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Beste praktijkhouder en/of
praktijkvertegenwoordiger,
De afgelopen tijd heb je tweewekelijks een nieuwsbrief
ontvangen over een onderdeel waarop het
programmabureau Plusprogramma monitort. In deze
vijfde editie krijg je informatie over intervisie.
De volgende nieuwsbrief ontvang je eind april (dus niet
over twee weken).
De nieuwsbrief gaat in het vervolg naar alle
praktijkeigenaren die geregistreerd staan in mijnKNGF.
Controleer je even of je contactgegevens nog actueel
zijn? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen over de
juiste informatie beschikt. Je vindt de nieuwsbrief ook
op de Plusprogramma pagina van de KNGF-website.

Zijn alle medewerkers van mijn praktijk
verplicht om intervisie te volgen?
Ja, alle fysiotherapeuten die op AGB-code declareren zijn
verplicht om intervisie te volgen. Dat geldt dus ook voor
waarnemers en zzp’ers. Zij moeten iedere vier maanden dat zij
werkzaam zijn voor een Pluspraktijk één intervisiebijeenkomst
volgen.
Let op: in 2019 is voor deelname aan het Plusprogramma één
intervisiebijeenkomst van Module 3 verplicht.

Kan ik een vrijstelling voor intervisie
aanvragen en hoeveel?
Alleen de praktijkvertegenwoordiger kan een vrijstelling
aanvragen. Dat kan via intervisie@kngf.nl. Vergeet niet de
AGB-code van de praktijk, het KNGF-relatienummer van de

betreffende therapeut, de tijdsduur en de reden van aanvraag
voor vrijstelling te vermelden.
Redenen voor vrijstelling kunnen zijn: zwangerschapsverlof,
langdurige ziekte en een sabbatical.
Het Plusprogramma erkent de intervisie van Keurmerk. Als je
intervisie via het Keurmerk volgt, hoef je niet ook nog
intervisie via het KNGF te volgen. Let er wel op dat je hiervoor
vrijstelling aanvraagt bij het KNGF via intervisie@kngf.nl. Je
kunt pas vrijstelling krijgen als je het bewijs van gevolgde
intervisie bij Keurmerk meestuurt.

Ik krijg meldingen per mail over mijn
intervisiegroep, wat betekenen die?
Intervisiedeelnemers krijgen vanuit Compass automatisch
notificaties met afzender noreply@exata.nl. Het gaat om deze
meldingen:
•
•
•

Intervisiegroep geactiveerd: de online voorbereiding kan
beginnen
Intervisiegroep geweigerd: neem contact op met de
coach, er zijn te weinig deelnemers
Intervisiegroep gearchiveerd: alle documenten behalve
het verbeterplan zijn gearchiveerd, er kan niet meer in
de groep gewerkt worden. Check of de
aanwezigheid/voldaan op ja staan.

Kan ik van groep wisselen?
Het is niet wenselijk om van groep te wisselen. Wisselingen
dragen niet bij aan het vertrouwen, de groepsdynamiek en de
uitkomsten van de intervisie. Mocht je toch een dringende
reden hebben om van groep te willen wisselen, dan kun je
hierover contact opnemen met je intervisiecoach. De coach zal
dit verzoek bespreken met het KNGF. Het KNGF behandelt
alleen wijzigingsverzoeken die via de coach binnenkomen. Je
kunt dus niet rechtstreeks een wijzigingsverzoek indienen.

En dan nog even dit......
•

Antwoorden op de meest gestelde vragen over intervisie
kun je ook vinden in de FAQ.

•
•
•
•

•

Wist je dat je tien accreditatiepunten krijgt voor twee
gevolgde intervisiebijeenkomsten?
Wist je dat de ZKA-rapportage en het LDF-Dashboard
twee verschillende rapportages zijn?
In de ZKA-rapportage kun je zien hoe je scoort binnen
het Plusprogramma.
Wist je dat je een export kunt maken van de gegevens
in je ZKA-rapportage? Dit geeft je een handig overzicht
van de scores (ook per therapeut). Kijk hier hoe je dit
kunt doen.
In verband met een snelle afhandeling vragen we je om
bij alle communicatie de praktijk AGB-code te
vermelden.

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

tact en reactie
Redactie en contact
Wilt u reageren? Mail uw reactie aan plusprogramma@kngf.nl
Disclaimer: U ontvangt dit bericht omdat u een praktijkhouder bent. De
informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Als dit bericht u onbedoeld heeft bereikt, verzoeken wij u dit bericht te
vernietigen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er
geen rechten worden ontleend aan de informatie.
De afgebeelde foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto van de
'header' is afkomstig van www.shutterstock.com.
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