
 
 

 
 
Voorgestelde uitwerking samenwerking KNGF-SKF 
 
Kwaliteitsregister: 

 

1. We werken toe naar één individueel register voor de beroepsgroep fysiotherapie inclusief de 

formeel erkende deel- en aantekeningenregisters1. Het individuele register biedt ruimte om 

specifieke vaardigheden en competenties zichtbaar te maken.  

2. We werken toe naar één praktijk register voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt 

geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen/activiteiten/modules passend 

bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent dus een verruiming van de 

registratiemogelijkheden voor praktijken ten opzichte van de huidige situatie.  

3. We werken toe naar één onafhankelijk gepositioneerde uitvoeringsorganisatie gericht op 

administratieve borging en toezicht op gestelde eisen.  

  

Ad 1.  Voorgestelde uitwerking individueel register: 

De huidige individuele registers (KRF NL2 en SKF) worden samengevoegd. 

Uitgangspunt: 

Individuele fysiotherapeuten zullen geen hinder ondervinden van het samenvoegen van beide 

registers.  

Ad 2.  Voorgestelde uitwerking praktijkregister: 

Het huidige SKF-praktijkregister wordt uitgebreid met meer registratiemogelijkheden ten 

opzichte van de huidige situatie.  

  Uitgangspunt:  

Het label Keurmerk blijft bestaan en heeft een duidelijke plek in het praktijkregister3. 

 

Ad 3. Voorgestelde uitwerking uitvoeringsorganisatie ten behoeve van administratieve 

borging en toezicht op gestelde eisen. 

Het individuele register en het praktijkregister worden ondergebracht binnen één onafhankelijk 

gepositioneerde uitvoeringsorganisatie. Er wordt advies ingewonnen over een passende 

governance structuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van hetgeen voor KRF NL en voor SKF 

reeds is vormgeven.  

 

Database: 

 

We werken toe naar één database fysiotherapie. 

 

Voorgestelde uitwerking database: 

We stellen een routekaart op voor: 

• Technische en functionele inrichting van de database 

• Datatoepassing en kwaliteit van data 

Uitgangspunten: 

• Er worden zonder schriftelijke toestemming GEEN data van individuele fysiotherapeuten of 

praktijken gedeeld met externe partijen.  

• Data worden gebruikt voor de behandeling van de individuele patiënt; 

 
1 De beroepsinhoudelijke verenigingen zijn nauw betrokken bij de (her)inrichting van het individuele register 
2 KRF NL als naam voor het individuele register zal verdwijnen 
3 SKF als Stichting zal verdwijnen, het label Keurmerk blijft bestaan en heeft een duidelijke plek in het nieuwe praktijkregister.  



 
 

• Data verzameling wordt gebruikt en ingezet: 

 Als input voor een lerend systeem, gericht op de professionele ontwikkeling van de 

fysiotherapeut 

 Voor het zichtbaar maken en aantonen van de waarde van fysiotherapie en de positionering 

 Voor het stimuleren, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

• Het gebruik van data wordt gebruikt als instrument voor zorginkoop en zorgconsumptie (patiënt), 

mits validiteit kan worden geborgd. 

 

Ontwikkelplatform 

Door de inrichting van een ontwikkelplatform brengen we initiatieven samen die een bijdrage leveren 

aan de beroepsgroep. We ontwikkelen kaders en bereiden criteria voor, die in aanmerking komen voor 

opname in de registers.   

 

Voorgestelde uitwerking ontwikkelplatform: 

Er wordt een structuur ingericht voor het verzamelen en beoordelen van ontwikkelingen binnen de 

beroepsgroep. De focus ligt hierbij op ontwikkelingen die inhoudelijk bijdragen aan de zorg voor onze 

patiënten en de positionering van onze beroepsgroep in brede zin. De Beroepsinhoudelijke 

Verenigingen spelen hierin dan ook een belangrijke rol. 

Om te komen tot uitspraken over zinvolle/niet zinvolle activiteiten en een mogelijke doorvertaling van 

ontwikkelingen naar het individuele register of het praktijk register wordt een commissie/raad ingericht 

met een brede vertegenwoordiging van de beroepsgroep (klinische en wetenschappelijke expertise).  

 

Positionering 

Positionering vindt plaats vanuit de kracht van het vak fysiotherapie.  

 

Voorgestelde uitwerking positionering: 

Het organiseren van bestuurlijke borging van landelijke kaders en belangenbehartiging vanuit 

inhoudelijke positionering en meerwaarde van het vak fysiotherapie in al haar uitingsvormen. Dit vormt 

ook de kern van de activiteiten op het gebied van marketing en communicatie (eenduidige 

communicatie naar patiënten en stakeholders). 

 

Bestuurlijke en organisatorische consequenties 

Het samengaan van KNGF en SKF betekent het bestuurlijk en organisatorisch samenbrengen van 

twee organisaties. Dit zal leiden tot aanpassingen op zowel bestuurlijk als organisatorisch niveau. 

Afgesproken is dat SKF als Stichting zal ophouden te bestaan, maar de cultuur en visie van SKF zal 

bij het samengaan duidelijk zichtbaar blijven. 

  

Voorgestelde uitwerking bestuur en organisatie: 

Het treffen van voorbereidingen ten behoeve van besluitvorming, waarmee het samengaan van KNGF 

en SKF bestuurlijk wordt geborgd.  

Het maken van afspraken ten aanzien van door SKF aangegane organisatorische verplichtingen 

(personeel en anderszins).  

Uitgangspunten: 

We werken onder andere toe naar: 

• één ledenorganisatie (KNGF) waarbinnen de algemene ledenvergadering (ALV) als hoogste 

orgaan onder andere de begroting van de ledenorganisatie vaststelt en jaarplannen en 

jaarverslagen goedkeurt; 

• één bestuur, waarin de zichtbaarheid van SKF is geborgd, dat met mandaat van de ALV sturing 

geeft aan de werkorganisatie en strategie en beleid bepaalt; 

• één werkorganisatie die werkzaamheden uitvoert die samenhangen met vakinhoudelijke 

ontwikkeling, positionering en belangenbehartiging en voorstellen voor strategie en beleid 

voorbereidt; 

• één organisatieonderdeel dat de administratie en overige uitvoeringswerkzaamheden met 

betrekking tot de registers uitvoert en betrokken commissies ondersteunt. 

 

 


