
Interview Ronald Bus, Peer Review coach

Ronald Bus werkt als fysiotherapeut in Hilversum bij 
Fysiotherapie De Eedenburgh. Daarnaast is Ronald,  vanaf 
2017, werkzaam als Peer Review coach voor het Keurmerk 
Fysiotherapie. We stellen hem een aantal vragen over Peer 
Review.

Wat versta je onder Peer Review?
In een Peer Review komen vijf tot negen mensen bij elkaar om 
van elkaar te leren. Deze deelnemers komen meestal uit twee á 
drie verschillende fysiotherapiepraktijken. De Peer Review gaat 
aan de hand van een bepaalde casus of vanuit een persoonlijk 
leerpunt van één van de deelnemers. Een Peer Review duurt 
ongeveer twee uur en in deze tijd worden twee onderwerpen 
met elkaar besproken. Het doel van de Peer Review is het 
verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen.

Welke rol heeft de Peer Review coach?
Als Peer Review coach zorg ik ervoor dat het proces goed verloopt en dat iedereen voldoende 
betrokken is en zijn/haar persoonlijke bijdrage kan leveren. Daarnaast creëert de Peer Review 
coach een veilige omgeving waarin de therapeut openlijk en toetsbaar vragen kan stellen en in 
gesprek is met collega’s. Zeker als het gaat om het bespreken van persoonlijke verbeterpunten 
is dit erg belangrijk.

Waarom is een Peer Review belangrijk?
De ontwikkelingen binnen de fysiotherapie staan niet stil en je bent nooit te oud om te leren 
en te ontwikkelen. Anders dan bij lezingen of college leer je met een Peer Review van elkaar op 
een hele persoonlijke en interactieve manier. Je ontvangt directe feedback en geeft en neemt 
van collega’s. Zo houd je jezelf en je collega’s scherp.

Wat wordt er bijvoorbeeld besproken?
Dit is heel divers, neem bijvoorbeeld het nemen van een pluis / niet-pluis beslissing. Zo’n keuze 
kan lastig zijn en hiervoor kun je hulp vragen aan collega’s. Vanuit het Keurmerk Fysiotherapie 
verdelen we de onderwerpen veelal in drie verschillende thema’s: videocasuïstiek, data en 
zelfredzaamheid. De meeste onderwerpen horen bij één of twee van deze thema’s.

Hoe zorg je voor continue verbetering?
Binnen het Keurmerk Fysiotherapie maken deelnemers een persoonlijk ontwikkelingsplan met 
een planning van vijf jaar, dat elk jaar wordt geëvalueerd. De toetsing van het persoonlijk 
ontwikkelingsplan van de deelnemer kan gebruikt worden in de Peer Review. Zo zorgen we 
ervoor dat we op langere termijn werken aan de verbetering van kwaliteit.
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Dit interview, en andere informatie over SKF en KNGF, vind je op www.skfenkngf.nl. 

https://www.skfenkngf.nl/

