
 

Connect-in. 

 
Hoe ziet het Kwaliteitshuis Fysiotherapie eruit? 
 
Het Kwaliteitshuis is het samengaan van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) met 
het Kwaliteitsregister van het KNGF (KRF-NL). SKF was tot nu toe het enige 
praktijkregister in Nederland.  
 
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor 
fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken dat fysiotherapeuten inzicht geeft in 
de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen als start van het proces van continu 
leren en verbeteren (continuous professional development). 
 
Voordelen praktijkregister: 
 

• Investeren in kwaliteit van zorg. 
• Deelname aan een praktijkregister geeft de keuze tot een andere overeenkomst 

met de zorgverzekeraar. 
 

 
Registers. 
 
In het Kwaliteitshuis zijn er twee registers: 

• het Individuele Register Fysiotherapie 
• het Praktijkregister Fysiotherapie 

 
Kwaliteit wordt bepaald door meerdere componenten die in deze registers verzameld 
worden. Deze betreffen veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie 
en toegankelijkheid.  
 
De praktijk registreert zich in het Praktijkregister en geeft hierbij aan welke 
fysiotherapeuten werkzaam zijn in de praktijk.  
 
Bij aanmelding kan je kiezen tussen twee labels: Basisregister     |     Keurmerk. 
In de toekomst zullen Ontwikkelpaden toegevoegd worden waar je als praktijk voor 
kunt kiezen.  
 
Praktijken. 
 
Praktijken kunnen zich registreren in het Basisregister, voor de (nog te realiseren) 
Ontwikkelpaden of met label Keurmerk. 
 

• Basisregister. 
 
Geen extra voorwaarden betreffende reflecterend leren (zoals peer review). In 2022 
zullen voorwaarden voor registratie ontwikkeld worden.  
 
De registratieperiode loopt per kalenderjaar. Van 6 december 2021 tot en met 15 januari 
2022 kon je je aanmelden voor het jaar 2022. Als je al SKF-praktijk bent dan hoef je 
niets te doen. De mogelijkheid tot aanmelding start weer in het laatste kwartaal van 
2022. 
 
 
De kosten zijn 240 euro per jaar. 
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Entree-eisen Basisregister:  
 

1. Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten staan geregistreerd in het 
Individueel Register Fysiotherapie. 

2. Elke praktijk verklaart te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van zorgverlening en de geldende standaarden van de beroepsgroep 
fysiotherapie. 

3. Elke praktijk zal structureel maandelijks data aan (gaan) leveren aan de 
Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of de Landelijke Database Fysiotherapie 
(LDF). (In de nabije toekomst worden deze twee databases samengevoegd.) 

4. Elke praktijk onderschrijft de principes van een reflecterende leeromgeving. 
 
Vanaf het tweede jaar zal er een formatieve visitatie onderdeel zijn van het 
Basisregister. 
 

• Ontwikkelpaden. 
 
Ontwikkelpaden zullen facultatief doorlopen kunnen worden als aanvulling op het 
Basisregister. Deze worden in 2022 ontwikkeld. 
 

• Keurmerk. 
 
De fysiotherapeuten moeten ingeschreven staan in het Individuele register als de 
praktijk zich registreert. Zij mogen echter ook kiezen om niet het label Keurmerk te 
selecteren. Deelname aan intervisie, IOF, peer review is vrijwillig TENZIJ de praktijk 
waar de fysiotherapeut werkzaam is het Keurmerk-label heeft, dan valt deelname onder 
voorwaarde en derhalve verplicht. 
 
 
Tijdslijn. 
 
Bij de 5-jaars-herregistratie stroom je automatisch in het Kwaliteitshuis – Individueel 
Register Fysiotherapie. Voor KRF-NL-leden geldt uiterlijk 31-12-2024. Voor Keurmerk-
leden geldt voor iedereen een andere einddatum omdat de 5 jaar-termijn loopt vanaf 
het moment van inschrijving.  
 
Voor je huidige regeling verandert er dus niets. 
 

• SKF-praktijken. 
 
Voor SKF-praktijken: per 1-1-2022 stromen deze praktijken automatische door in het 
Praktijkregister Fysiotherapie (zelfde kosten en eisen) met label Keurmerk. 
 

• Niet-SKF-praktijken. 
 
Vanaf 6 december 2021 kunnen praktijken zich aanmelden voor het Basisregister (tot 
en met 15-1-2022) om vanaf 1-1-2022 geregistreerd te zijn.  
 
 
Data. 
 
Het LDF en LDK worden met de tijd samengevoegd. Voor nu verandert er niets. 
 
BRON: https://www.skfenkngf.nl/article/vragen-en-antwoorden-samenwerking 
Hier kan je ook verdere informatie nalezen. 
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Individueel. 
 

• KRF-NL 
Als je op dit moment individueel geregistreerd bent in het KRF-NL dan hoef je niets te 
doen. Aan het eind van je registratieperiode (31-12-2024) zal je registratie automatisch 
overgaan naar het Kwaliteitshuis (als je voldoet aan de voorwaarden). 
 
In 2022 ontvang je wel toegang tot PE-Online (je online leeromgeving). 
 
Enige voorwaarde is het behalen van de punten d.m.v. scholing. 
 

• Keurmerk. 
Ben je op dit moment Keurmerk-fysiotherapeut dan hoe je ook niets te doen. Als je 5-
jaarregistratie voor bij is (voor iedereen geldt een andere einddatum) ga je automatisch 
naar het Individueel register in het Kwaliteitshuis. 
 
Inschrijven. 
 
Inschrijven kan via deze link:  
https://www.pe-online.org/subscribe/SPE006_PR_Subscribe.aspx?PID=534 
 
 
Herregistratie. 
 
Na het eerste jaar wordt er een herregistratie gevraagd. Als je als praktijk en individuele 
fysiotherapeut voldoet aan de normen kan je je opnieuw registreren.  
 
Voor praktijken geldt dat een visitatie gepland wordt met een visiteur en collega-
praktijk in een cyclus van 2 jaar. De visitatie richt zich op het reflecterend werken en er 
kan gekeken worden welke Ontwikkelpaden nuttig kunnen zijn voor de praktijk.  
 
Vanaf het tweede registratiejaar is een visitatie verplicht. 
 
 
 
BRON: https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl  


