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Handleiding Kwaliteitseisen
Plusprogramma 2019
Beste praktijkhouder en/of praktijkvertegenwoordiger,
Gefeliciteerd met deelname aan het Plusprogramma 2019!
In deze brief informeren we je – nogmaals – over de (deels
herziene) voorwaarden van Plusprogramma 2019 en de
vernieuwde handleiding. Belangrijk nieuw onderdeel is het
belang van de zelfmonitoring met behulp van de online ZKA
rapportage.

Plusprogramma 2019
De deelnamevoorwaarden Plusprogramma in 2019 zijn
gebaseerd op de Plusvoorwaarden Fysiotherapie 2019 van
Zilveren Kruis.
De Handleiding Kwaliteitseisen Plusprogramma 2019, waar de
deelnamevoorwaarden in zijn beschreven, is vernieuwd! De
belangrijkste wijzigingen zijn:
•

•

We benadrukken en verduidelijken je
verantwoordelijkheid om deelname aan het
Plusprogramma te monitoren;
Intervisie blijft een van de vier voorwaarden voor het
Plusprogramma. Module 3 bestond in 2018 uit twee
verplichte bijeenkomsten. Dit jaar hoef je maar een
bijeenkomst bij te wonen en een verbeterplan op te
stellen. Let op: Het totale aantal te volgen
bijeenkomsten voor het Plusprogramma is niet
veranderd.

Thema nieuwsbrieven
We merken dat er nog steeds veel vragen zijn over de
voorwaarden en monitoring van het Plusprogramma.
Daarom ontvang je de komende periode iedere twee weken
een extra nieuwsbrief met meer informatie over thema’s
zoals intervisie, klantervaringsonderzoek, visitatie en de
LDF.

LDF
De LDF Feedbacktool is vernieuwd en heet sinds januari
2019 het LDF Dashboard. Je kunt op dezelfde manier blijven
inloggen. De online ZKA rapportage voor deelnemers aan
het Plusprogramma blijft onveranderd. We doen ons best
om deze later dit jaar ook te vernieuwen!

Zelfmonitoring
De online ZKA-rapportage stelt je in staat om maandelijks
te monitoren hoe je deelname aan het Plusprogramma
ervoor staat. Elementen die je in deze rapportage terugvindt
zijn onder andere:
•
•
•
•

Cijfers over de klantervaring (PREM);
De maandelijkse data aanlevering aan de LDF;
De visitatie;
Deelname aan intervisiebijeenkomsten;

Je bent zelf verantwoordelijk om (in de rapportage) de
voortgang van je deelname aan het Plusprogramma goed te
monitoren en tijdig bij te sturen.
Let op: de rapportage wordt maandelijks rond de 15e van de
maand automatisch bijgewerkt.
Ook wij monitoren maandelijks wat de voortgang is van alle
deelnemers aan het Plusprogramma. Heb je hierover
vragen? Mail dan gerust naar: plusprogramma@kngf.nl.

Wist je dat.....

•

Je iedere maand data moet aanleveren aan de LDF? Het
kan op elk moment, maar we adviseren je om dit aan
het begin van de maand te doen. Als er dan onverhoopt
een technische storing is, meldt dat dan ook tijdig aan
ons. We hebben dan nog voldoende tijd om het op te
lossen. Zo ben je er zeker van dat je je data altijd op
tijd kunt aanleveren.

•

Het van belang is om personele wijzigingen door te
geven via mijnKNGF.

Tips?
Heb je nog tips voor het Plusprogramma? Of zijn er punten
die volgens jou extra aandacht verdienen in deze
nieuwsbrief? We horen het graag! Je kunt ons mailen via
plusprogramma@kngf.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Plusprogramma
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