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BESTUURLIJKE AFSPRAKEN  

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE  

STICHTING KEURMERK FYSIOTHERAPIE 

 

 

DE PARTIJEN: 

 

1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid het KONINKLIJK NEDERLANDS 

GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE, statutair gevestigd te Amersfoort en 

kantoorhoudende te (3817 BA) Amersfoort, aan de Stadsring 159, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom, bestuursvoorzitter, 

en mevrouw drs. C.L.J. (Kitty) Bouten, algemeen bestuurslid, hierna te noemen: "het 

KNGF”, 

 

en 

 

2. De stichting STICHTING KEURMERK FYSIOTHERAPIE, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(8011CA) Zwolle, aan de Westerlaan 51, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. 

H. (Henri) Kiers, bestuursvoorzitter en door de heer H.G. (Harry) Gosselink, penningmeester, 

hierna te noemen: "de SKF”; 

 

Partijen sub 1 en sub 2 zullen hierna ieder afzonderlijk ook worden aangeduid als “Partij” en 

gezamenlijk als “Partijen”; 

 

OVERWEGENDE DAT: 

• KNGF-leden zich middels een ledenraadpleging hebben uitgesproken voor samenwerking met 

SKF; 

• SKF bereid is deze samenwerking te verkennen en gesprekken hierover aan te gaan1; 

• KNGF en SKF elkaar gedurende deze verkenning en gesprekken exclusiviteit garanderen. 

 

  

 
1 Definitieve besluitvorming is pas mogelijk na instemming RvT en deelnemers SKF 
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BEIDE BESTUREN DE SAMENWERKING VERKENNEN VANUIT DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN: 

• Partijen de krachten willen bundelen om de positionering van de fysiotherapie te versterken; 

• Partijen hun inspanningen ten goede willen laten komen aan de beroepsgroep fysiotherapie; 

• Partijen onderschrijven dat kwaliteit en belangenbehartiging elkaar versterken; 

• Partijen hiervoor een basis willen leggen door kwaliteitsbeleid te borgen in robuuste 

kwaliteitsregisters; 

• Partijen hierbij onderscheid maken in een kwaliteitsregister op individueel niveau en een 

kwaliteitsregister op praktijkniveau2; 

• Partijen deze registers op elkaar willen laten aansluiten; 

• Partijen binnen de registers mogelijkheden willen bieden voor het maken van passende keuzes 

middels het aanbieden van modules; 

• Partijen de kwaliteit van beide registers willen borgen (o.a. gebaseerd op peer reviewprincipes); 

• Partijen activiteiten gericht op kwaliteit van praktijken en therapeuten willen stimuleren en 

zichtbaar willen maken; 

• Partijen de bestaande databases (LDK, LDF) willen samenvoegen, willen doorontwikkelen en 

willen inzetten voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de 

beroepsgroep fysiotherapie. 

 

  

 
2 Mogelijkheden voor borging van intramurale fysiotherapie worden onderzocht  
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PARTIJEN HIERBIJ DE VOLGENDE DEFINITIES HANTEREN: 

 

Individueel register Erkend en geformaliseerd administratiesysteem, waarin vastgelegd 

wordt of een individu heeft voldaan aan de vastgestelde registratie-

eisen voor algemene fysiotherapie en verbijzonderde fysiotherapie. 

Het administratiesysteem biedt tevens ruimte voor het vastleggen 

van aanvullende activiteiten, inspanningen en 

competentieontwikkeling op individueel niveau, betrekking 

hebbende op de individuele fysiotherapeutische 

beroepsuitoefening.  

Praktijk register Erkend en geformaliseerd administratiesysteem, waarin vastgelegd 

wordt aan welke eisen de organisatie/praktijk voldoet. Het 

administratiesysteem biedt ruimte voor het vastleggen van 

verschillende activiteiten, inspanningen, afspraken die op 

organisatieniveau worden geïnitieerd en betrekking hebben op de 

fysiotherapeutische praktijkvoering en de fysiotherapeutische 

beroepsuitoefening van individuele fysiotherapeuten binnen de 

praktijk.  

Database fysiotherapie Het ICT-systeem, waarin data van fysiotherapeuten en praktijken 

voor fysiotherapie conform wettelijke eisen worden opgeslagen. 

Data De (medische) gegevens, data en informatie van patiënten die in 

behandeling zijn bij een fysiotherapeut, alsmede gegevens, data en 

informatie ten aanzien van die fysiotherapeut of 

fysiotherapiepraktijk, afkomstig uit de database fysiotherapie. 

Onderzoek Het geheel van activiteiten gericht op het verzamelen van (nieuwe) 

informatie ten behoeve van het vergroten van kennis ten behoeve 

van de (vakinhoudelijke) ontwikkeling van fysiotherapie. 

Beroepsstandaarden  Het geheel van eisen en kaders gesteld waaraan individuele 

beroepsbeoefenaren zich dienen te houden. Bepaald door 

vigerende wet- en regelgeving en de beroepsvereniging (KNGF) 

(beroepsprofiel, beroepscode, kwaliteitsstandaarden). 

Lobby en Belangenbehartiging Het geheel van activiteiten gericht op het positioneren van 

fysiotherapie en het creëren en borgen van randvoorwaarden voor 

een optimale fysiotherapeutische beroepsuitoefening. 
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SPREKEN PARTIJEN HET VOLGENDE AF: 

1. Ten aanzien van het individuele register: gedurende 2021 wordt toegewerkt naar één register 

voor individuele registraties inclusief de formeel erkende deel- en aantekeningenregisters. Het 

individuele register biedt ruimte om specifieke vaardigheden en competenties zichtbaar te 

maken. 

2. Ten aanzien van het praktijkregister: gedurende 2021 wordt toegewerkt naar één 

praktijkregister 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. Ten aanzien van dataverzameling, -beheer en -toepassing: er wordt toegewerkt naar één 

database voor de beroepsgroep fysiotherapie. 

4. Ten aanzien van (wetenschappelijk) onderzoek: partijen maken met relevante partijen afspraken 

over het gebruik van de database voor onderzoeksdoeleinden. 

 

Organisatie en governance 

Vanuit deze intentie richten Partijen gedurende 2021 organisatie en governance in3, waarbij inhoud 

en functionaliteit leidend zijn. Hiervoor zijn onderstaande contouren het uitgangspunt: 

• Ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie voor beide registers: er wordt toegewerkt naar één 

onafhankelijk gepositioneerde4 uitvoeringsorganisatie die gericht is op administratieve borging 

en toezicht op gestelde eisen. 

• Ten aanzien van ontwikkelingen binnen de fysiotherapie in brede zin, ontwikkelingen in de 

beroepsuitoefening (inhoudelijk en organisatorisch) en onderzoek: er wordt een 

ontwikkelplatform ingericht waarin alle partijen die zich bezighouden met het vak fysiotherapie 

en de (context van de) fysiotherapeutische beroepsuitoefening kunnen participeren. 

Gelaagdheid binnen dit platform wordt bepaald door de positie van individuele deelnemers en 

deelnemende partijen ten opzichte de beroepsgroep (van direct inhoudelijk betrokken tot 

commercieel belanghebbend). 

• Ten aanzien van de database fysiotherapie: de database vormt onderdeel van het 

ontwikkelplatform. Gebruik en toelevering van data geschiedt vanuit beide registers. 

• Ten aanzien van beroepsstandaarden, lobby en belangenbehartiging: landelijke kaders en 

activiteiten op het gebied van belangenbehartiging worden vormgegeven vanuit inhoudelijke 

positionering en meerwaarde van het vak fysiotherapie in al haar uitingsvormen 

 

 
3 Onder voorbehoud van instemming leden KNGF en deelnemers SKF: Definitieve besluitvorming over  

   wijzigingen van uitgangspunten die gevolgen hebben voor geregistreerde fysiotherapeuten dienen aan de ALV  
   van het KNGF ter besluitvorming te worden voorgelegd. 
4 Onafhankelijk gepositioneerd en opererend binnen de door de beroepsgroep gestelde kaders 
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DEZE BESTUURLIJKE AFSPRAKEN WORDEN ALDUS ONDERTEKEND OP 4 FEBRUARI 2021 DOOR: 

KNGF-bestuur      SKF-bestuur 

Guido van Woerkom (voorzitter)      Henri Kiers (voorzitter) 

 

 

Brechtus Engelsma      Harry Gosselink 

 

 

Kitty Bouten 

 

 

Henk Jansen 

 

 

Arjen van Zon 

 


