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[RGF]

Geachte heer Van Woerkom, beste Guido,
In de overlegvergadering van donderdag 11 juni jl. hebben we kort stilgestaan bij het advies van het Consilium
over het praktijkregister. U gaf daarbij aan dat het KNGF-bestuur een keuze gaat maken uit drie opties:
1. Verder gaan op het pad van de “stimulerende praktijkomgeving”;
2. Samen optrekken met het praktijkregister van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie;
3. Tezamen met het Innovatie Platform Fysiotherapie een eigen praktijkregister oprichten.
Het feit dat u deze drie opties als kennelijk gelijkwaardig noemde baart het Consilium grote zorgen. Met name
optie 3 past niet in de lijn van het advies dat het Consilium het bestuur op 27 mei jl. gaf.
De redenen daarvan zijn (omwille van de benodigde spoed zeer beknopt samengevat):
a. Als deze keuze wordt gemaakt zet het bestuur daarmee een vrijwel onomkeerbare stap die de
verdeeldheid binnen de beroepsgroep verder aanwakkert en de onderhandelingspartners van het
KNGF in de kaart speelt.
b. Een dergelijke stap past niet in het gewenste beeld dat het KNGF weer “in the lead” is op het vlak
van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging.
c. Uit de openbare informatie blijkt geen enkel track record van het IPF op het vlak van kwaliteitsbeleid.
Om deze redenen adviseert het Consilium u met klem om geen samenwerking met het IPF op het vlak van
een praktijkregister aan te gaan.
In vervolg op de overlegvergadering van gisteren en bij het achterwege blijven van een reactie uwerzijds op
het advies van het Consilium na uw spoedadviesaanvraag inzake het praktijkregister bespreekt het Consilium
deze kwestie graag op zo kort mogelijke termijn met u.
Met vriendelijke groet,
namens het Consilium

Davy Paap
Voorzitter

