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INKOOPBELEID FYSIOTHERAPIE 2023 

 
Menzis. 
 
Focus komende jaren: 
. digitale zorg. 
. integrale samenwerking met name in kernregio’s Menzis. 
 
Fysiotherapie profiel Basis: 

• belangrijkste verandering: er geldt vanaf 1-1-2023 een verplichte deelname aan 
intervisie via de KNGF module ‘Proces en uitkomstmaten’. Dit betekent dat 
minimaal 3 keer per jaar de praktijk deelneemt aan intervisie/peer review. 

• maandelijks aanleveren data aan LDF of LDK (welke in de toekomst zullen 
worden samengevoegd). 

• in het tweede jaar zal er een periodieke toets plaats vinden. 
 
Fysiotherapie profiel ToF (Transparant over Fysiotherapie): 

• deelname aan kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
• deelname aan formele regionaal samenwerkingsverband welke gerealiseerd 

wordt in 2023. 
• minimaal een erkende specialisatie. 
• de praktijk spant zich in om de behandelindex tussen de 80-115 te houden. 

 
Het document inkoopbeleid 2023 Menzis kan je hier downloaden. 
 
 
CZ. 
 
Focus komende jaren: 
. kwaliteit van zorg. 
. betaalbaar houden. 
. toegankelijk (digitaal). 
 
Als je al een contract heb dan was deze geldig tot en met 2023. Dus er verandert niets 
wat nog niet bekend was.  
 
Basisovereenkomst: standaard voorwaarden. 
 
Modules: 

• behandelindex: 
 68-105. 
 

• patiëntervaring: 
 minimaal 250 vragenlijst uitgezet en/of 
 minimaal 100 volledig ingevulde vragenlijsten teruggekregen en/of 
 bij minimaal 40% van de patiënten een vragenlijst uitgezet. 
 

• intervisie: 
 minimaal 3 bijeenkomsten als onderdeel van het praktijkregister van Stichting 
 Keurmerk Fysiotherapie. 
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• minimale dataset: 
 MDS minimaal 85% van de patiënten met COPD en/of aspecifieke lage rugpijn 
 toegepast. 
 aansluiten bij praktijkregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
  

• of transparantie: 
 alle voorwaarden van de bovenstaande modules + behandelindex 84-116. 
 minimaal bij 40% van alle behandelde patiënten is een klantervaringsonderzoek 
 uitgezet. 
 toetsing 1x/2 jaar. 
 
Het document inkoopbeleid 2023 CZ kan je hier downloaden. 
 
 
Zilveren Kruis. 
 
Focus komende jaren: 
. digitalisering (zorg dichtbij). 
. duurzaam zorglandschap. 
 
Ook bij Zilveren Kruis zien we dat de overeenkomst van 2022 ook nog geldt in 2023 
dus hier zal niets veranderd zijn.  
 
De module Voortdurend Verbeteren kan ook per 1-1-2023 afgesloten worden. 
De module Verdiepen en Specialiseren kan op ieder moment gedurende de looptijd 
van de overeenkomst afgesloten worden zodra aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Basisovereenkomst: standaard voorwaarden. 
 
Module Verdiepen en Specialiseren: 

• selectief inkopen voor PAV (aansluiten bij Chronisch Zorgnet) en Parkinson 
(aansluiten bij ParkinsonNet).  

• vanaf 2022 geadviseerd alleen behandelen van COPD (basiscursus COPD en 
aansluiten bij een COPD netwerk), bekkenbodemklachten (specialisatie 
bekkenfysiotherapie) of oedeem en/of lymfevataandoeningen indien 
gespecialiseerd. 

• inkoop programma Lage rug of Het Zorgplan Rugpijn via resp. Zorg1 en 
FysioTopics. 

 
Module Voortdurend Verbeteren: 

• deelname praktijkregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
• PREM-gegevens delen met de landelijke verwerker Significant B.V. 
• PREM-gegevens doorsturen naar ZorgkaartNederland. 
• volgen van NPI scholing ‘Expert worden in interpreteren van data’. 
• MDS toepassen bij COPD en lage rugklachten. 

 
Module Samenwerken in de Regio: 

• Samenwerkingsverband in kernregio Zilveren Kruis: Utrecht, ’t Gooi, Apeldoorn, 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Zwolle, Flevoland, Drenthe, Amsterdam, 
Amstelland, Friesland. Zie volledige uitwerking via de link hieronder. 

 
Het document inkoopbeleid 2023 Zilveren Kruis kan je hier downloaden. 
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VGZ. 
 
Focus komende jaren: 
. Good Practices en zorgplannen. 
. kwaliteit. 
. samenwerking en dialoog. 
 
 
Basis overeenkomst: 

• aansluiten bij praktijkregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 
• behandelindex mag tussen de 111-149 liggen. 

 
Generiek overeenkomst: 

• onderdeel van Zorg1 of FysioTopics of 
• onderdeel zijn van een samenwerkingsverband en minimaal 1 zorgplan 

geïmplementeerd of 
• de praktijk is geregistreerd in het Praktijkregister Fysiotherapie label Keurmerk 

of 
  
 (voor al deze 3 de voorwaarden geldt ook de behandelindex tussen de 40-149) 
 

• de behandelindex heeft een waarde tussen de 40 en 110. 
 
Intensief overeenkomst: 

• onderdeel van Zorg1 of FysioTopics en 
• minimaal 3 Good Practices geïmplementeerd (lage rug, schouder, nek) en 
• de behandelindex heeft een waarde tussen de 40-149. 

 
Het document inkoopbeleid 2023 VGZ kan je hier downloaden. 
 
 


