
 

 

Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie 
Praktijkregister 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 (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 KNGF en de Stichting 

Keurmerk Fysiotherapie (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 Dit reglement ziet toe op het Praktijkregister 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 uitschrijving kan bezwaar worden 

aangetekend volgens de Uitvoeringsregeling van bezwaar en beroep.  

 

Artikel 2 Instelling Praktijkregister Fysiotherapie 

2.1 Met het Praktijkregister Fysiotherapie wordt aan alle fysiotherapiepraktijken de mogelijkheid 

geboden om passend bij de eigen context, wensen en ambities te werken aan hun ontwikkeling 

en aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische beroepsuitoefening. Het Praktijkregister 

Fysiotherapie is gebaseerd op de principes van reflecterend leren. 

 

2.2 In het Praktijkregister Fysiotherapie worden praktijken geregistreerd indien: 

- de vertegenwoordiger van de praktijk overeenkomstig dit reglement een verzoek tot 

inschrijving ingediend heeft, én 

- dit verzoek voldoet aan de voorwaarden in dit reglement en op die basis is toegewezen.  

 

2.3 Registratie vindt plaats op praktijkniveau (praktijk AGB en KvK-inschrijving). 

 

2.4 Relatie Praktijkregister Fysiotherapie en Individueel Register Fysiotherapie 

Registratie van een praktijk in het Praktijkregister Fysiotherapie kan, afhankelijk van de keuzes 

van de praktijk, verplichtingen met zich meebrengen voor de in de praktijk werkzame 

fysiotherapeuten uitmondend in aanvullende eisen ten aanzien van de individuele registratie. 

Daar waar van toepassing worden deze aanvullende eisen expliciet vermeld onder ‘Normen 

individuele fysiotherapeuten’.  

 

Artikel 3 Duur van de registratieperiode 

Registratie in het Praktijkregister Fysiotherapie geschiedt voor een periode van een jaar. Het 

Praktijkregister Fysiotherapie werkt met kalenderjaren (van 1 januari tot en met 31 december). 



 

Artikel 4 Inrichting van het Praktijkregister Fysiotherapie 

Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit: 

• Basis Praktijkregister 

• Ontwikkelpaden  

• Label Keurmerk  

 

Artikel 5  Vaststelling registratienormen Praktijkregister Fysiotherapie 

5.1 De aan registratie en herregistratie te stellen eisen voor het basisregister worden vastgesteld 

door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie. 

5.2 De aan registratie en herregistratie te stellen eisen voor ontwikkelpaden worden vastgesteld door 

de Kwaliteitsraad Fysiotherapie. 

5.3 De aan registratie en herregistratie te stellen eisen voor het label Keurmerk worden vastgesteld 

door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie. 

5.4 Substantiële wijzigingen/aanpassingen1 van registratie en herregistratie-eisen voor het 

basisregister worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van het 

KNGF. 

 

Artikel 6 Uitvoering registratienormen 

De (her)registratie-eisen van alle onderdelen van het Praktijkregister Fysiotherapie worden beschreven 

en uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling registratiebeleid Praktijkregister Fysiotherapie en uitgevoerd 

door de Registratiecommissie Fysiotherapie.  

 

Artikel 7 Openbaar register  

Het Praktijkregister Fysiotherapie is een openbaar register. Via de daartoe geëigende 

communicatiekanalen worden geregistreerde praktijken zichtbaar gemaakt voor patiënten, verwijzers, 

collega’s en zorgverzekeraars.  

 

Artikel 8 Registratiesysteem 

8.1 Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie werkt met een online registratiesysteem onder 

verantwoordelijkheid van het KNGF. Vertegenwoordigers van de praktijk en de in de betreffende 

praktijk werkzame fysiotherapeuten kunnen geen rechten ontlenen aan verstrekte bewijzen en 

verklaringen, die niet via het systeem zijn afgegeven. 

8.2 Vertegenwoordigers van de praktijk en de in de betreffende praktijk werkzame fysiotherapeuten 

zijn zelf verantwoordelijk voor een actuele opgave van gegevens in het registratiesysteem, 

waaronder contactgegevens. Het KNGF is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor een 

juiste registratie van gegevens. 

B. Normen basis Praktijkregister Fysiotherapie 
 

Artikel 9 Registratie-eisen basis praktijkregister 

Om voor registratie in het basis Praktijkregister Fysiotherapie in aanmerking te komen, gelden de 

volgende eisen: 

• alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Individueel Register 

Fysiotherapie; 

• binnen de praktijk wordt gewerkt conform de vigerende wet- en regelgeving en standaarden 

van de beroepsgroep; 

• de praktijk committeert zich aan het structureel, periodiek aanleveren van data aan de 

database van de beroepsgroep; 

• de in de praktijk werkzame fysiotherapeuten onderschrijven de principes van reflecterend 

leren.  

Bovenstaande eisen worden bij inschrijving getoetst. 

 
1 Onder substantiële wijzigingen wordt in dit kader verstaan: wijzigingen/aanpassingen die leiden tot een objectief vast te stellen 

verzwaring of verlichting van registratie/herregistratie-eisen in bedrijfseconomische zin.  



 

Artikel 10  Herregistratie-eisen basis Praktijkregister Fysiotherapie na 1 jaar 

Herregistratie vindt jaarlijks plaats mits de praktijk:  

• Heeft voldaan aan de eisen met betrekking tot structurele, periodieke data-aanlevering; 

• Verklaart te blijven voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 9 van dit reglement; 

• Zich committeert aan periodieke (tweejaarlijkse) formatieve(peer) visitatie gebaseerd op de 

principes van reflecterend leren, waarbij de periode van twee jaar ingaat op het moment van 

herregistratie.  

 

Artikel 11 Einde registratie in/na het eerste jaar basis Praktijkregister Fysiotherapie 

Een registratie in het basis Praktijkregister Fysiotherapie eindigt in of na het eerste jaar door: 

• Opzegging door de praktijkhouder 

• Niet nakoming van de betalingsverplichting voor de registerbijdrage na twee 

betalingsherinneringen 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan structurele, periodieke data-aanlevering2 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan de herregistratie-eisen 

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

 

Artikel 12  Herregistratie-eisen basis Praktijkregister Fysiotherapie na 2 jaar 

Herregistratie vindt plaats mits de praktijk:  

• Heeft voldaan aan de eisen met betrekking tot structurele, periodieke data-aanlevering; 

• Verklaart te blijven voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 9 van dit reglement; 

• Heeft deelgenomen aan periodieke formatieve visitatie en/of verklaart hier in het 3e jaar aan 

deel te nemen.  

 

Artikel 13 Einde registratie na het tweede jaar basis Praktijkregister Fysiotherapie 

Een registratie in het basis Praktijkregister Fysiotherapie eindigt in of na het tweede jaar door: 

• Opzegging door de praktijkhouder 

• Niet nakoming van de betalingsverplichting voor de registerbijdrage na twee 

betalingsherinneringen 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan de herregistratie-eisen 

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

 

Artikel 14  Herregistratie-eisen basis Praktijkregister Fysiotherapie na 3 jaar 

Herregistratie vindt vanaf het 3e jaar, jaarlijks plaats mits de praktijk:  

• Blijft voldoen aan de eisen met betrekking tot structurele, periodiek data-aanlevering; 

• Verklaart te blijven voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 9 van dit reglement; 

• Heeft deelgenomen aan periodieke formatieve visitatie.  

• Blijft deelnemen aan periodieke (tweejaarlijkse) formatieve(peer) visitatie gebaseerd op de 

principes van reflecterend leren  

 

Artikel 15 Einde registratie vanaf het derde jaar basis Praktijkregister Fysiotherapie 

Een registratie in het basis Praktijkregister Fysiotherapie kan jaarlijks worden beëindigd door: 

• Opzegging door de praktijkhouder 

• Niet nakoming van de betalingsverplichting voor de registerbijdrage na twee 

betalingsherinneringen 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan de herregistratie-eisen 

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

 

Artikel 16 Hernieuwde inschrijving na uitschrijving basis Praktijkregister Fysiotherapie 

Indien de praktijk op grond van het niet voldoen aan de (her)registratie eisen is uitgeschreven uit het 

basis Praktijkregister Fysiotherapie, kan na een periode van één kalenderjaar opnieuw registratie in het 

 
2 Indien technische problemen zijn uitgesloten en data aanlevering, ondanks herhaald rappèl, niet of niet structureel 
plaats heeft gevonden. 



 

basis Praktijkregister Fysiotherapie worden aangevraagd. Bij toekenning van de aanvraag start de 

praktijk direct met cyclus van periodieke (tweejaarlijkse) formatieve(peer) visitatie. 

C. Ontwikkelpaden 
 
Artikel 17 Definitie Ontwikkelpad 

Een Ontwikkelpad is een traject naar keuze en is bedoeld voor praktijken die zich vanuit het basis 

Praktijkregister Fysiotherapie op specifieke onderwerpen/thema’s willen ontwikkelen.  

 

Artikel 18  Doel Ontwikkelpad 

Ten algemene zijn Ontwikkelpaden bedoeld om passend bij de context en ambities van de praktijk met 

gerichte onderwerpen/thema’s aan de slag te gaan.  

 

Artikel 19 Vaststelling Ontwikkelpaden 

Nieuw in te richten Ontwikkelpaden worden vastgesteld door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie en 

beschreven in hiervoor opgestelde uitvoeringsregelingen. 

 

Artikel 20 Voorstellen voor Ontwikkelpaden 

In het Praktijkregister Fysiotherapie geregistreerde praktijken kunnen voorstellen voor nieuwe, voor de 

beroepsgroep relevante Ontwikkelpaden indienen bij de Adviescommissie Fysiotherapie. De wijze 

waarop dit kan plaatsvinden wordt beschreven in Uitvoeringsregeling ontwikkelpaden. 

Artikel 21 Inhoud en vorm van Ontwikkelpaden  

Inhoud en vorm van de Ontwikkelpaden verschilt per onderwerp/thema. Ook de stappen per 

Ontwikkelpad kunnen verschillen (mede afhankelijk van de wensen en behoeften van de praktijk). 

Inhoud en vorm worden beschreven in de bijbehorende uitvoeringsregelingen.  

 

Artikel 22 Borging  

De wijze van borging is sterk gekoppeld aan het onderwerp/thema van het Ontwikkelpad en de binnen 

het Ontwikkelpad te onderscheiden fasen. Een en ander zal per Ontwikkelpad in de bijbehorende 

uitvoeringsregeling worden beschreven.  

D. Label Keurmerk 
 

Artikel 23 Uitgangspunten 

Het label “Keurmerk” wordt toegekend aan praktijken en de binnen deze praktijken werkzame 

fysiotherapeuten die zich toetsbaar en transparant  opstellen en continu werken aan het verbeteren van 

het fysiotherapeutisch handelen. Praktijken met het label “Keurmerk” voldoen aan de aanvullende 

eisen, zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Keurmerk.  

 

Artikel 24 Normen individuele fysiotherapeuten  

De binnen de Keurmerkpraktijken werkzame fysiotherapeuten verplichten zich om naast de 

verplichtingen voortvloeiend uit registratie in het Individueel Register Fysiotherapie: 

• Deel te nemen aan geaccrediteerde activiteiten op het gebied van reflecterend leren 

• Jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelplan op te stellen 

• Deel te nemen aan klant ervaring onderzoek. 

 

Artikel 25 Normen praktijken 

Om in aanmerking te komen voor het label “Keurmerk” dient de praktijk: 

• Te voldoen aan de entreecriteria, zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling Keurmerk 

• Deel te nemen aan het verzamelen van data conform vigerende specificaties, zoals opgenomen in 

de Uitvoeringsregeling Keurmerk 

• Zorg te dragen voor borging van de eisen van alle binnen de praktijk werkzame fysiotherapeuten. 

 



 

Artikel 26 Herregistratie-eisen  

Om in aanmerking te komen voor herregistratie dient de praktijk te voldoen aan: 

• Deelname aan visitatie (tweejaarlijkse visitatie; startend in eerste jaar van deelname. De praktijk 

neemt één maal deel als observerende praktijk en één maal als visiterende praktijk); 

• Deelname aan dataverzameling conform vigerende specificaties aangetoond in de reguliere 

procesgang; 

• Borging van deelname van alle binnen de praktijk werkzame fysiotherapeuten ten aanzien van 

individuele registratie en de aanvullend gestelde eisen. 

 

Artikel 27 Uitschrijving label Keurmerk 

Een registratie voor het label Keurmerk eindigt door: 

• Opzegging door de praktijkhouder 

• Niet nakoming van de betalingsverplichting voor de registerbijdrage na twee betalingsherinneringen 

• Doorhaling vanwege het niet voldoen aan de herregistratie-eisen 

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

 

Afhankelijk van de reden van beëindiging kan de praktijk geregistreerd worden in het basis 

Praktijkregister Fysiotherapie e/o kiezen voor één of meerdere ontwikkelpaden. 

E. Uitschrijving  
 
Artikel 27 Bezwaar en beroep 

27.1 Indien een praktijkhouder 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. 

27.2 Mocht het bezwaar niet de wenselijke uitkomst hebben voor de praktijkhouder 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 bezwaarschrift. 

F. Overige bepalingen 
 

Artikel 28 Kosten en facturatie registratie 

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

website. 

28.2 De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht. Bij tussentijdse opzegging of 

uitschrijving vindt geen restitutie van registratiegelden plaats. 

 

G. Slotbepalingen 
 

Artikel 29  Onvoorzien 

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

geest van dit Reglement. 

 

Artikel 30 Wijziging Reglement 

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

Ledenvergadering van het KNGF. 

30.2 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. 


