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Data levering, klinimetrie en
dossiervoering Plusprogramma 2019
Beste praktijkhouder en/of praktijkvertegenwoordiger,
Iedere twee weken ontvang je een nieuwsbrief waarin wij een
onderdeel belichten waarop het programmabureau
Plusprogramma dit jaar gaat monitoren. In deze nieuwsbrief
informeren we je over data levering, klinimetrie en
dossiervoering.

Hoe kan ik zelf monitoren?
De online ZKA-rapportage geeft je inzicht in de huidige status
van de kwaliteitselementen.
Als het programmabureau Plusprogramma aandachtspunten
signaleert op het gebied van data aanlevering, klinimetrie en
dossiervoering dan zullen we je hiervan maandelijks op de
hoogte stellen.

Data levering: Hoe lever ik maandelijks
de praktijkdata aan?
Je moet iedere maand data aanleveren aan de LDF. Dat kan
de hele maand door, maar we adviseren je om het aan het
begin van de maand te doen. Als er dan onverhoopt een
technische storing is, kun je dit tijdig melden en heb je nog
voldoende tijd om het op te lossen. Zo weet je zeker dat je
je data altijd op tijd aanlevert.

Klinimetrie: Zijn er meetinstrumenten
verplicht?

Goed om te weten: er is geen verplichting voor het gebruik
van een bepaald meetinstrument.
De norm voor klinimetrie voor het Plusprogramma is:
•

•

In 100 procent van de behandelepisodes is minimaal 1
geldig meetinstrument toegepast (ook bij een
eenmalige behandeling).
Een geldig meetinstrument is een meetinstrument met
een code die opgenomen is in de codelijst FY060202.
Onder code 999 vallen alle overige
meetinstrumenten.

Dossiervoering: Wat zijn de
onderdelen?
De norm voor dossiervoering is dat
onderstaande onderdelen voor gemiddeld 90 procent zijn
vastgelegd in de behandelepisodes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fysiotherapeutische diagnose vastgelegd: ja/nee?
Hoofddoel vastgelegd: ja/nee?
Verwacht herstel vastgelegd: ja/nee?
Hulpvraag vastgelegd: ja/nee?
Beloopfunctioneringsproblemen vastgelegd: ja/nee?
Duurfunctioneringsproblemen vastgelegd: ja/nee?

Weetje: De gegevens in de online ZKA rapportage worden
één keer per maand geüpdatet, dit is rond de 15e van iedere
maand.

En dan nog even dit.....
•

•

•

De Handleiding Kwaliteitseisen Plusprogramma 2019,
waarin je onder meer de deelnamevoorwaarden kunt
vinden, is vernieuwd! Lees de nieuwe handleiding
De Praktijk Feedback Rapportage is eveneens vernieuwd
en heet sinds januari 2019 het LDF Dashboard. Je kunt
op dezelfde manier blijven inloggen
Zijn er personele wijzigingen? Vergeet dan niet om ze
door te geven via mijnKNGF. Zo blijft de ZKArapportage altijd up to date.

Vragen?
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen via
plusprogramma@kngf.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Plusprogramma
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