Nieuwsbrief

24-10-2013

Verzeker uw vermelding in het Kwaliteitsregister

Collega’s die een persoonlijke portfolio aanhouden via PE-Online, hebben
nog tot 31 december 2013 de tijd om zich van een vermelding in het
toekomstige nationale kwaliteitsregister te verzekeren. Zoals bekend moet
u daartoe aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen.
Het reglement ter bevordering van de kwaliteit in de kinesitherapie is
gepubliceerd op de KRM-website
http://kinesitherapeuten.be/actuele-informatie
We hernemen nog eens kort de voorwaarden:





in de periode van 1/10/2011 tot en met 31/12/2013 vijftig
navormingseenheden verzamelen;
twee LOKK - peer reviews doorlopen;
NIEUW: minstens één patiëntenbevraging lanceren gekoppeld aan
een zelfevaluatie;
elk jaar de checklists praktijkorganisatie en kinesitherapeutisch
dossier invullen.

LET WEL: wij hebben aangedrongen op een alternatief voor de
patiëntenbevraging.
Dat is er nu, maar wordt slechts één keer georganiseerd dit jaar op
Donderdag 14 november 2013
Van 20u00 tot 22u30
Navormingsactiviteit, gericht op de communicatie in de gezondheidszorg,
om zo onder meer te komen tot een goede evidence-based practice.
Spreker: Lode Verreyen
Locatie: Pro-Q-Kine vzw, Imperiastraat 16a, 1930 Zaventem
Opgelet: enige datum in 2013!

De patiëntenbevraging
U hebt een tijdspanne van 45 dagen om minimum 15 patiënten te overhalen
online een vragenlijst in te vullen. Minstens 10 patiënten moeten deze lijst
volledig beantwoorden.
U krijgt naderhand een overzicht dat de resultaten van uw patiënten en van uw
zelfevaluatie vergelijkt met alle resultaten in de PE-Online database, op
voorwaarde dat minstens tien van uw patiënten de bevraging hebben ingevuld en
u uw zelfevaluatie heeft afgerond.
Via de site van Pro-Q-kine surft u naar uw persoonlijk portfolio. Onder de rubriek
'Portfolio' vindt u het item 'Ptn en zelfenq'.
Na het inbrengen van een toelichtende tekst, bestemd voor de deelnemende
patiënten, brengt u de emailadressen van patiënten in.
Na het bevestigen en versturen verloopt de bevraging volledig automatisch.
Gedurende 2 maanden kan u nog op elk moment nieuwe deelnemende
patiënten aan de bevraging toevoegen.
Na ongeveer twee maanden vindt u onder dezelfde rubriek een feedbackrapport
terug om de resultaten van de zelfevaluatie te toetsen aan de resultaten van de
patiënten.

Bijkomende peer-review
U hebt reeds een portfolio bij PE-online, u hebt de nodige navormingseenheden
verzameld maar komt nog een peer review te kort ?
KRM organiseert nog een extra peer review in november/december.
Indien u wil deelnemen, laat dan per kerende een bericht voor 1 november
aan lucas.dieleman@telenet.be
Er hebben zich spontaan reeds 5 kandidaten gemeld.

Voor wanneer een toelage ?
We blijven stevig aandringen bij PQK EN Axxon om vanaf 2014 een
accrediteringstoelage te voorzien voor de collega’s op het terrein die in het
kwaliteitsregister zullen opgenomen zijn, zonder dat daarbij geraakt wordt aan
de pot van de huidige telematicatoelage !
We hopen dat Axxon zich niet –zoals de voorgaande 5 jaar- tevreden zal stellen
met de jaarlijkse € 500.000 die dienen om PQK vzw te financieren ... terwijl de
collega op het terrein in de kou blijft staan.
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