Fijn dat u mee helpt aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg!
U heeft uw fysiotherapeut toestemming gegeven om gegevens die betrekking hebben op u en uw
behandeling beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Fysiotherapie
van het Koninklijk Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Daarmee helpt u direct mee aan
constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!
Uw fysiotherapeut heeft u laten weten dat u op ieder moment uw toestemming weer kan intrekken. Zodra u
dat kenbaar maakt aan uw fysiotherapeut, worden vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de
Landelijke Database Fysiotherapie toegevoegd.
Hieronder treft u aanvullende informatie over (de achtergronden van) het kwaliteitsonderzoek dat mede door
uw toestemming mogelijk wordt gemaakt.
Kwaliteitsonderzoek
Fysiotherapeuten zijn continu bezig met het verbeteren van hun dienstverlening. Door de eigen prestaties te
meten met landelijke prestaties kan uw fysiotherapeut beter inzicht krijgen in zijn of haar eigen dienstverlening
en de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening verbeteren. Om de inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld welke
behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel patiënten van hun klachten af zijn, hoe vaak klachten zich
herhalen, zijn analyses nodig van de gegevens van verschillende fysiotherapeuten.
Ten behoeve van deze analyses is de Landelijk Database Fysiotherapie opgezet. Veel fysiotherapeuten,
werkzaam in meer dan 500 praktijken verspreid in het hele land, werken inmiddels mee aan de
kwaliteitsonderzoeken via de Landelijk Database Fysiotherapie.
Hoe is uw privacy geborgd?
Via uw fysiotherapeut worden alleen gegevens beschikbaar gesteld die met de behandeling zelf te maken
hebben, zoals uw leeftijd, uw geslacht, de klacht en de aard, frequentie en duur van de behandeling. Er
worden voor het kwaliteitsonderzoek dus geen gegevens verzameld waarmee de partijen die het
kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon kunnen herleiden. Bovendien verlangt het KNGF van alle
betrokken partijen dat er zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan. Daarvoor zijn heldere
afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn geborgd
in een zogenaamd dataprotocol.

Welke partijen zijn betrokken bij het kwaliteitsonderzoek?
Hieronder treft u een overzicht dat inzicht geeft in de diverse partijen die bij het kwaliteitsonderzoek zijn
betrokken, wat op dit moment wordt onderzocht en welk dataprotocol daarop van toepassing is.

