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Voorlopige lijst van verrichtingen ten behoeve van het accreditatiebeleid 

 

Met de oprichting van het Kwaliteitshuis fysiotherapie en het samengaan van SKF/KNGF 

is er voor het Kwaliteitshuis een nieuw accreditatiebeleid opgesteld. Vanuit de 

beroepsinhoudelijke verenigingen was er behoefte voor extra aandacht bij de accreditatie 

van scholingen over onderstaande verrichtingen. Omdat genoemde verrichtingen geen 

deel uitmaken van de Brochure Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere 

handelingen is besloten tijdelijk een separate lijst op te stellen van verrichtingen met 

als doel een ondersteuning te bieden voor het uit te voeren accreditatiebeleid bij 

scholing. 

  

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/krf-nl/brochure-zorgvuldig-handelen-bij-voorbehouden-en-bijzondere-handelingen
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/krf-nl/brochure-zorgvuldig-handelen-bij-voorbehouden-en-bijzondere-handelingen


 

Verrichtingen beschreven in de brochure zorgvuldig handelen 
 

High Velocity Trust (HVT) technieken (manipulaties) 

Dry needling 

 

Voorbeelden van bijzondere handelingen in het ademhalingssysteem 

Ballonneren; 

• Intermittent positive pressure breathing. 

• Afzuigen van slijm uit de trachea en bronchi, 

 

Voorbeelden van bijzondere handelingen in het mond-kaakgebied 

• Intraorale palpatie van de weefsels van het craniomandibulaire systeem; 

• Intraorale handelingen gericht op herstel van orofasciale functie, danwel ter 

voorkoming van dreigend functieverlies. 

• Palpatie van het kaakgewricht via de uitwendige gehoorgang. 

 

Voorbeelden van bijzondere handelingen in het bekkenbodemgebied 

• Palpatie (manuele controle) van het bekken, de bekkenbodem en de organen 

van het kleine bekken via de vagina of via het anale kanaal; 

• Het inbrengen van een probe, of elektrode, of ballonkatheter of elk ander 

medisch hulpmiddel in de vagina, in het anale kanaal of rectum. 

 

Voorbeelden van bijzondere handelingen in het onderste wervelkolom 

gebied 

• Palpatie, mobilisatie en tractie van het os coccygeus via het anale kanaal; 

• Dwarse fricties via het anale kanaal; 

• Palpatie of fricties van de sacro-iliacale ligamenten via het anale kanaal  

 

Voorbeelden van bijzondere handelingen, anders 

• Bandage van het gezwollen scrotum 

• Controle van de schaamstreek en/ of liesgebied 

 

 

Voorlopige verrichtingen ten behoeve van het accreditatie beleid 
 
Verrichtingen in het ademhalingssysteem 

• IMT/EMT metingen op de canule, 

• Palpatie van trachea, en supra, en omohyodale musculatuur. 

• Onderzoek van de spanning en mobiliteit van de Larynx 

• Afnemen van spirometrie 

 

Verrichtingen in het mond-kaakgebied 

• Inspectie intra-oraal in het kader van adviezen hoofd-hals kanker 

experts , 

de "Eén voor Drie" regel 

• Dry Needling van de kauw- en aangezichts-musculatuur 

• Interventies bij oedeem in de mondholte  

 



 

Verrichtingen in het bekkenbodemgebied 

• Inwendig onderzoek bij kinderen. 

• Dry needling van de bekkenbodem en spieren rondom het bekken 

• Dwarse fricties via de vagina; 

• Het manueel behandelen van triggerpoints via de vagina of anale kanaal 

• Echografie in de bekkenregio, translabiaal/perineaal in het 

bekkenbodemgebied. 

• Echografie in de bekkenregio / in het bekkenbodemgebied bij kinderen 

• Interventies bij oedeem in genitaal gebied.  

• Interventies bij oedeem in de liesregio.  

 

 

Verrichtingen, anders, 

• Interventies van de borst / tepelhof / borstkast na lumpectomie of 

ablatio. 

• Interventies waaronder oefentherapie bij patiënten met een stoma/ picc 

lijn/ port-a-cath/sondevoeding.  

• Mobiliseren met drains, lijnen, infuzen, catheters, externe fixaties, 

haloframes etc.  

Zwachtelen bij amputatie en dwarlaesie patiënten 

• HVT technieken (manipulaties) 

• Cervicale mobilisaties 

• Dryneedling 

• Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS): Stimulatie van de nervus 

tibialis posterior aan de mediale zijde van de enkel met behulp van een 

naald.  

• Het afnemen van fysieke performance testen bijvoorbeeld in het kader 

van 'return-to-play'  

• Het afnemen van maximale inspanningstesten. 

• Het afnemen van maximale krachttesten 

• Het toepassen van blood flow restriction training.  

• Het onderzoeken en behandelen van een cliënten/patiënten met een 

klacht in het bewegend functioneren en een complexiteitsniveau 3 en 4 

(bepaalt via een biopsychosociale triage) 

• Het onderzoeken en behandelen van klachten gerelateerd aan en/of 

veroorzaakt door en /of in stand gehouden door psychosociale actoren, 

of psychische stoornissen. Of psychische klachten/ stoornissen van dien 

aard dat de communicatie zodanig beperkt wordt dat een reguliere 

behandeling van een klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat 

specifieke communicatieve vaardigheden vraagt 

 

 

 
 


