 Herintreding 

Een fysiotherapeut die zich na doorhaling uit het register opnieuw wil registreren, zal aan de 

herregistratienormen moeten voldoen alvorens hij/zij opnieuw kan worden toegelaten tot het 

Individueel register Fysiotherapie. 

 

Artikel 17 Bezwaar en beroep 

17.1 Indien een fysiotherapeut het niet eens is met een besluit van de Registratiecommissie 

Fysiotherapie, kan deze binnen een termijn van zes weken na dagtekening van dat besluit door 

middel van een gemotiveerd en met bewijsstukken onderbouwd bezwaarschrift bezwaar 

aantekenen bij de Registratiecommissie Fysiotherapie, die een nieuwe beoordeling zal doen. 

 

17.2 Mocht het bezwaar niet de wenselijke uitkomst hebben voor de fysiotherapeut, dan kan deze door 

middel van een gemotiveerd en met bewijsstukken onderbouwd beroepsschrift in beroep gaan bij 

de Beroepscommissie Fysiotherapie, kamer Registratie. Er geldt een beroepstermijn van zes 

weken, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van het besluit op het bezwaarschrift. 

 
Artikel 18 Overgang individuele registratie KRF NL en individuele registratie SKF  

18.1 Met de instelling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie binnen het KNGF, worden de lopende 

individuele registraties vanuit KRF NL en/of SKF gecontinueerd. Tot het moment van 

herregistratie blijven de voor de resterende registratieperiode geldende normen, zoals 

opgenomen in de betreffende reglementen van kracht.  

 

18.2 Overschrijving naar het Individueel Register Fysiotherapie geschiedt indien voldaan is aan de in 

de betreffende reglementen opgenomen herregistratie-eisen en de in het reglement Individueel 

Register Fysiotherapie opgenomen registratienormen.  

 

18.3 Vanaf 1 januari 2022 gelden de registratienormen zoals vastgesteld in de ALV van 29 september 

2021 voor elke aanmelding als bedoeld in artikel 2.5 en 2.6. 

 

18.4 Op eigen verzoek van de fysiotherapeut mag deze, met behoud van punten en registratieperiode, 

binnen een termijn van vijf maanden (tot en met 31 mei 2022) kiezen voor een vrijwillige 

overgang naar de nieuwe regeling. In dat geval komt de inschrijving van de betreffende 

fysiotherapeut in het individuele register KRF NL of individuele register SKF te vervallen. 

 

18.5 Indien sprake is van uitschrijving uit de huidige registers van het KNGF (KRF NL) of SKF, voordat 

een verzoek tot inschrijving in de nieuwe regeling plaatsvindt, zal op basis van de behaalde 

punten in de voorgaande regeling worden bekeken op welke wijze toelating plaats kan vinden.  

 

G. Overige bepalingen 
 

Artikel 19 Kosten en facturatie registratie 

19.1 De tarieven voor registratie worden jaarlijks door het KNGF vastgesteld en gepubliceerd op de 

website. 

 

19.2 De kosten worden per registratiejaar in rekening gebracht. Bij tussentijdse opzegging of 

uitschrijving vindt geen restitutie van registratiegelden plaats. 

 



 

H. Slotbepalingen 
 

Artikel 20  Onvoorzien 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelt de Registratiecommissie Fysiotherapie in de 

geest van dit Reglement. 

 

Artikel 21 Wijziging Reglement 

21.1 Wijziging van dit Reglement is slechts mogelijk door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering van het KNGF. 

 

21.2 Wijzigingen in dit Reglement treden in werking met ingang van de datum waarop de Algemene 

Ledenvergadering van het KNGF daartoe besloten heeft, tenzij de Algemene Ledenvergadering 

anders heeft besloten. 


