
Stap 1: data op landelijk niveau

Op landelijk niveau geven zorginhoudelijke resultaten en kengetallen over 
bijvoorbeeld volledig herstel, recidieven, behaalde behandeldoelen, aantal 
behandelepisodes, patiënten en  praktijken inzicht. Deze landelijke cijfers 
worden gebruikt voor belangenbehartiging en positionering: zodat we vanuit de 
fysiotherapie zelf onze meerwaarde kunnen laten zien. En zodat overheid, 
politiek, verzekeraars, patiënten en andere beroepsgroepen een goed beeld 
krijgen van de toegevoegde waarde van fysiotherapie.

Factsheet data

Het verzamelen van data is onderdeel van de plannen voor de samenwerking 
tussen SKF en KNGF. Waarom verzamelen we data, waar worden de data voor 
gebruikt en waarom vinden we data zo belangrijk? 

Gegevensuitwisseling in de zorg wordt steeds meer de norm. Dataverzameling 
helpt zorgverleners (ook binnen de fysiotherapie) bij het positioneren in het 
zorgveld en past bij een brede roep om meer inzicht in kwaliteit. Patiënten, 
overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners hebben baat bij meer inzicht.  

In dit factsheet: informatie over data. Op landelijk niveau, voor de 
fysiotherapie en in de praktijk.

11 februari 2021. ‘Analyse van de 
data van LDK en LDF laat zien dat 
corona ook op jonge en gezonde 
mensen een slopend effect 
heeft.’ Lees het AD-artikel hier.

https://www.ad.nl/binnenland/tienduizenden-jonge-gezonde-mensen-gesloopt-door-corona-ik-neem-afscheid-van-wie-ik-was~a588bc90/


Stap 3: de fysiotherapeut.

Data helpen praktijken en fysiotherapeuten om te leren en zich verder te 
ontwikkelen. Eigen data wordt inzichtelijk gemaakt via een dashboard. Prakijken 
en fysiotherapeuten:

• Krijgen inzicht in het effect van eigen handelen, in eigen data en de data van 
de praktijk.

• Kunnen deze data gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering.

• Kunnen eigen gegevens gebruiken voor samenwerking, met andere 
zorgprofessionals of andere fysiotherapeuten of praktijken.

• Benchmarken met andere praktijken van gelijke omvang of in een specifiek 
postcodegebied. 

• Monitoren intern gemaakte werkafspraken en zien of verbetermaatregelen 
leiden tot het gewenste effect.

• Krijgen inzicht in de opbouw van de patiëntenpopulatie.

• Vergelijken het eigen handelen  - op tal van parameters - met andere 
fysiotherapeuten in de praktijk, Nederland of specifieke regio. 

Stap 2: de beroepsgroep fysiotherapie.

Data verzameld in de LDF en LDK worden ook gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek en beleidsontwikkeling. Op deze manier kunnen we gezamenlijk: 

• Bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de fysiotherapie.
• De meerwaarde van fysiotherapie inzichtelijk maken.
• Op basis van wetenschappelijke inzichten de fysiotherapie steviger 

positioneren en meerwaarde laten zien.

‘Hardnekkige lage rugpijn 
tegengaan vergt een lange 
adem, en ‘dokter Google is 
een slechte raadgever’’. Lees 
het artikel in de Volkskrant.

Heb je een vraag over de 
samenwerking en het gebruik van 
data? Kijk dan ook naar de vragen 
en antwoorden op onze website. 
www.skfenkngf.nl

Er worden zonder toestemming 
GEEN data van individuele 
fysiotherapeuten of praktijken 
gedeeld met externe partijen.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hardnekkige-lagerugpijn-tegengaan-vergt-een-lange-adem-en-dokter-google-is-een-slechte-raadgever~bd767c3b/
https://www.skfenkngf.nl/


Samen zijn we sterk door data.

Voor de samenwerking SKF en KNGF is het onze intentie om de databases LDK 
en LDF samen te voegen. Daarbij gaat geen data verloren. Lees meer over de 
samenwerking op www.skfenkngf.nl.

Heb je een vraag over data, de samenwerking of wil je een afspraak maken met 
een regioadviseur voor meer informatie? Stuur dan een mail naar: 
bijeenkomst@skf-en-kngf.nl.

Dashboard 
Dataverzameling 
Keurmerk : LDK

Dashboard 
Landelijke Database 
Fysiotherapie: 
www.kngf.nl/ldf

http://www.skfenkngf.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/data/
http://www.kngf.nl/ldf

