
achter het nieuws

Bouw mee aan de toekomst  
van jouw vak
Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
en het KNGF spreken met elkaar 
over samenwerking. Een samen-
werking om de krachten te bundelen 
en zo fysiotherapie optimaal te 
 positioneren. 

Tekst: Babette Langbroek

De visie van beide organisaties op het vak 
is: we geloven in de kracht van het vak 
fysiotherapie en de waarde van fysiothe-
rapie voor patiënt en maatschappij.

Hoe ziet de samenwerking eruit?
De voorzitters van beide organisaties 
spreken elkaar al langer, maar sinds de 
KNGF-ledenraadpleging over het prak-
tijkregister in de zomer van 2020, hebben 
deze gesprekken een extra boost gekre-
gen. Aan het onderwerp ‘ praktijkregister’ 
werd de ambitie ‘bundelen van de 
krachten’ toegevoegd. Alles om vanuit 
kwaliteit en de toegevoegde waarde van 
fysio therapie de beroepsgroep optimaal 
te positioneren binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg. Deze plannen en ambi-
ties werden gecombineerd in het driepij-
lermodel en getoetst bij een groep colle-
ga’s, fysiotherapeuten en  stakeholders.

De drie pijlers
Pijler 1, het kwaliteitshuis, bestaat uit één 
individueel register en één praktijkregister 
voor de beroepsgroep fysiotherapie. De 
nu bestaande individuele registers wor-
den samengevoegd. Uitgangspunt hierbij 
is dat fysiotherapeuten daar geen hinder 
van ondervinden. Voor de administratieve 
borging en toezicht op de gestelde eisen 

wordt gewerkt met een onafhankelijke 
uitvoeringsorganisatie
In pijler 2 wordt een ontwikkelplatform 
ingericht. Een plek voor alle inhoudelijke 
initiatieven voor en door de beroepsgroep. 
Binnen dit platform worden professionele 
standaarden ontwikkeld, wettelijke 
kaders doorvertaald én de criteria en 
eisen voor beide registers voorbereid. De 
bestaande databases en LDF worden 
samengevoegd, doorontwikkeld en verder 
ingezet voor onderzoek, vakinhoudelijke 
ontwikkeling en positionering 
van de beroepsgroep fysiothe-
rapie. Meer informatie over de 
data vind je in het factsheet  
op onze website.
Pijler 3 richt zich op belangenbehartiging 
en positionering. Kwaliteit is steeds het 
startpunt van die belangenbehartiging. 
Positionering vanuit de kracht 
van ons vak!

Bekijk de pijlers hier:

Online bijeenkomsten
In maart 2021 nodigden beide organisa-
ties de leden van het KNGF, deelnemers 
van Keurmerk Fysiotherapie en KRF 
NL-geregistreerden uit om deel te nemen 
aan vijf online bijeenkomsten over de 

samenwerking. Ruim 700 fysiotherapeu-
ten meldden zich aan. Tijdens de bijeen-
komsten presenteerde Karin Heijblom, op 
verzoek van beide partijen, de plannen en 
vroegen we deelnemers naar hun mening 
over het kwaliteitshuis en de drie pijlers. 
Maar liefst 86% van de fysiotherapeuten 
kon zich vinden in de samenwerking. Dat 
is een mooi resultaat! De vragen die tij-
dens de bijeenkomst werden gesteld bun-
delden we in een overzicht, dat 
steeds wordt aangevuld met 
nieuwe informatie. 

Het vervolg: mei 2021
Op onze gezamenlijke website,  
www.skfenkngf.nl, in deze FysioPraxis en 
via de nieuwsbrieven van beide organisa-
ties blijven we je de komende tijd infor-
meren over de actuele stand van zaken.  
Bekijk vooral de factsheets, video’s en 
andere informatie. En heb je een vraag 
of opmerking? Mail dan vooral naar 
 bijeenkomst@skf-en-kngf.nl of neem 
contact op met je regioadviseur.

Babette Langbroek, 
communicatie KNGF

            b.langbroek@kngf.nl
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