
Het KNGF gaat door met het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit kwaliteitsregister is gebouwd met 

de actieve inbreng van een grote groep praktiserende fysiotherapeuten en praktijkhouders, alle 

Beroepsinhoudelijke Verenigingen en externe experts. 

Het is een onafhankelijk kwaliteitsregister waarin we samen met de beroepsgroep de kwaliteit 

van fysiotherapeutische zorg in Nederland stimuleren, beheren en borgen. Zowel op het niveau 

van de individuele fysiotherapeut als op praktijkniveau. 

Het kwaliteitshuis richt zich op beide facetten. Alles staat of valt met het handelen van de 

individuele fysiotherapeut. Alleen de omgeving waarin de fysiotherapeut werkt, is ook van 

invloed op de kwaliteit van zorg. De praktijk, maar ook in breder verband. 

Het kwaliteitshuis biedt ruimte voor alle fysiotherapeuten in Nederland. Algemeen 

en verbijzonderd, werkzaam als solist, in een kleine praktijk, een grote praktijk, 

gezondheidscentrum, in samenwerkingsverbanden. 

 

Het Kwaliteitshuis bestaat uit: 

• een register voor individuele fysiotherapeuten, en 

• een register voor fysiotherapiepraktijken 

 

Register voor fysiotherapiepraktijken

Register voor individuele fysiotherapeuten

Basis Extra

Kwaliteitshuis van het KNGF 

kngf.nl



Individueel register 

Het register voor individuele fysiotherapeuten, nu het KRF NL, is de basis van het 

kwaliteitshuis. Alles staat of valt met het handelen van de individuele fysiotherapeut. 

Het individueel register heeft als doel om continu de professionele ontwikkeling van 

fysiotherapeuten te bevorderen en daarmee de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg 

voor de patiënt te borgen. Je kiest zelf activiteiten die passen bij je wensen, ervaring en 

leerbehoeften. Met een individuele registratie laat je zien dat je vakkennis, specifieke 

vaardigheden en werkwijze voldoen aan de gestelde eisen:  

• BIG-registratie

• Punten voor deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals na/bijscholing

• Deelname klachtenregeling

• Committeren aan werken volgens KNGF beroeps- en kwaliteitsstandaarden

• Committeert zich aan vigerende wet- en regelgeving

 

Praktijkregister  

Een praktijkregister is belangrijk, omdat kwaliteit van zorg niet enkel en alleen bepaald 

wordt door het individu (de fysiotherapeut), maar ook door de context waar het individu 

werkt (de praktijk). In het Praktijkregister staat reflecteren, evalueren en leren samen met 

vakgenoten centraal. Deelname is vrijwillig.

Binnen het praktijkregister zijn verschillende opties. De keuze is aan de praktijk, afhankelijk 

van de mogelijkheden en ambities. De ene optie vraagt meer inspanning dan de andere. 

 

Praktijkregister Basis 

• Verklaring voldoen standaarden beroepsgroep 

• Verklaring open staan voor leren en verbeteren 

• Dataverzameling LDF (maandelijks) 

• Visitatie (1 keer in 2 jaar) 

Praktijkregister Extra

Voor praktijken met de wens om zich meer te focussen op innovatie en de kwaliteit van 

praktijkvoering en fysiotherapeutische zorg geldt:

• Verklaring voldoen standaarden beroepsgroep 

• Verklaring open staan voor leren en verbeteren

• Dataverzameling LDF (maandelijks) 

• Start toets/visitatie 

• Ontwikkelplan praktijk 

• Visitatie (1 keer in 2 jaar) 

• Intercollegiaal leren (intervisie, IOF, peer review) 

 

Ontwikkelpaden

Daarnaast biedt het praktijkregister aan alle praktijken de mogelijkheid om zich te  

verdiepen en verder te ontwikkelen op onderdelen als dataverzameling én hoe data 

waardevol te kunnen gebruiken voor de zorg voor de patiënt, leren van en met collega’s  

en samenwerking.
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