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FAQ Richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019  
  
In dit overzicht met de meest gestelde vragen (FAQ) maken we onderscheid tussen vragen die:  

- primair gaan over fysiotherapeutische dossiervoering op basis van de nieuwe richtlijn  
- primair gaan over het onderliggende EPD-systeem, zoals administratie en declaratieverkeer.   

  
Fysiotherapeutische dossiervoering heeft betrekking op het dossier van een patiënt wat is 
aangemaakt op basis van een indicatie/klacht. Een patiënt kan meerdere dossiers hebben (gehad). 
De richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering geldt dus voor elk patiëntendossier.   

Het EPD-systeem is ingericht met informatie over de patiënt. Deze informatie is uniek voor deze 
patiënt. Veelal is dit geregeld in een administratiesysteem. Ook handelingen en regels met betrekking 
tot declaratieverkeer zijn gekoppeld aan de patiënt (en diens klacht). Echter, voorwaarden voor 
declaratieverkeer of informatie-uitwisseling zijn niet direct gekoppeld aan fysiotherapeutische 
dossiervoering, maar aan een administratieve handeling in het EPD-systeem of voorwaarden vanuit 
overeenkomsten met zorgverzekeraars.  
  

1. Fysiotherapeutische dossiervoering en inhoud (o.b.v. de richtlijn 2019)  
  
1.1 In de richtlijn staat dat tussenevaluaties niet meer verplicht zijn. Klopt dat? Wanneer moet ik 

tussenevaluaties doen en waar noteer ik dat in het dossier?  
 

Het noteren van tussenevaluaties is niet verplicht. Binnen de SOAP (Subjectief, Objectief, Analyse en 
Plan) zijn de ‘S’ en ‘P’ altijd verplicht te noteren. De ‘O’ en ‘A’ zijn indien relevant verplicht. Dit 
betekent dat als de fysiotherapeut een tussenevaluatie wenselijk of noodzakelijk vindt, hij dit dient 
uit te voeren en te noteren. Echter, dit is aan de beoordeling van de fysiotherapeut binnen het eigen 
klinisch redeneerproces. Binnen het klinisch redeneren van de fysiotherapeut is het aannemelijk dat 
een behandeldoel tussentijds geëvalueerd wordt. Dit hoeft een fysiotherapeut echter niet verplicht 
te noteren in het dossier.  

In de richtlijn 2019 zijn alleen de ‘S’ en de ‘P’ per definitie verplicht gesteld. De ‘O’ en de ‘A’ zijn 
indien relevant verplicht gesteld.  
Wanneer er aanleiding is om het behandeldoel te evalueren en bij te stellen, wordt de fysiotherapeut 
geadviseerd om de gehele SOAP in te vullen. Als de fysiotherapeut inschat dat een (tussen)evaluatie 
niet geïndiceerd is, hoeft dit dus niet verplicht genoteerd te worden.   

Let op: binnen een contract/overeenkomst met een zorgverzekeraar kan het wel verplicht gesteld 
worden. Dit staat echter los van de verplichting volgens de richtlijn.  

Zie:  
-  Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019, Verantwoording en toelichting, Paragraaf B.4 
(pagina 14-15 in pdf-versie)   

1.2 Ben ik verplicht hoofddoel en subdoelen te noteren in het dossier?  
 
Het hoofddoel formuleren is verplicht. In de richtlijn staat dat het hoofddoel is gerelateerd aan de 
hulpvraag en het verwachte herstel en wordt geformuleerd in een reële doelstelling voor de patiënt 
als de fysiotherapeut. Het hoofddoel dient, waar mogelijk, SMART te worden genoteerd.  



Versie 5.0 januari 2020  
  

De subdoelen zijn niet  verplicht te noteren in het dossier. De richtlijn is hier leidend. Wanneer er 
andere afspraken gemaakt zijn of eisen worden gesteld m.b.t. subdoelen is dit niet op basis van de 
Richtlijn Dossiervoering 2019” 

Zie Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019, Praktijkrichtlijn en Verantwoording en 
toelichting, paragraaf B3. 

 
1.3 Ben ik verplicht het hoofddoel SMART te formuleren?  
 
SMART-formuleren is niet verplicht. Binnen het klinisch redeneren wordt het wel geadviseerd hier 
rekening mee te houden. Het professioneel handelen van de fysiotherapeut staat centraal. Niet alles 
is namelijk meetbaar te maken. Hoe meetbaar iets is, is afhankelijk van de patiënt, de klacht, de 
hulpvraag en de beschikbare meetinstrumenten.   

Zie:   

- Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019, Praktijkrichtlijn, paragraaf B.3 Fase 3   
         (pagina 8 in pdf-versie)  

1.4 Ben ik verplicht een evaluatie te doen na 6 maanden?  
 
Zowel in de richtlijn 2016 als in de richtlijn 2019 is een evaluatie na 6 maanden geen verplichting.   

In de richtlijn 2016 werd geadviseerd om bij langdurige trajecten in overleg met de patiënt te 
evalueren.   

In de richtlijn 2019 wordt hierin het klinisch redeneren als uitgangspunt genomen. Het is aan de 
professionaliteit en eigen inschatting van de fysiotherapeut of een evaluatie gewenst dan wel 
geïndiceerd is binnen het fysiotherapeutisch klinisch redeneerproces.  

Let op: vanuit overeenkomsten met zorgverzekeraars kan dit wel verplicht gesteld worden.  

Zie:  

- Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019, Praktijkrichtlijn en Verantwoording en 
toelichting, paragraaf B4 (pagina 14-15 in pdf-versie)  

- Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2016, Praktijkrichtlijn, paragraaf A.6 (pagina 10 
in pdf-versie)  
  

1.5 Moet ik direct volgens de nieuwe richtlijn werken?  
 
Nee, de richtlijn van 2016 is momenteel nog geldend. Dit heeft ermee te maken dat EPD-systemen 
opnieuw moeten worden ingericht op basis van de nieuwe richtlijn uit 2019. Zo moeten er 
bijvoorbeeld minder verplichte velden komen. Wij adviseren, waar mogelijk, volgens de nieuwe 
richtlijn te gaan werken. Momenteel is het KNGF in gesprek met EPD-leveranciers om wijzigingen 
door te voeren (zie vraag 2.2)  
  

2 Fysiotherapeutisch EPD-systeem: administratieve handelingen en declaratieverkeer  
  

2.1 Ben ik nog steeds verplicht de patiënt te vragen om een identificatiebewijs en dit te 
noteren in het dossier?  
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Ja, het is verplicht om de patiënt bij aanmelding/ registratie te vragen naar het identificatiebewijs. In 
het dossier hoeft enkel het BSN verplicht te worden genoteerd. Veelal gebeurt dit automatisch.  In 
zowel de richtlijn uit 2016 als de nieuwe richtlijn uit 2019 staat een uitleg over de identificatie van de 
patiënt:   
  

• Het noteren van het BSN van de patiënt verplicht.  
Zowel de richtlijn 2016 als in richtlijn 2019 refereren naar de Wet gebruik  
Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). De Wbsn-z verplicht zorgverleners het BSN op te 
nemen in de eigen administratie én te gebruiken voor onderlinge uitwisselingen van 
gegevens tussen zorgverleners.   

• Bij uitwisseling van persoonsgegevens met gebruikmaking van het BSN mag er geen twijfel 
over bestaan op welke persoon het BSN en de behorende gegevens betrekking hebben.  Om 
er zeker van te zijn dat met een betrouwbaar BSN wordt gewerkt, moet de zorgaanbieder 
twee dingen doen: 1) de patiënt identificeren én 2) zijn BSN opvragen of verifiëren bij een 
betrouwbare bron.   

• Pas wanneer dit gedaan is kan er sprake zijn van een betrouwbare gegevensuitwisseling met 
behulp van het BSN.  

  
Dit betekent dus dat vanuit dossiervoering het vastleggen van het BSN verplicht is, en blijft.   
  
Het gaat om de gegevens van de patiënt in het systeem van de fysiotherapeut/praktijk, en niet zozeer 
het vastleggen van deze gegevens in het dossier. Dit is een verschil. Het vastleggen van 
administratieve gegevens, zoals m.b.t. identificatie, hoeft alleen wanneer een patiënt zich aanmeldt 
en voor het eerst geregistreerd wordt. Een dossier wordt niet per patiënt aangemaakt, maar per 
klacht/behandelepisode. Hier zit het verschil.  
  
Zie:  
  

- Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2019, Verantwoording en toelichting,      
 paragraaf C.3.4 (pagina 22-23 in pdf-versie)  
- Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering 2016, Verantwoording, Hoofdstuk A,     
          paragraaf A.4 (pagina 5 in pdf-versie)   

2.2. Wanneer is mijn EPD-systeem aangepast aan de nieuwe richtlijn?   
 

Tot eind 2019 is het KNGF actief bezig met het implementatietraject van deze richtlijn.  

Dit betekent communicatie met en informatie naar fysiotherapeuten, maar ook met EPD-leveranciers 
zodat die hun systemen kunnen aanpassen. De streefdatum is hierbij 31-12-2019.  

Bepaalde EPD-leveranciers zullen de aanpassingen sneller gedaan hebben dan andere. In 
onderstaande tabel zie je van welke EPD-leveranciers we gehoord hebben wanneer ze de update 
hebben doorgevoerd. We zullen deze tabel updaten als er meer bekend is. 
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Wij houden je op de hoogte met nieuwsberichten in onze nieuwsbrief en op onze website. Jouw EPD-
leverancier informeert je hier waarschijnlijk ook zelf over.  
 
Mocht je EPD-leverancier de richtlijn nog niet op 1-1-2020 geïmplementeerd hebben dan is dat geen 
probleem. Je zult geen informatie in je EPD missen en bij een eventuele controle kun je aangeven dat 
het EPD toen nog gebaseerd was op de oude richtlijn.  
  

2.3 Wat is een vigerende richtlijn? En wanneer is de richtlijn Fysiotherapeutische 
dossiervoering 2019 vigerende richtlijn?  

 
Het KNGF heeft in juni 2019 de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 
gepubliceerd. Om softwareleveranciers de mogelijkheid te bieden de richtlijn Fysiotherapeutische 
dossiervoering 2019  op een juiste manier in de systemen te implementeren is besloten dat de 
richtlijn per 1-1-2020 in werking zal treden. Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe 
richtlijn moet voldoen.   

 In overeenkomsten met zorgverzekeraars wordt vaak gesproken over de vigerende richtlijnen. Wij 
krijgen soms vragen over wat dat betekent als er een nieuwe richtlijn inwerking is getreden. Op het 
moment dat een dergelijke bepaling in de overeenkomst is opgenomen betekent dit dat je moet 
voldoen aan de op dat moment geldende richtlijn.  

  
2.4 Waar kan ik scholing volgen over de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019? 

 

EPD leverancier
Planning implementatie RL 
dossiervoering 

1 Convenient B.V. - Intramed 20-12-2019
2 Monitored Rehab Systems B.V. - FysioRoadmap Onbekend
3 SpotOnMedics B.V. - FysioOne Onbekend

4 World of Health - Fysiomanager
zsm maar in ieder geval in 
januari 2020 

5 Abakus Onbekend
6 Logic Data BV - FysioLogic 27-12-2019
7 WinBase Groep BV - Incura Onbekend
8 De Heer & Co. Software B.V. - G2 Paramedici Onbekend
9 Inno3D - inEPD Onbekend
10 Curasoft Voor 01-01-2020
11 Call Care Nederland BV - James Software Onbekend
12 GeriMedica B.V. - Ysis Onbekend
13 MadeWare - Medikad Onbekend
14 NICE Software BV - paraNICE Onbekend
15 Facet Novium - Balans Onbekend
16 PinkRoccade Healthcare B.V. - mijnCaress voor 01-01-2020
17 Nedap - Nedap Ons Onbekend
18 Prosoftware - ZorgAdmin Onbekend
19 Chipsoft - HiX Onbekend
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Het KNGF organiseert in alle delen van het land in het voorjaar van 2020 interactieve scholingen over 
de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019. Informatie hierover vind je op de 
scholingspagina van het KNGF. 
 
 


