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Inleiding
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 het KNGF en de Stichting
Keurmerk Fysiotherapie (SKF) ten behoeve van de onafhankelijke borging en het houden van toezicht
op (her)registratie-eisen en de inrichting van twee gremia, te weten een Kwaliteitsraad Fysiotherapie
en een Adviescommissie ten behoeve van het door vertalen relevante ontwikkelingen in
registratienormen voor beide registers.
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie biedt ruimte voor de registers, waarmee de beroepsgroep haar
kwaliteitsbeleid zichtbaar maakt voor stakeholders, patiënten en verwijzers. Het Kwaliteitshuis betreft
zowel individuele- als praktijkregisters. Deze uitvoeringsregeling is opgesteld ten behoeve van het
Praktijkregister Fysiotherapie.
In de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 29 september 2021 is het reglement
Praktijkregister Fysiotherapie vastgesteld. Volgens dit reglement kunnen praktijken die voldoen aan de
daaraan gestelde vereisten, hun praktijk aanmelden voor registratie in het Praktijkregister
Fysiotherapie. In het Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie Praktijkregister Fysiotherapie staan de
registratienormen en het pakket van eisen voor herregistratie globaal/op hoofdlijnen beschreven.
Deze normen worden in deze uitvoeringsregeling nader uitgewerkt en specifiek omschreven.
Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit: de Basisregistratie, Ontwikkelpaden en het Label
Keurmerk. Bij de inrichting van het praktijkregister is steeds gesproken over een uitbreiding van het
huidige praktijkregister van SKF, waardoor ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te
maken passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent een verruiming van de
registratiemogelijkheden. Het label Keurmerk behoudt een duidelijk zichtbare plek in het
praktijkregister Fysiotherapie. Het Praktijkregister Fysiotherapie is gebaseerd op de principes van
reflecterend leren. De uitbreiding van het praktijkregister verloopt gefaseerd, startend met de
inrichting van een basis praktijkregister.
De Registratiecommissie Fysiotherapie geeft uitvoering aan deze regeling.
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Leeswijzer
Het Praktijkregister Fysiotherapie wordt met vanaf december 2021 uitgebreid met het basisregister.
Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 twee opties voor registratie in het Praktijkregister
Fysiotherapie worden aangeboden aan de beroepsgroep fysiotherapie:
• Label Keurmerk
• Basisregister
Praktijken die voor 1 december 2021 al geregistreerd staan als Keurmerk-praktijk blijven onder gelijke
voorwaarden ingeschreven.
Nieuwe praktijken krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor het basisregister of voor het label
Keurmerk (mits zij kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden).
De voorwaarden waaraan praktijken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het label
Keurmerk zijn conform de huidige kwaliteitsregeling van SKF en wijzigen voor het jaar 2022 niet.
Onderhavige uitvoeringsregeling richt zich op het Basisregister.
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1.

Aanmelding voor basisregister

Het basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie staat vanaf december 2021 open voor
aanmelding. Elke praktijk kan zich aanmelden voor registratie, indien voldaan wordt aan de registratie
vereisten.
1.1
Registreren via het online registratiesysteem
Iedere fysiotherapiepraktijk die zich toetsbaar en transparant wil opstellen en aan de registratie
vereisten voldoet, kan worden geregistreerd in het Praktijkregister Fysiotherapie. De praktijk kan zich
online via een digitaal formulier aanmelden en een account aanmaken. Met het verkregen account
kan de praktijk zich aanmelden voor het basisregister. Zie hiervoor de website van het Kwaliteitshuis
Fysiotherapie.
1.2
Voorwaarden voor registratie in het basisregister
Nadat de praktijk een account heeft aangemaakt en zich heeft aangemeld voor het basisregister wordt
gecontroleerd of de praktijk voldoet aan de intrede normen. Voor registratie in het basisregister
gelden de onderstaande normen.
Registratie normen

Toetsing

1

Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan
geregistreerd in het Individueel Register
Fysiotherapie

Praktijk verklaart dat de bij de praktijk werkzame
fysiotherapeuten in het individuele register staan
Waarnemers < 6 maanden en
fysiotherapeuten < 8 uur/week werkzaam zijn uitgezonderd

2

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

Eigen verklaring

3

De praktijk committeert zich aan het structureel,
maandelijks aanleveren van data aan de database
van de beroepsgroep

Eigen verklaring dat praktijk structureel data gaat
aanleveren (de praktijk dient hiervoor gebruik te maken
van een EPD-systeem waarmee data aanlevering mogelijk
is).
Aangesloten EPD-systemen zijn te vinden op de website.
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De in de praktijk werkzame fysiotherapeuten
onderschrijven de principes van reflecterend leren

Eigen verklaring

Indien aan alle normen wordt voldaan, zal de praktijk worden geregistreerd in het basisregister.
1.3
Registratieperiode basisregister
Nieuwe praktijken kunnen zich steeds in het vierde kwartaal aanmelden om in aanmerking te komen
voor registratie in het daaropvolgende kalenderjaar (ingangsdatum 1 januari).
Indien de praktijk voldoet aan de registratienormen (check op volledigheid eigen verklaring) start de
registratie. Registratie geschiedt per kalenderjaar (1 januari – 31 december).
1.4
Facturering
De praktijk ontvangt een factuur voor registratie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie nadat de
registratie is geformaliseerd.
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1.5
Data aanlevering
Om te voldoen aan de eisen voor registratie in het basisregister dient de praktijk structureel
maandelijks data aan te leveren. De praktijk meldt zich hiervoor aan bij een database. Zolang de
huidige databases voor fysiotherapie (Landelijke Database Keurmerk en Landelijke Database
Fysiotherapie) nog niet zijn samengevoegd tot één database hebben praktijken de mogelijkheid om te
kiezen voor data levering aan LDF of LDK. Voor meer informatie over de data aanleveren en het
aanmelden bij een database zie de website van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
1.6
Zichtbaarheid
Zodra de aanmelding van de praktijk definitief is zal de praktijk zichtbaar zijn via de daartoe ingerichte
website.

2.

Herregistratie

Het basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie kent een herregistratie. Herregistratie vindt
plaats aan het einde van het eerste registratiejaar en vervolgens iedere twee jaar.
2.1
Afronden eerste jaar met een herregistratie
Herregistratie kan vanaf 6 weken voor het einde van het registratiejaar plaatsvinden. Praktijken
ontvangen vanuit het online registratiesysteem een automatische notificatie om het (her)registratie
formulier in te vullen en via het online systeem in te sturen. Indien is voldaan aan de
herregistratienormen en de factuur is voldaan wordt de registratie van de praktijk verlengd.
Vanaf het tweede registratiejaar start de tweejaarlijkse cyclus waarin de praktijk aan
formatieve/reflecterende visitatie doet. Informatie over het proces van de praktijkvisitatie is te vinden
op de website van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
Bij herregistratie na het eerste jaar wordt gekeken of;
- De praktijk heeft voldaan aan de eisen met betrekking tot structurele maandelijkse
aanlevering van data
- De praktijk verklaart te blijven voldoen aan de registratie eisen zoals benoemd onder
paragraaf 1.2
- De praktijk verklaart zich te committeren aan het meedoen aan een (twee jaarlijkse)
formatieve visitatie
Niet voldoen aan herregistratie-eisen leidt tot uitschrijving. Opnieuw aanmelden kan na een wachttijd
van één kalenderjaar. Indien de praktijkhouder geen herregistratieformulier invult en inzendt of
verzuimt de factuur te betalen, komt de registratie automatisch te vervallen.
Herregistratie normen na jaar 1

Toetsing

1

Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan
geregistreerd in het Individueel Register
Fysiotherapie

Op het bureau wordt getoetst of alle fysiotherapeuten
werkzaam zijn in de praktijk ook daadwerkelijk in het
individuele register zijn opgenomen.
Waarnemers < 6 maanden en therapeuten < minder dan 8
uur werkzaam zijn uitgezonderd

2

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

Eigen verklaring
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3

De praktijk heeft voldaan aan het structureel,
maandelijks aanleveren van data aan de database
van de beroepsgroep

Op basis van procesgegevens uit de database.

4

De in de praktijk werkzame fysiotherapeuten
onderschrijven de principes van reflecterend leren

Eigen verklaring

5

De praktijk committeert zich aan periodieke
Eigen verklaring
(tweejaarlijkse) formatieve visitatie gebaseerd op de
principes van reflecterend leren

2.2
Herregistratie van de praktijk vanaf jaar drie
Na het eerste jaar vindt herregistratie plaats in een tweejaarlijkse cyclus. Het proces is gelijk aan het
proces aan het eind van het eerste registratiejaar, zoals benoemd in 2.1, met dien verstande dat bij
herregistratie vanaf het derde jaar sprake is van een aanvullende herregistratievoorwaarde; de
praktijk dient te hebben voldaan aan de periodieke (tweejaarlijkse) praktijkvisitatie.
Bij herregistratie vanaf het derde jaar wordt getoetst of de praktijk voldaan heeft aan onderstaande
normen.

1

2

3

4
5

Herregistratie normen na jaar 3
Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan
geregistreerd in het Individueel Register
Fysiotherapie

Binnen de praktijk wordt gewerkt conform
vigerende wet- en regelgeving en standaarden van
de beroepsgroep
De praktijk heeft voldaan aan het structureel,
maandelijks aanleveren van data aan de database
van de beroepsgroep
De in de praktijk werkzame fysiotherapeuten
onderschrijven de principes van reflecterend leren
De praktijk heeft voldaan aan periodieke
(tweejaarlijkse) formatieve (peer) visitatie
gebaseerd op de principes van reflecterend leren

Toetsing
Op het bureau wordt getoetst of alle fysiotherapeuten
werkzaam zijn in de praktijk ook daadwerkelijk in het
individuele register zijn opgenomen.
Waarnemers < 6 maanden en therapeuten < minder dan 8
uur werkzaam zijn uitgezonderd
Wordt getoetst tijdens de visitatie

Op basis van procesgegevens uit de database.

Eigen verklaring
Upload van visitatierapport
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3.

Basisregistratie praktijkregister –Voorwaarden Datalevering

3.1

Definitie van data en data aanlevering
‘Data’ zijn de in de vigerende database aanleverspecificaties opgenomen gegevens over de
praktijk, behandelaar, patiënt, klacht, behandeling en behandeluitkomsten, en die uit het EPD
aan de database geleverd worden. De specificaties zijn te raadplegen via de website van het
Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
‘Data aanlevering’ is het leveren van Data vanuit het EPD-systeem van de praktijk aan de
Database via een koppeling zoals gedefinieerd in de vigerende specificaties
De ‘Database’ is de database van de beroepsgroep. Zolang de huidige databases voor
fysiotherapie (Landelijke Database Keurmerk en Landelijke Database Fysiotherapie) nog niet zijn
samengevoegd tot één database, krijgen praktijken de mogelijkheid om te kiezen voor
aanlevering aan LDF of LDK.

•

•
•

3.2
Doel en uitgangspunten data aanlevering
Het uitgangspunt van data aanlevering is dat deelnemers aan het praktijkregister structureel
maandelijks data leveren aan de database van de beroepsgroep. Het verzamelen van data draagt bij
aan kwaliteitsborging van het fysiotherapeutisch handelen en de zorg aan de patiënt (middels
spiegelinformatie naar de fysiotherapeut en praktijk via het dashboard), de positionering van
fysiotherapie in het zorglandschap, beleidsmatig en strategisch - en wetenschappelijk onderzoek.
Structurele maandelijkse data aanlevering is essentieel voor de kwaliteit van de data en de beoogde
doeleinden voor de fysiotherapeut, praktijk en beroepsgroep.
De fysiotherapiepraktijk stimuleert iedere binnen de praktijk werkzame fysiotherapeut tot het
bijdragen aan de datalevering en verzamelt data van zoveel mogelijk binnen de praktijk behandelde
patiënten.
Indien een praktijk zich vanaf december 2021 aanmeldt voor de Basisregistratie levert de praktijk
gegevens aan bij LDF/LDK
In het basisregister ligt de focus op structurele data-aanlevering en niet op de inhoud van de data
(bijvoorbeeld aantallen behandelepisodes, de inzet van meetinstrumenten of de volledigheid van de
dossiervoering). Participatie in data-aanlevering is gericht op het stimuleren van deelnemende
praktijken om zelf te ervaren wat de waarde van data voor de eigen praktijk en ontwikkeling kan zijn.
Er worden zonder schriftelijke toestemming van de praktijk GEEN data gedeeld met andere partijen.
3.3
Voorwaarden data aanlevering
• De praktijk start na de registratie (1 januari) zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden
met structurele, maandelijkse data aanlevering. Voor aanmeldprocedure zie website
Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
• De praktijk blijft gedurende de registratie structureel maandelijks data leveren aan de database. Er
kunnen aspecten zijn, waaronder technische storingen, die verklaren waarom er geen data is
aangeleverd.
• De praktijk zal het bureau praktijkregister hierover tijdig informeren en zo nodig aan een oplossing
werken.
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3.4
•
•
•
•

Praktijkfeedback en toetsing
Bij nieuwe deelnemers wordt gemonitord of de praktijk tijdig is gestart met data aanleveren.
Als het de praktijk niet is gelukt om binnen drie maanden te starten neemt het bureau
praktijkregister contact op en wordt hulp geboden.
De daadwerkelijke monitoring op structurele maandelijkse data-aanlevering start vanaf het
moment dat de praktijk voor de eerste keer data heeft geleverd.
Het bureau praktijkregister bekijkt maandelijks of door de praktijk data is aangeleverd. De
praktijk ontvangt een herinnering als een aanlevering ontbreekt.
De praktijk kan het bureau praktijkregister om advies of ondersteuning vragen, bijvoorbeeld
als data aanlevering (nog) niet lukt.

3.5
Uitschrijving praktijkregister
Wanneer niet (tijdig) aan de voorwaarden voor structurele maandelijkse datalevering wordt voldaan
volgt uitschrijving uit het register.
•
•

•
•

Wanneer een praktijk drie maanden na registratie niet is gestart met data aanleveren neemt het
bureau praktijkregister contact op en wordt ondersteuning geboden. Deze ondersteuning wordt
afgesloten met een eerste data levering.
Vanaf het moment dat de praktijk is gestart met data leveren zal de praktijk dit structureel
maandelijks blijven doen. De praktijk ontvangt een herinnering als één maand een datalevering
wordt gemist. Als er opeenvolgend twee maanden geen data wordt geleverd ontvangt de praktijk
een waarschuwing. Wanneer er opeenvolgend drie maanden geen data wordt geleverd volgt
uitschrijving uit het register. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin de praktijk in aanmerking
komt voor dispensatie (zie paragraaf 3.6).
Na uitschrijving kan de praktijk zich opnieuw aanmelden na een wachttijd van één kalenderjaar.
Indien een praktijk wordt uitgeschreven is geen restitutie van de registerbijdrage mogelijk.

3.6
•
•
•
•

Dispensatiemogelijkheden
Technische storing in het EPD-systeem waardoor aanleveren tijdelijk niet of niet goed lukt. De
praktijk vraagt hiervoor een verklaring van de EPD-leverancier.
Technische storing in de database waardoor aanleveren tijdelijk niet of niet goed lukt.
Overstap naar een nieuw EPD-systeem waardoor aanleveren tijdelijk niet of niet goed lukt.
Wijziging AGB-code van de praktijk waardoor aanleveren tijdelijk niet of niet goed lukt.

Het doorhalen van een registratie, het beoordelen van een herregistratie of het verlenen van
dispensatie is een besluit van de Registratiecommissie Fysiotherapie. Tegen een besluit van de
Registratiecommissie Fysiotherapie staan rechtsmiddelen open. Zie hiervoor hoofdstuk 5
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4.

Visitatie

4.1
Doel
Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met
een lerend systeem en waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is. Het doel van de
praktijkvisitatie binnen het basisregister is om de praktijk te helpen en te ondersteunen in haar
continue proces van ontwikkeling, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen.
Uitgangspunt is één instrument voor visitatie binnen het praktijkregister met specifieke
aandachtspunten passend bij de doelen en ambities van de praktijk en de inschrijving in het
basisregister of Label keurmerk..
4.2
Frequentie
De praktijkvisitatie, het goede gesprek tussen twee praktijken (peers), vindt periodiek (elke twee jaar)
plaats. Verplichting tot deelname aan periodieke visitatie start vanaf het tweede jaar van registratie in
het basisregister. Deze tweejarige cyclus past bij het lerende karakter van het basisregister en geeft de
ruimte om tussen de visitaties te werken aan de eigen ontwikkeling.
4.3
Monitoring
De visitatie wordt vastgelegd in het registersysteem. De praktijkhouder uploadt hiertoe het
visitatierapport in het registersysteem. Het bureau praktijkregister toetst of de praktijkvisitatie heeft
plaatsgevonden.
4.4
Instructies alvorens uitschrijving basisregister
Het uitgangspunt is dat de praktijk vanaf het tweede jaar van registratie in het basisregister deelneemt
aan periodieke visitatie.
• Indien de praktijk niet voor het einde van het 3e registratiejaar een eerste praktijkvisitatie
heeft laten plaatsvinden wordt de praktijk uitgeschreven uit het praktijkregister.
• Indien de praktijk vanaf het 4e registratiejaar niet deelneemt aan de tweejaarlijkse visitatie
wordt de praktijk uitgeschreven uit het praktijkregister.
• Indien tijdens de visitatie blijkt dat de praktijk niet voldoet aan (her)registratievoorwaarde 1
en/of (her)registratievoorwaarde 2 van het praktijkregister resulteert dit niet direct in een
uitschrijving. De praktijk krijgt eerst de mogelijkheid om binnen 6 maanden middels een
hervisitatie aan te tonen dat zij wel voldoet.
• Indien tijdens de hervisitatie blijkt dat de praktijk nog steeds niet voldoet volgt uitschrijving uit
het register.
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5.

Rechtsmiddelen

5.1
Bezwaar
Tegen een besluit van de Registratiecommissie Fysiotherapie staat bezwaar open binnen zes weken na
dagtekening van het besluit van de Registratiecommissie Fysiotherapie bij de secretaris van de
Registratiecommissie Fysiotherapie.
Voor het proces en de vereisten waaraan een bezwaarschrift moet voldoen, wordt verwezen naar het
Reglement Registratiecommissie Fysiotherapie op de website van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.
5.2
Onafhankelijke Beroepsmogelijkheid
Indien het bezwaar niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, staat de mogelijkheid tot het indienen
van een beroepsschrift bij de onafhankelijke Beroepscommissie, kamer Registratie open binnen zes
weken na dagtekening van het besluit op het bezwaar bij de secretaris van de Beroepscommissie
Fysiotherapie. Zie hiervoor het Reglement Beroepscommissie Fysiotherapie op de website van het
Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

6.

Communicatie en loket voor de praktijken

De meest voorkomende vragen worden beantwoord op de website van het Kwaliteitshuis
Fysiotherapie.
De registeradministratie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie fungeert als eerste aanspreekpunt voor
praktijken die vragen hebben over de datalevering in relatie tot hun registratie. Via
praktijkregister@kwaliteitshuisfysiotherapie.nl kunnen contactpersonen hun vragen stellen.

11

