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Voorwoord 

 

De beroepgroep van kinesitherapeuten heeft de voorbije jaren de kans gekregen om vanuit een pilootproject 

een systeem van kwaliteitsbevordering te ontwikkelen. 

Van bij het begin werd gekozen voor een bottom-up benadering (kringen en LOKK’s)  met top-down inbreng van 

wetenschappelijke expertise en logistiek ondersteuning. 

In een eerste fase kregen deelprojecten de kans om zowel inhoudelijk  als methodologisch een aantal thema’s 

uit te werken. 

Deze deelprojecten vormden samen met de vier pijlers van kwaliteitszorg de basis om de volgende stappen 

naar een systeem van kwaliteitsbevordering te ontwikkelen. 

Een digitaal beheersplatform en het opstellen van criteria voor kwaliteitsinstrumenten waren een volgende 

belangrijke stap. 

Ondertussen bleef het werkveld niet bij de pakken zitten. Meer dan 2000 kinesitherapeuten schreven zich in 

voor PE-online. Navormingsactiviteiten en intercollegiaal overleg in lokale kwaliteitsgroepen werden gevolgd. 

Moderatoren en kwaliteitsverantwoordelijken werden opgeleid. 

Afgestemd op zelfevaluatie werden vragenlijsten ontwikkeld en via het elektronisch platform aangeboden. 

Een checklist “praktijkorganisatie” en “dossierbeheer” zijn operationeel. 

Een zelfevaluatie “kinesitherapeutisch handelen” en “een tevredenheidsbevraging voor patiënten” staan ter 

beschikking. 

De kinesitherapeut in het werkveld kan via zijn online portfolio zijn kwaliteitsbevorderende activiteiten opvolgen 

en vaststellen waar hij staat in het voldoen aan de vooropgestelde criteria 

Het systeem van kwaliteitsbevordering is klaar om geïmplementeerd te worden. 

De opdracht om te evalueren indachtig wordt ook het systeem voortdurend geëvalueerd en PQK (de organisatie 

die al instaan voor het systeem van kwaliteitsbevordering zal ook in de toekomst zorgen voor de noodzakelijke 

planning,uitvoering, evaluatie en actie (PDCA-cyclus). 

De opdracht om een systeem van kwaliteitsbevordering te realiseren dat registreert, opvolgt, evalueert en 

valideert is volbracht. 

De noodzakelijke (financiële) waardering blijft een doelstelling. 
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Deel I 

De doelstellingen van het project  

“kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” 
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Inleiding 

Het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten wordt bottom-up up gestuurd en gedragen 

door kringen en LOKK’s (lokale kwaliteitsgroepen van kinesitherapeuten) en top-down logistiek en 

wetenschappelijk ondersteund. 

De resultaten van het project zijn bedoeld om naast de aanlevering van structuren en instrumenten m.b.t. 

kwaliteitspromotie ook de gelegenheid te bieden tot het geven van inhoud aan het systeem van 

kwaliteitspromotie in de kinesitherapie voor brede toepassing in het werkveld. 

Een eindrapport zal daartoe voorstellen bevatten om bij de kinesitherapeuten een bijhorend 

kwaliteitsbevorderend systeem te implementeren dat voorziet in registratie, opvolging, evaluatie en 

waardering. 

Deze beschrijving van de doelstellingen van het project “kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” is 

terug te vinden in de opeenvolgende overeenkomsten tussen de beroepsvereniging voor 

kinesitherapeuten, Axxon, Physical Therapy in Belgium, en de Rijksdienst voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De overeenkomsten liepen telkens over een periode van 2 jaar (2008 – 

2010 en 2011 – 2012) en hielden ook de specifieke thema’s in die tijdens deze periodes uitgewerkt 

werden. 

Het project “kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” eindigt in december 2012. Hoewel het systeem 

dat tijdens de afgelopen jaren ontwikkeld werd verder zal blijven evolueren, werden de geformuleerde 

doelstellingen  gerealiseerd. In de pilootfase, werd het systeem uitgetest en is het klaar om 

geïmplementeerd te worden. U leest hierover meer in de volgende hoofdstukken. Voor een gedetailleerder 

verslag van deze activiteiten die geleid hebben naar het systeem voor kwaliteitsbevordering wordt 

verwezen naar eerdere tussentijdse rapporten. 
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Stapsgewijs naar een systeem voor kwaliteitsbevordering voor 

kinesitherapeuten 

2008: Op zoek naar modellen in het buitenland 

De allereerste aanzet van het project dateert van 18 december 2007. Op deze dag vond een brainstorming 

plaats op het RIZIV. Hier zette Dr. Dercq zijn visie over kwaliteitsbevordering uiteen en legde de fundering 

voor de vier pijlers van kwaliteitszorg en kwaliteitsbevordering die vandaag gehanteerd worden, met name: 

 

- Kennis- en competentiemanagement 

- organisatie van de zorg en van de praktijk 

- kwaliteit van de zorg 

- informatisering en automatisering 

 

Naast de presentatie van Dr. Dercq kwamen andere kwaliteitsexperten uit binnen- en buitenland aan bod. 

Van hieruit werden de eerste contacten gelegd voor verdere besprekingen. 

 

Er werden gesprekken gevoerd met de Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes 

Rééducateurs (FFMKR), met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), met de 

Ordre de la Physiothérapie au Québéc (OPQ), met de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), en met 

Domus Medica. 

Hieruit kwamen onder andere volgende onderwerpen naar voren : 

- Intercollegiale toetsing (KNGF) 

- Implementatie van kwaliteitsindicatoren (KNGF) 

- Bijeenkomsten in kleine groepen (FFMKR) 

- Selectief te werk gaan bij de accreditering van de bijscholingen (VBT) 

- Kiezen voor een eenvoudig, elektronisch systeem (VBT) 

- Criteria voor het behalen van accreditering (OPQ) 

- Resultaten van de accreditering voor artsen (Domus Medica) 

Deze verscheidene onderwerpen werden meegenomen in het project “kwaliteitsbevordering in de 

kinesitherapie” voor studie, overleg en aanpassingen. 
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2009:  Uittesten van de bottom-up methode: opzetten van deelprojecten, LOKK’s 

De deelprojecten: 

Na de nationale oproep in 2008 voor het indienen van deelprojecten door en voor kinesitherapeuten uit 

het werkveld, werden deze begin 2009 opgestart na infovergaderingen voor de verantwoordelijken voor de 

projecten. 

- 40 projecten werden ingediend: 10 Franstalige en 30 Nederlandstalige; 

- 21 projecten werden weerhouden: 4 Franstalige en 17 Nederlandstalige; 

De doelstellingen van het pilootproject moesten uitgewerkt worden. 

- Vertrekkend van een visie of vraagstelling, doelstelling(en) formuleren opdat het te realiseren project 

een bijdrage kon leveren bij de kwaliteitsverbetering in het domein van de kinesitherapie. 

- De kinesitherapeut in het werkveld  moest participeren. Bij de samenstelling van de projectgroep 

moesten kinesitherapeuten die interesse hadden in dit project de kans krijgen om deel te nemen. In 

functie van de te realiseren doelstellingen en de gebruikte methodiek werd een minimum en maximum 

aantal deelnemers vooropgesteld. 

- Een partnership tussen het werkveld  en wetenschappers (de opleiding of andere instantie die 

wetenschappelijke ondersteuning) was een meerwaarde. 

- Een zo breed mogelijke toepassing in het domein van de kinesitherapie werd nagestreefd. 

- De (positieve) resultaten van het testproject kwamen in aanmerking voor implementatie naar het 

werkveld als deelresultaat van het globale pilootproject. 

 

Bovendien moesten de 4 pijlers moesten zo veel mogelijk aan bod komen en de toepassing van de PDCA 

cirkel van Deming (plan, do, check, act/adjust) kon bijdragen tot een goede methodiek. 

Verscheidene deelprojecten hebben geleid tot interessante bevindingen 1 . Het project P31 “Via 

zelfevaluatie en de evaluatie door patiënten komen tot een optimalisatie van de werking van de praktijk” 

heeft geleid tot de implementatie van een patiëntenbevraging versus zelfevaluatie in het PE-online 

systeem2. 

De LOKK’s 

Omdat de oprichting en de activering van lokale kwaliteitsgroepen voor kinesitherapeuten (LOKK’s) een 

essentieel onderdeel uitmaakte van het project “kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie”, werden 

nationale initiatieven genomen. 

In overleg tussen de Nederlandstalige en de Franstalige vleugels van de beroepsvereniging, werd beslist 

om zowel op provinciaal niveau als op het niveau van kringen voor kinesitherapie acties te ondernemen.  

Op provinciaal niveau werden meetings georganiseerd waarop enerzijds de ééngemaakte 

beroepsvereniging en anderzijds het pilootproject inzake kwaliteitsbevordering werden voorgesteld. Hierbij 

werd een systeem gepromoot dat kwaliteitsbevordering beoogt met betrekking tot de reeds eerder 

aangehaalde pijlers. Aangezien kwaliteitsbevordering o.m. gestoeld is op basis van zelfevaluatie en 

                                                           
1
 Zie het “Eindrapport 09-02-2010” voor een bespreking van alle deelnemende deelprojecten. 

2
 PE-online is een digitale applicatie voor kinesitherapeuten die een persoonlijk portfolio willen bijhouden waarin al hun 

activiteiten ter bevordering van hun kwaliteit worden opgenomen. PE-online wordt verder in dit rapport beschreven. 
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reflectie over het therapeutisch handelen en kwalitatieve organisatie van de zorg en van de praktijk, dient 

zij als een stimulans en niet als een bedreigend, sanctionerend systeem te worden beschouwd. 

Het belang van de provinciale structuur en de daaronder ressorterende kringen met hun LOKK’s werd als 

structuur toegelicht. 

Op kringniveau en op het niveau van de lokale groeperingen werden initiatieven gestimuleerd en genomen 

om via het systeem van peer review richtlijnen (leidraden, protocollen) te bespreken. 

Op deze manier konden kwaliteitsgroepen opgestart worden en een permanent karakter krijgen. 

Met het oog op de toepassing van peer review in kleine groepen werden enkele kant en klare modules 

inzake peer review m.b.t. bepaalde thema’s voorbereid, zodat de instapdrempel voor deze activiteiten werd 

verlaagd.  

 

Tussen oktober 2011 en oktober 2012 werden 50 LOKK’s opgericht (33 NL en 17 FR) en organiseerden 

deze groepen 72 activiteiten (55 NL en 17 FR), zijnde zowel peer reviews als intercollegiaal overleg. 

 

De LOKK’s: Lokale kwaliteitsgroepen voor kinesitherapeuten  

Tijdens het proefproject voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie (PQK/Pro-Q-Kine, 2008-2010)   

werden er in theorie Lokale kwaliteitsgroepen voor kinesitherapeuten (LOKK’s) uitgewerkt, als 

instrumenten voor kwaliteitsbevordering die zo dicht mogelijk bij de zorgverleners staan en afgestemd zijn 

op hun concrete dagelijkse behoeften. Sinds 2010 hebben heel wat kinesitherapeuten de kans gekregen 

om dit project uit te testen in de praktijk. In zijn tweede fase kwam het PQK-project (2010-2012) dan ook 

tegemoet aan de wens van de kinesitherapeuten op het terrein om concreet mee te werken aan het 

project, dankzij de LOKK’s. Het toenemende aantal LOKK’s dat de voorbije twee jaar werd opgericht, 

bewijst de motivatie en de belangstelling van de kinesitherapeuten voor ervaringsuitwisseling en 

permanente vorming.  

 

 



                                                                    

 
 
 13 

                                                                              

Een LOKK is een lokale groep van 8 tot 12 kinesitherapeuten op het terrein die verschillende keren per 

jaar (idealiter 2 à 3 keer) samenkomen om ervaring uit te wisselen over hun beroepspraktijken en hun 

kennis te verdiepen in specifieke domeinen. De LOKK’s kunnen deel uitmaken van een “kring” of losstaan 

van elke andere structuur.  

Een LOKK wordt georganiseerd op basis van participatief bestuur, op initiatief van kinesitherapeuten       

op het terrein (“bottom-up”-dynamiek). Hij wordt met andere woorden op vrijwillige basis opgericht door 

kinesitherapeuten die elk hun eigen ervaring en kennis inbrengen vanuit hun beroepspraktijk, en op die 

manier bijdragen tot de inzichten die elke deelnemer kan putten uit de casuïstiek.  

Daarnaast wordt er ook een “top-down”-dynamiek gehanteerd. Die maakt het mogelijk om de 

reflectieprocessen over de lokale beroepspraktijken te systematiseren en te vergelijken, en een 

meerwaarde te bieden door ze te toetsen aan de krachtlijnen die uiteengezet zijn in het kader van de peer 

reviews.  

 

Hoe werkt een LOKK?  

Een LOKK wordt opgericht op initiatief van een persoon, een kinesitherapeut op het terrein, die een 

aanvraag indient tot erkenning van zijn LOKK bij PE-online. Hij is de organisator van de LOKK.  

Alle door de LOKK georganiseerde activiteiten worden goedgekeurd door PQK en ingeschreven in de 

agenda van PE-online. Op die manier kunnen de deelnemers zich via de agenda inschrijven voor de LOKK 

en ontvangen ze vervolgens formulieren voor zelfevaluatie.  

De organisator kan kiezen tussen verschillende soorten activiteiten:  

- casuïstiek met of zonder expert,  

- peer review (meestal guidelines),  

- uiteenzetting van een expert, gevolgd door een debat,  

- debat over kwaliteitsindicatoren.  

 

Voor elke activiteit stelt de organisator van de LOKK de volgende personen aan:  

- een moderator die een specifieke opleiding heeft gevolgd rond 4 thema’s:  

o evidence-based medicine (EBM), 

o het “kwaliteitsproces”,  

o groepsbeheer,  

o casuïstiek. 

- zo nodig een expert.  

- een secretaris die een verslag opmaakt van de voorstellen en conclusies van de zitting.  

Wat is een LOKK? 
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De LOKK kan voor elke activiteit tot maximaal 300 euro financiële steun krijgen, om de terugbetalingen 

aan de organisator, de moderator en de secretaris te dekken, en de huur van de zaal en een hapje voor de 

deelnemers te bekostigen.  

Na de activiteit voert de organisator de aanwezigheden in PE-online.  

 

De LOKK’s en de opname in PE-online  

De LOKK’s komen bij voorkeur 2 tot 3 keer per jaar bijeen en organiseren verschillende activiteiten 

(casuïstiek, peer review, uiteenzetting, debat over indicatoren).  

Deelneming aan de LOKK’s kan jaarlijks maximaal 20 navormingseenheden opleveren in PE-online. 

Jaarlijkse deelname aan twee peer reviews is verplicht om in aanmerking te komen voor het statuut 

“geaccrediteerd” in PE-online.  

Tijdens de peer reviews moeten er drie vragenlijsten ingevuld worden:  

- de eerste vragenlijst heeft als doel een zelfevaluatie uit te voeren van de terreinkennis en -praktijk  

van de deelnemers, vóór de bijdrage van de expert. De lijst wordt nog vóór de activiteit opgestuurd.  

- de tweede vragenlijst wordt verstuurd enkele dagen na de activiteit en gaat vooral over de  

organisatie van de activiteit (in het bijzonder de onmiddellijke impact van de opleiding op de  

beroepspraktijk).  

- de derde vragenlijst is identiek aan de eerste en wordt verstuurd drie maanden na de activiteit.  

Doel: de eigen praktijk op lange termijn evalueren, op basis van de informatie over de guidelines.  

 

De deelname aan de peer review wordt slechts gevalideerd na de drie vragenlijsten te hebben ingevuld.  

Alle andere activiteiten komen alleen aan bod in de tweede vragenlijst, die onmiddellijk na de activiteit 

wordt opgestuurd.  
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2010:  peer review als instrument voor overleg, verfijnen van de krachtlijnen 

Peer reviews: 

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten is het deelnemen aan peer 

reviews. Om de LOKK’s hierin op weg te helpen, werden in 2010 kant-en-klare modules uitgewerkt met 

volgende thema’s: 

- tendinose van de supraspinatuspees met schouderinstabiliteit  

- behandeling van een enkeldistorsie 

- chronische lage rugpijn  

- valpreventie bij ouderen 

 

 

Verloop van een module 

De deelnemers kregen vooraf  een referentie-artikel toegestuurd en werden gevraagd een online enquête 

in te vullen. Kwestie om af te toetsen wat de huidige aanpak bij de collega’s was, en deze achteraf te 

koppelen met de huidige ‘best practice’ bij de voorgestelde casus. Dit kan er toe leiden de 

kinesitherapeutische behandeling (blijvend) wetenschappelijk te onderbouwen.  

Tussendoor moest elke deelnemer aan de hand van een vragenlijst zijn of haar persoonlijke aanpak van de 

behandeling toelichten. Vervolgens werd aangegeven op welke manier er via een gerichte zoekstrategie op 

het internet naar wetenschappelijk onderbouwde artikels kon gezocht worden en hoe hieruit 

behandelrichtlijnen kunnen worden gedestilleerd.  

Tot slot werd in intercollegiaal overleg en met behulp van voorbeelden besloten tot de ‘best practice’ van 

het moment. Een heel interactief gebeuren dus dat vaak door de aanwezigen als waardevol werd 

beoordeeld. Een aanbeveling, opgesteld aan de hand van de analyse van degelijke syntheses, kan perfect 

dienen als werkinstrument voor de klinische praktijk. 
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De krachtlijnen 

2010 was ook het jaar waarin de brochure “krachtlijnen voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” 

werd herschreven in die zin dat de inhoud niet veranderde maar toegankelijker gemaakt werd voor de 

kinesitherapeuten in het werkveld.  
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2011:  PE-online als instrument voor kwaliteitsbevordering 

         
 

  

PE-online is een web applicatie,  

 ontwikkeld door de firma Xaurum en wordt gebruikt door zorgverstrekkers in België en in Nederland.  

 De software werd in belangrijke mate verder ontwikkeld en op maat gemaakt voor het systeem van    

 kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie.                        
 

PE-online bevat tal van mogelijkheden waarvan tot op heden volgende onderdelen geactiveerd werden: 

 

 

voor de kinesitherapeut: 

- de PE-online kalender: raadplegen van de aangekondigde activiteiten en zich hiervoor inschrijven; 

- het PE-online portfolio: elke kinesitherapeut met een RIZIV erkenningsnummer kan in PE-online 

zijn/haar portfolio creëren. Dit portfolio is de verzameling van de gevolgde navormingen en andere 

kwaliteitsbevorderende activiteiten. De navormingsactiviteiten die goedgekeurd werden en waaraan de 

kinesitherapeut deelnam, verschijnen automatisch in zijn portfolio. Iedere kinesitherapeut is vrij om 

andere navormingsactiviteiten aan zijn portfolio toe te voegen. Aan deze activiteiten worden echter 

geen navormingseenheden (NE) toegewezen. 

- Evaluaties: na deelname aan een activiteit wordt de kinesitherapeut gevraagd hiervoor een evaluatie 

(zie bijlage 1) in te vullen. Na het indienen van deze evaluatie worden de NE automatisch aan het 

portfolio toegevoegd. De evaluatie die de kinesitherapeut invulde blijven beschikbaar in zijn portfolio. 

De vragenlijsten die specifiek werden ingevuld vóór en drie maanden na een peer review (zie bijlage 2) 

leiden tot een grafiek waarin de kwaliteitsverbetering wordt weergegeven. Deze grafiek wordt 

momenteel nog verbeterd zodat de resultaten beter geïnterpreteerd kunnen worden.  
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- de checklist kinesitherapeutisch dossier (zie bijlage 3) en de checklist praktijk (zie bijlage 4): deze 

checklists werden ontwikkeld als aanzet tot zelfreflectie. Zij worden online ingevuld en zijn bedoeld als 

leidraad bij een goede praktijkvoering en om de dienstverlening te optimaliseren. 

In de checklist praktijk hebben 5 vragen betrekking op de infrastructuur. 7 vragen belichten 

veiligheidsaspecten, waaronder de jaarlijkse controle van de elektrotoestellen. 11 vragen gaan over de 

communicatie, de profilering van de praktijk. Aangaande de wettelijke verplichtingen zijn er 4 vragen 

en tenslotte worden de beroepsverplichtingen worden getoetst aan de hand van 6 vragen. 

- In de checklist kinesitherapeutisch dossier worden 30 elementen uit het kinesitherapeutisch dossier 

getoetst onder de ‘structuurindicator’. Het gaat vooral om de verplichte elementen van het dossier die 

volgens de nomenclatuur van de kinesitherapie wettelijk dienen aanwezig te zijn. Volgens art. 9 van de 

wet op de patiëntenrechten is de kinesitherapeut ook verplicht een patiëntendossier bij te houden, dat 

op een veilige manier bewaard moet worden. Het kan onder bepaalde voorwaarden door de patiënt 

geraadpleegd worden. Bepaalde gegevens moeten dan ook verplicht in dat dossier worden genoteerd. 

Daarnaast zijn er nog een aantal elementen aangaande de anamnese, het kinesitherapeutisch 

onderzoek, het behandelingsplan, de behandeling, de resultaten en/ of evaluaties en de afsluiting van 

de behandeling. 

- De patiëntenbevraging (zie bijlage 5) is een middel om de kinesitherapiepraktijk te evalueren. De 

resultaten van deze enquête worden getoetst aan de resultaten van de zelfevaluatie (zie bijlage 6), 

waarin de kinesitherapeut zijn eigen kinesitherapeutisch handelen heeft geanalyseerd. 

Bij deze bevraging wordt rekening gehouden met 8 kwaliteitsindicatoren, onderverdeeld in 3 groepen, 

die via een betrouwbare meting de kwaliteit van de zorg zichtbaar maken. Deze 8 indicatoren worden 

dus gedefinieerd als een meetbaar element van de zorgverlening, die functioneren als een mogelijke 

aanwijzing voor de kwaliteit. De 8 kwaliteitsindicatoren kunnen opgevat worden als een signaal van 

goede of slechte kwaliteit, maar ook als een bewijs van goed geleverde zorg.  

 

De acht kwaliteitsindicatoren: 

1) De structuurindicatoren richten zich op de randvoorwaarden en ondersteunende organisatie- 

onderdelen of diensten (de structuur) om tot een kwalitatieve zorgverlening te komen. 16 vragen, met 

4 open vragen, peilen naar de praktijkinrichting. Hoe is de praktijk opgebouwd, apparatuur, omvang, 

inrichting, materialen waarmee gewerkt wordt kortom de infrastructuur. De organisatie van de praktijk 

wordt hierbij eveneens beoordeeld. 9 vragen gaan over het verstrekken van informatie aan de patiënt. 

 2) De procesindicatoren omvatten 5 subindicatoren die peilen naar de kwaliteit van de 

kinesitherapeutische behandeling, de communicatie met de patiënt, de behandeltevredenheid, de 

algemene patiëntentevredenheid en de veiligheid tijdens de kinesitherapeutische behandeling. 

 De kwaliteitsindicator geeft een beeld van de kwaliteit van de verschillende kinesitherapeutische 

handelingen van bij de intake tot de eigenlijke behandeling, het behandelproces.  Hierbij wordt de 

organisatie en de coördinatie van de zorg beoordeeld. De kwaliteit wordt onderzocht aan de hand van 

16 vragen, met inbegrip van 4 ja/ neen vragen. 

Ook de communicatie met andere zorgverstrekkers, collegae, huisartsen en specialisten wordt 

nagegaan in 2 vragen. 3 vragen peilen naar de tevredenheid van de patiënt over zijn behandeling. 

 De algemene tevredenheid van de patiënten met betrekking tot zijn bezoek aan de kinesitherapeut 

wordt getoetst in 10 vragen. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen behandel- en 

patiëntentevredenheid! 1 vraag belicht het aspect veiligheid. 
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3) Tot slot handelen 4 vragen over het resultaat, de effectiviteit en de output, de ‘uitkomstindicator’. 

Deze indicator is gericht op het effect van de zorgverlening: welke verbeteringen vinden plaats bij de 

patiënt en hoe lang blijft de verbetering gehandhaafd. 

- Bevraging bij het kinesitherapeutisch handelen – zelfevaluatie: tegelijkertijd met de 

patiëntenbevraging heeft u de mogelijkheid om uw kinesitherapeutisch handelen te evalueren binnen 

de (groeps)praktijk. Om de resultaten van deze zelfevaluatie te kunnen toetsen aan de resultaten van 

de patiëntenbevraging is ze eveneens opgebouwd rond de 8 kwaliteitsindicatoren.  

1) 3 vragen, met 7 bijkomende vragen voor de groepspraktijk hebben betrekking op de 

infrastructuur. De 7 bijkomende vragen beoordelen vooral de organisatie van de praktijk. 2 vragen 

gaan over het verstrekken van informatie en vormen samen met de vragen omtrent de infrastructuur 

de  structuurindicator. 

 2) De procesindicatoren omvatten eveneens 5 subindicatoren:  

 14 vragen, met 3 bijkomende vragen voor de groepspraktijk maken de kwaliteitsindicator uit. 

 De communicatie met collegae of met andere zorgverstrekkers komt aan bod in 4 vragen, met 4 

bijkomende vragen voor de groepspraktijk. De behandeltevredenheid wordt getoetst in 2 vragen. 

 1 vraag onderzoekt de algemene tevredenheid van de patiënten.  3 vragen handelen over het aspect 

veiligheid. 

3) 2 vragen belichten het resultaat en de effectiviteit, de ‘uitkomstindicator’.  

Naast een aantal intakevragen bestaat de zelfevaluatie uit 31 vragen met 14 bijkomende vragen voor 

de groepspraktijk. 

 

voor de LOKK als opleider: 

- erkenning als opleider en erkenning van de activiteiten: 

o peer review:  peiling vooraf van de kennis van de deelnemers over het gekozen thema van de 

peer review; peiling achteraf via eenzelfde vragenlijst zodat de kwaliteitsbevordering kan 

gemeten worden; 

o andere LOKK activiteiten: voordrachten, lezingen, workshops, …, evaluatie van de activiteit 

door de deelnemers. 

voor de kring als opleider: 

- erkenning als opleider en erkenning van de activiteiten;  

- aankondiging via de PE-online kalender; 

- evaluatie van de activiteit door de deelnemers. 

voor de opleidingsinstituten: 

- erkenning als opleider en erkenning van de activiteiten;  

- aankondiging via de PE-online kalender; 

- evaluatie van de activiteit door de deelnemers. 

voor Pro-Q-Kine als beheerder: 

- erkenning van opleiders en activiteiten; 

- ophalen van rapporten: 

o globale resultaten van de evaluaties na een activiteit; 
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o globale resultaten van de kwaliteitsmetingen na een peer review; 

o globale resultaten van de checklists 

o globale resultaten van de patiëntenbevraging 

2012: Uitbouw PE-online, ontwikkeling reglement, structuren in aanbouw 

 

In 2012 werd PE-online volgens plan verder uitgebouwd, verfijnd en verbeterd waar nodig.  

 

Na iedere activiteit wordt een vragenlijst (evaluatie) naar de deelnemers gestuurd; in 2012 werd een 

nieuwe vragenlijst toegevoegd ter evaluatie van congressen en symposia. 

 

Na de lancering van de twee checklists werd een beperkte groep kinesitherapeuten bevraagd over de 

gebruiksvriendelijkheid van deze vragenlijsten. Aan de hand van deze resultaten werden nog de nodige 

aanpassingen uitgevoerd. Hierdoor verbeterde bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de checklists (de lijsten 

kunnen gemakkelijker teruggevonden worden), werden antwoordmogelijkheden toegevoegd (bv. ‘niet van 

toepassing’ bij de gevraagde vennootschapsvorm), en werd op sommige plaatsen verwezen naar de 

beroepsvereniging voor meer uitleg (bv. bij de vraag aangaande het doorsturen van patiëntenlijsten aan de 

privacy commissie).  

 

De laatste hand wordt gelegd aan de patiëntenbevraging en de hiermee samenhangende zelfevaluatie. De 

voorstelling van de resultaten voor de kinesitherapeut worden meer gedetailleerd zodat hij deze scores 

goed kan interpreteren en inschatten. Naast de scores die de patiënten aan de behandelende 

kinesitherapeut toewijst, krijgt deze laatste eveneens de globale scores te zien van de patiënten van 

andere kinesitherapeuten. Hieruit leidt hij niet alleen af hoe hij zelf presteert, maar kan hij zijn prestaties 

spiegelen aan het nationaal gemiddelde. 

Ook op informaticagebied vergt de patiëntenbevraging heel wat maatwerk. Aan de ene kant moet zij zo 

gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en aan de andere kant moeten de resultaten zo gedetailleerd mogelijk zijn. 

Uiteraard worden deze resultaten anoniem verwerkt en krijgt de kinesitherapeut een eerste rapport nadat 

minstens vijf patiënten de vragenlijst beantwoordden. Verder moet een minimum aantal bevragingen 

ingevuld worden om een vergelijking te kunnen maken met de patiënten van collega kinesitherapeuten. 

De nodige tijd wordt genomen om te verzekeren dat alles uitgewerkt wordt zoals voorzien. Uiteindelijk 

zullen de patiëntenbevraging en zelfevaluatie in de loop van de maand december 2012 ter beschikking 

gesteld worden van de kinesitherapeuten via hun portfolio in PE-online. 

 

Dit zijn niet de laatste aanpassingen aan PE-online. Dit instrument zal blijvend aangepast en verbeterd 

worden volgens de noden en de evolutie van de sector. 

 

Het reglement (zie bijlage 7) dat bepaalt aan welke vereisten moet voldaan worden om 

navormingseenheden te verzamelen bestaat reeds zeer lang. Sinds de toepassing in PE-online en hiermee 

de toetsing aan de praktijk moesten er vereenvoudigingen en verduidelijkingen toegevoegd worden. De 

regels moeten uiteraard zowel technisch (via PE-online) als praktisch (controle) uitvoerbaar zijn. 

Deelnemers aan het kwaliteitsbevorderend systeem zullen voor de periode 2012-2013 moeten deelnemen 

aan minstens  twee peer reviews binnen een LOKK, 50 navormingseenheden behalen door deel te nemen 

aan navormingsactiviteiten uit ten minste drie verschillende deeldomeinen alsook de twee checklists, de 

patiëntenbevraging en zelfevaluatie uitvoeren. In een later stadium zou ook het bijhouden van een 

elektronisch kinesitherapeutisch dossier een deel kunnen uitmaken van de kwaliteitsbevordering. 
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Dit totaalpakket dat met veel zorg en overleg werd samengesteld staat garant voor het op peil houden en 

verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 

 

Naast de ontwikkeling van het systeem voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie neemt de uitbouw 

van structuren een belangrijke plaats in.  

Het overleg werd gevoerd met alle betrokken partijen: het RIZIV, de beroepsvereniging, de 

onderwijsinstellingen.  

In consensus werd gekozen voor volgende organen: 

 

1. Kwaliteitsraad binnen RIZIV 

De op te richten "Kwaliteitsraad (RIZIV)" zal in overleg met PQK de modaliteiten en criteria van de 

kwaliteitsbevordering bepalen die zullen leiden tot de kwaliteitsnorm. 

 

2. PQK vzw 

Om het systeem van kwaliteitsbevordering operationeel te maken wordt PQK vzw opgericht. PQK vzw 

voorziet in de organisatie en het aanleveren van kwaliteitsbevorderende instrumenten. In het persoonlijk 

online portfolio (PE-online) worden de inspanning inzake kwaliteitsbevordering geregistreerd. De 

geregistreerde kinesitherapeuten die beantwoorden aan de criteria behalen de kwaliteitsnorm, opgesteld 

door de kwaliteitsraad. 

 

2.1. Digitaal beheersplatform (PE-online) 

Een digitaal beheersplatform voorziet in registratie, opvolging, evaluatie en validatie. De individuele 

kinesitherapeut kan via dit beheersplatform voldoen aan de criteria die vooropgesteld worden in overleg 

met de kwaliteitsraad. 

 

2.2. Permanente evaluatie 

Wetenschappelijke aspecten en bottom-up benadering moeten hierbij op mekaar afgestemd worden zowel 

procesmatig als naar inhoudelijke invulling. 

De ontwikkeling van deze structuren en de voortdurende evaluatie ervan maakt deel uit van het project 

“kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie”. 

 

De betrokken partijen: 

 

1. PQK vzw, een onafhankelijke organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van de            

beroepsgroep van kinesitherapeuten en van de officiële onderwijsinstellingen. 

2. De representatieve beroepsorganisaties  

3. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid -  het RIZIV 

4. De verzekeringsinstellingen 

 

Regelmatig overleg tussen de betrokken stakeholders waarborgt een optimale afstemming van het 

systeem van kwaliteitsbevordering op een patiëntgerichte kwaliteitszorg. Dit moet leiden tot 

procesverantwoordelijkheid van alle partijen.  
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Organen van het systeem van kwaliteitsbevordering  

 

1. PQK vzw 

1.1. Samenstelling :  

PQK vzw is de reguliere instelling die voor de organisatie van het kwaliteitsbevorderend systeem instaat 

met alle bijhorende aspecten. PQK vzw wordt opgericht door kinesitherapeuten uit het werkveld en de 

officiële onderwijsinstellingen. 

 

1.2. Doelstelling:  

Het operationele luik, met andere woorden de structurele invoering van het kwaliteitsbeleid organiseren in 

een samenhangend programma van activiteiten. Daarbij zijn registratie, opvolging, evaluatie en validatie 

essentieel. 

 

1.3.   Taken: 

 Aan alle kinesitherapeuten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het systeem van 

kwaliteitsbevordering. 

 De initiatieven gericht naar kwaliteitsbevordering valideren en aan de praktijk toetsen op basis van de 

normen die overeengekomen en bepaald worden door de kwaliteitsraad (RIZIV).  

 De overeengekomen registratienorm in de praktijk brengen via een persoonlijk                                                                          

online portfolio voor kinesitherapeuten. 

 De kinesitherapeuten die aan de vooropgestelde criteria voldoen bekend maken aan de 

belanghebbende instanties. 

 Bijdragen tot het ontwikkelen van een online kwaliteitsregister. 

 

 

2. De kwaliteitsraad op RIZIV niveau. 

2.1 Samenstelling 

De kwaliteitsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, de representatieve 

beroeporganisaties, Pro-Q-Kine met een vertegenwoordiging van de onderwijsinstellingen, en van het RIZIV. 

 

  2.2. Taken:  

 Rapporten i.v.m. het operationele luik opvolgen 

 Relevantie van het kwaliteitsbevorderend systeem toetsen 

 Inhoudelijke en methodologische thema’s uitwerken 

 De vier pijlers van kwaliteitsbevordering bewaken 

 Formuleren van kwaliteitsindicatoren, zorgpaden, richtlijnen 

 

 

Kwaliteitsregister en waardering 

Het systeem van kwaliteitsbevordering zal uitmonden in een openbaar kwaliteitsregister dat de kwaliteit 

van zorg transparant maakt voor andere zorgverstrekkers, patiënten en publiek, evenals voor de 

financierende overheid.  
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Een kwaliteitsregister 

Het Belgisch kwaliteitsregister van de kinesitherapie is autonoom en heeft breed draagvlak. Het 

kwaliteitsregister registreert de kinesitherapeut die voldoet aan de vooraf overeengekomen 

kwaliteitsnormen en maakt dit openbaar. De invoering van het kwaliteitsregister gebeurt systematisch en 

gefaseerd. 

 

Een financiële tegemoetkoming 

In een door de overheid erkend en geïnstitutionaliseerd systeem van kwaliteitsbevordering dienen de 

kinesitherapeuten te worden gehonoreerd wanneer zij voldoen aan de normen van het 

kwaliteitsbevorderend systeem en aan de criteria vooropgesteld door de Overeenkomstencommissie  

Kinesitherapeuten-Verzekeringsinstellingen.  

 

De nodige financiële middelen dienen hiervoor te worden gebudgetteerd. 

 

Besluiten 

Om een effectieve en efficiënte implementatie van een systeem van kwaliteitsbevordering in de 

kinesitherapie te doen slagen, dient aan volgende drie essentiële voorwaarden te worden voldaan: 

 

 Professioneel functioneren van de noodzakelijke structuren en instrumenten : 

PQK vzw 

Kwaliteitsraad 

 Financiële en logistieke ondersteuning  op permanente basis 

PQK vzw 

Kwaliteitsraad 

 Budgettering van middelen voor honorering van de kinesitherapeut die zijn kwaliteit transparant 

maakt en voldoet aan de vooropgestelde normen en criteria. 

 

 

 

 

Om bovenstaande structuren en systeem van kwaliteitsbevordering voor te bereiden kwamen in 2012 de 

werkgroepen op volgende tijdstippen bijeen: 

 

Stuurgroep:   19-01, 01-03, 15-05, 03-07, 11-09, 16-10, 20-11 

WG PE-online:  12-01, 09-02, 12-04, 15-05, 12-06, 09-08, 28-08, 04-10, 11-10 

WG Kwaliteitsindicatoren: 19-01, 13-03, 03-05, 05-06, 28-08, 02-10, 06-11 

WG Kwaliteitsinstrumenten: 09-02, 12-04, 21-06, 04-10 

WG Overleg RIZIV:  26-01, 15-03, 04-05, 26-06, 13-09, 25-10, 13-11 



                                                                    

 
 
 24 



                                                                    

 
 
 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 

Een systeem van  

“kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” 
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 Een systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie 

Bij het ontwikkelen en implementeren van een systeem van kwaliteitsbevordering hoort duiding van de    

gebruikte termen. 

Spreken over een systeem houdt in dat een verzameling van elementen zodanig in onderlinge relatie 

worden gebracht dat ze een samenhangend geheel vormen. De vier pijlers van kwaliteitsbevordering zijn 

zelfstandige elementen die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. 

Dit doel is het bevorderen van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Om dit doel te bereiken is het nodig dat 

een professioneel kader gecreëerd wordt met kinesitherapeuten die zich verbekwamen als 

kwaliteitsverantwoordelijke, als moderator en/of expert bij het begeleiden van kwaliteitsbevorderende 

activiteiten. Ook de kinesitherapeuten in de verschillende settings van de gezondheidszorg, van 

zelfstandige praktijk tot gespecialiseerd team, moeten notie hebben van wat onder kwaliteitszorg verstaan 

wordt en hoe op een gesystematiseerde wijze aan kwaliteitsbevordering kan gedaan worden. 

Wat is kwaliteit?   Wat is kwaliteitsvolle zorg? 

Duidelijke afspraken over wat onder kwaliteit verstaan wordt, is ongetwijfeld de eerste belangrijke 

noodzakelijke  stap naar kwaliteitsbevordering. 

Kwaliteit wordt gekleurd door de manier van kijken, door de verwachting van de betrokkene. Die 

verwachting kan helemaal anders zijn bij de verschillende stakeholders (de betrokkenen). 

Er is dus geen zuiver ‘objectieve’ kwaliteit.  

Kunnen we kwaliteit dan definiëren?                                                                                                                      

Ja, mits een goede kennis van de stakeholders en hun verwachtingen. Zodra dat gebeurd is, kunnen we 

zoeken naar een werkbare definitie van kwaliteit. 

Wie zijn de stakeholders? 

Voor de kinesitherapiepraktijk kunnen we drie belangrijke belanghebbenden en dus ook hun invalshoeken 

onderscheiden: 

 de patiënt(en) 

 de zorgverlener(s) 

 de overheid/financiers/verzekeraars 

 De eerste groep zijn de patiënten. Goede zorg is prioritair patiëntgericht. 

 Elementen die hier aan bod komen, liggen vervat in de vier pijlers:  

 Organisatie van de zorg en van de praktijk: toegankelijkheid, betaalbaarheid… 

 De kennis- en de competentie van de zorgverstrekkers:  efficiënte zorg (kennis van richtlijnen en 

zorgpaden…) 

 De kwaliteit van de zorg: persoonlijke vaardigheden, luisterbereidheid, effectiviteit… 

 Informatisering en automatisering: de registratie van patiëntgebonden gegevens en de 

communicatiemogelijkheden die hierdoor vergemakkelijkt en verbeterd kunnen worden … 
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De tweede invalshoek is deze van de zorgverlener, de kinesitherapeut. 

Ook hier kunnen we van de vier pijlers vertrekken met in het bijzonder de wetenschappelijke onderbouwing 

van de praktijkvoering (EBM/EBP), het intercollegiaal overleg in kwaliteitsgroepen (LOKK’s), de 

tevredenheid over het eigen kinesitherapeutisch handelen en de plaats van de kinesitherapeut in de 

gezondheidszorg (multidisciplinariteit), de appreciatie van patiënten en andere zorgverstrekkers (de 

voorschrijvers), het ereloon. 

De derde groep belangrijke betrokkenen zijn de financiers  en de regelgevende overheid. 

Het systeem van financiering, de regelgeving en de sturing van de zorg volgen in België een specifiek 

parcours. Zich ontwikkelende noden en  uitdagingen moeten een aantal structuren passeren die vertragend 

kunnen werken. De overheid legt prioriteiten op.  Overleg en samenspraak  kunnen bijdragen tot  

realistische uitdagingen  en constructieve oplossingen in de praktijk. De Rondetafelconferentie (20 

december 2012) is een voorbeeld van overleg en kan leiden tot een efficiëntere invulling van het 

informatiseringsbeleid. 

Kwaliteitsvolle zorg zal zich bevinden op het snijvlak tussen deze verschillende invalshoeken. 

Met Grol hanteren we de volgende definitie van kwaliteit: “Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt zorg die 

beantwoordt aan de reële behoefte van de patiënt, die inhoudelijk van een goed niveau is en die zowel 

doelmatig als patiëntgericht verleend wordt” (Grol 1995). 

Het systeem van kwaliteitsbevordering zal met aandacht voor de vier pijlers streven naar een verbetering 

van de kwaliteit van deze patiëntgerichte zorg. 

‘Meten is weten’ -  Is kwaliteit meetbaar? 

Niet alles is meetbaar! Er is terughoudendheid om te meten bij de kinesitherapeuten (controlerisico). 

Nochtans is meten een zeer belangrijk instrument voor verbetering van kwaliteit. Het is de basis die ons in 

staat stelt de huidige praktijkvoering te evalueren, niet om te bestraffen, maar om eruit te leren. 

Het gebruik van zelfevaluatie zet aan tot zelfreflectie en systematische verbetering. 

Correcte registratie is belangrijk en essentieel om goed te kunnen meten. Een van de voordelen is dat het 

dossierbeheer in zijn geheel daardoor ook fel verbetert. De kinesitherapeut of zijn collega’s  vinden vlotter 

relevante informatie terug en verliezen minder tijd. Ook de communicatie  zal efficiënter  verlopen. 

Om te komen tot een efficiënt draaiend systeem van kwaliteitsbevordering moet de kinesitherapeut het 

systeem leren kennen en toepassen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

 Het methodisch werken met richtlijnen, zorgpaden, proces- en probleemanalyse, instrumenten en 

werkwijzen die de verschillende aspecten van kwaliteit (incl. tevredenheid) kunnen meten. Het hanteren 

van SMART-doelen en het gebruik van de PDCA cyclus is een basisopdracht. 

 Het werken met kwaliteitsindicatoren in functie van kwaliteitsnormen. 

Al deze aspecten kunnen aan bod komen bij het intercollegiaal overleg binnen lokale kwaliteitsgroepen 

(LOKK’s). 
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Wat zijn instrumenten waarvan het kwaliteitsbevorderend systeem gebruik kan maken? 

Het systeem wordt beheerd via een digitaal platform ‘PE-online’. 

Uitgaande van de vier pijlers werden volgende elementen uitgewerkt: 

De kinesitherapeut schrijft zich in het systeem van kwaliteitsbevordering in via een standaardformulier. 

Beschrijving van de mogelijkheden van PE-online 

De kinesitherapeut krijgt inzage in zijn eigen kwaliteitsportfolio 

 Portfolio - Vereisten en status: status en verloop van de eigen kwaliteitsbevordering   

 Portfolio - Overzicht: totaaloverzicht van alle activiteiten die in het persoonlijk dossier staan. 

 Portfolio -Toevoegen: Toevoegen van activiteiten in het persoonlijk dossier. 

 Portfolio - Kwaliteitsmetingen (LOKK): Overzicht van de LOKK-activiteiten waaraan werd deelgenomen 

Opleidingsagenda 

De kinesitherapeut kan zoeken naar en zich aanmelden voor erkende navormingsactiviteiten bij de 

organisator en kan tevens geavanceerd zoeken naar activiteiten met bepaalde kenmerken/thema’s. 

Evaluaties 

De kinesitherapeut vult automatisch online bevragingen in of ontvangt deelnamebevestiging in zijn portfolio. 

De deelnemende kinesitherapeuten aan het systeem zullen een aantal navormingsactiviteiten volgen 

waarvoor ze navormingseenheden (NE) verwerven. Het aantal navormingseenheden en de modaliteiten 

worden in samenspraak met de kwaliteitsraad (RIZIV) vastgelegd. 

Het is de bedoeling dat de NE niet in hetzelfde domein worden behaald. 

 

Providers van navormingsactiviteiten 

 Universiteiten en hogescholen 

 Andere officiële instanties: CEBAM, WVVK,KCE, EBMpracticeNet, beroepsverenigingen… 

 Kringen en LOKK’s 

 Privé-initiatieven 

De criteria voor providers worden getoetst door een interne werkgroep (PQK) die is samengesteld uit 

kinesitherapeuten uit het werkveld en uit de officiële onderwijsinstellingen. 

De criteria worden vastgelegd in samenspraak met de kwaliteitsraad. 

Aangeboden activiteiten: 
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De interne werkgroep (PQK) toetst eveneens de criteria voor navormingsactiviteiten. Deze criteria worden 

vastgelegd in samenspraak met de kwaliteitsraad. 

Elke navormingsactiviteit wordt geëvalueerd door de deelnemers. Enkel wanneer de deelnemende 

kinesitherapeut de evaluatie heeft ingevuld worden de NE toegevoegd aan zijn portfolio. Meer duiding 

hieromtrent is te vinden op www.pqk.be. 

Een ander instrument om de kwaliteitsbevordering te sturen zijn de lokale kwaliteitsgroepen. 

Belangrijke toepassingen binnen de LOKK’s zijn peer reviews (richtlijnen en zorgpaden), intercollegiaal 

overleg met proces- en probleemanalyse, het bespreken van kwaliteitsindicatoren… 

Het is de bedoeling dat elke kinesitherapeut die deelneemt aan het systeem van kwaliteitsbevordering deel 

uitmaakt van één of meerdere LOKK’s en deelneemt aan een vooraf vooropgesteld aantal samenkomsten. 

Dit aantal zal aanvankelijk laag gehouden worden omdat het oprichten en activeren van LOKK’s het aantal 

ingeschrevenen in het PE-online systeem onvoldoende kan volgen. Bovendien vraagt het de nodige tijd om 

kinesitherapeuten te informeren en mee te laten denken in het systeem van kwaliteitsbevordering. 

Bij de activiteiten van de LOKK is het de bedoeling dat er vooraf gepeild wordt naar de competenties van de 

kinesitherapeut in het kader van het te bespreken onderwerp. De LOKK-activiteit wordt zoals de 

navormingsactiviteit geëvalueerd door de 

deelnemer. Een derde bevraging (3 maand na 

datum) peilt naar de invloed van de activiteit op 

de competentie. 

De kinesitherapeut moet de drie bevragingen 

invullen alvorens de LOKK-activiteit wordt 

toegevoegd aan zijn portfolio 

De kinesitherapeut bewaart alle peilingen in PE-

online bij ‘evaluaties’. 

Het digitaal systeem laat toe de metingen op 

LOKK-niveau te analyseren. Ook een analyse op 

macroniveau is mogelijk. 

Hoewel het volgen van navormings-activiteiten nauw kan aansluiten bij het management van kennis- en 

competentie, komen heel wat aspecten van de drie andere pijlers hier ook aan bod. 

Zelfevaluatie- en zelfreflectie 

Zelfbeoordeling is een cruciaal element van kwaliteitsbewaking. Een goed werkend systeem van 

kwaliteitszorg dient een grote verantwoordelijkheid te leggen bij de kinesitherapeut zelf. 

Checklists en (zelf)bevragingen werden uitgewerkt om de organisatie van de praktijk en het beoordelen van 

het  kinesitherapeutisch handelen te toetsen. 

 

De digitale ‘Praktijkchecklist’   

Deze praktijkchecklist vult de kinesitherapeut zelf online in en is bedoeld als leidraad bij een goede 

praktijkvoering om de dienstverlening te optimaliseren. 

http://www.pqk.be/
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De vragenlijst checkt of 35 elementen gaande van infrastructuur over veiligheid, communicatie tot de 

wettelijke – en beroepsverplichtingen, … al dan niet aanwezig zijn in zijn praktijk.  

Checklist bij het ‘Kinesitherapeutisch Dossier’ 

Het kinesitherapeutisch dossier is een handig werkinstrument voor een vlotte en efficiënte praktijkvoering. 

Gezien het in de kinesitherapie vaak om complexe problemen gaat, is het noodzakelijk dat er strategieën 

worden toegepast voor het oplossen van het probleem. De opeenvolgende stappen liggen vervat in het 

klinisch redeneren dat te definiëren is als een planmatig handelingsproces. Tijdens dit handelingsproces 

analyseert de kinesitherapeut - in samenspraak met de patiënt - het gezondheidsprobleem en de daaraan 

gerelateerde contextuele factoren. Doel is om  een adequaat behandelplan op te stellen dat het 

gezondheidsprobleem vermindert of opheft. Het klinisch redeneren omvat dus het proces van het koppelen 

van relevante kennis, ervaring in het oplossen van problemen en reflectie op het eigen handelen. Zodoende 

zal de kinesitherapeut beredeneren welke stappen hij moet nemen voor het kinesitherapeutisch handelen 

gebaseerd op inzicht. 

 

De structuur van het kinesitherapeutisch dossier is afgestemd op het klinisch redeneren. 

 

Bij deze template worden 30 elementen uit het kinesitherapeutisch dossier getoetst onder de 

‘Structuurindicator’. Het gaat vooral om de verplichte elementen van het dossier die volgens de 

nomenclatuur van de kinesitherapie wettelijk 

dienen aanwezig te zijn. Volgens art. 9 van de 

wet op de patiëntenrechten is de 

kinesitherapeut ook verplicht een 

patiëntendossier bij te houden, dat op een 

veilige manier bewaard moet worden. Het kan 

onder bepaalde voorwaarden door de patiënt 

geraadpleegd worden. Bepaalde gegevens 

moeten dan ook verplicht in dat dossier worden 

genoteerd. 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal elementen 

aangaande de anamnese, het kinesithera-

peutisch onderzoek, het behandelingsplan, de behandeling, de resultaten en/ of evaluaties en de afsluiting 

van de behandeling. 

Met deze template kan de kinesitherapeut  zelf nagaan of u hij/zij met het kinesitherapeutisch dossier goed 

zit.  

 

Bevraging ‘patiëntentevredenheid’ 

Bij de patiëntenbevraging wordt rekening gehouden met 8 kwaliteitsindicatoren, onder-verdeeld in 3 

groepen, die via een betrouwbare meting de kwaliteit van de zorg zichtbaar maken. Deze 8 indicatoren 

worden dus gedefinieerd als een meetbaar element van de zorgverlening, die functioneren als een 

mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit. De 8 kwaliteitsindicatoren kunnen dus opgevat worden als een 

signaal van goede of slechte kwaliteit, maar ook als een bewijs van goed geleverde zorg.  
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Bevraging bij ‘het kinesitherapeutisch handelen’ – zelfevaluatie 

Tegelijkertijd met de patiëntenbevraging bestaat de mogelijkheid om het kinesitherapeutisch handelen te 

evalueren binnen de (groeps)praktijk. Om de resultaten van de zelfevaluatie te kunnen toetsen aan de 

resultaten van de patiëntenbevraging is de bevraging eveneens opgebouwd rond de 8 kwaliteitsindicatoren.  

 

Bevraging bij het kinesitherapeutisch handelen en patiëntenbevraging worden aan mekaar getoetst. 

In het persoonlijk portfolio worden alle analyses weergegeven. Ook op macroniveau zijn analyses mogelijk. 

 

Aansluitend op deze bevragingen biedt het intercollegiaal overleg veel positieve mogelijkheden om met 

kinesitherapeuten onder mekaar belangrijke verbeteraspecten bij organisatie van praktijk en zorg en bij 

kwaliteit van zorg te bewerkstelligen. Kennis van hoger vermelde instrumenten als proces- en 

probleemanalyse met gebruik van de PDCA-cyclus en het formuleren van SMART-doelen zijn hierbij 

essentieel. 

Het is de bedoeling dat de kinesitherapeut jaarlijks minstens eenmaal elk van de vier bevragingen invult of 

organiseert. 

Informatiseren en automatiseren neemt vandaag de dag, maar zeker in de toekomst, een belangrijke plaats 

in de verschillende aspecten die kunnen leiden tot kwaliteitszorg. 

Het systeem van kwaliteitszorg heeft er voor gekozen om het beheer van het systeem volledig te 

automatiseren. Het PE-online systeem is afgestemd op de noden van het kwaliteitsbevorderend systeem. 

Alle aspecten van inschrijving over registratie tot evaluatie en validatie zijn operationeel binnen het digitaal 

systeem. 

De kinesitherapeuten die voldoen aan de criteria kunnen dit zelf vaststellen en de mogelijkheid om de 

gelabelde kinesitherapeuten te registreren in een kwaliteitsregister is voorzien. Indien nodig kunnen hun 

namen ter beschikking gesteld worden aan het RIZIV.  

Een ander aspect van informatisering is het gebruik van een E-kinesitherapeutisch dossier. De 

labelingscriteria voor softwarepakketten zullen in 2013 de integratie van een gestructureerd dossier 

mogelijk maken. 

Het kinesitherapeutisch voorschrift/verwijzing behoort tot de opdracht van recip-e. Van zodra operationeel 

zal ook de kinesitherapeut hiervan gebruik kunnen maken. 

EBMpracticeNet zal ook voor kinesitherapeuten de mogelijkheid bieden om vanuit zijn elektronisch dossier 

EBM-informatie op te vragen. 

Uitwisselen van informatie met de voorschrijver, collega’s-kinesitherapeuten en andere zorgverleners maakt 

integraal deel uit van een kwaliteitsvol communicatiebeleid. 

Aanvragen, overleg, informatieverstrekking e.a. met de verzekeringsinstellingen kunnen via 

geïnformatiseerde weg efficiënter en correcter uitgevoerd worden. 

Communicatie met het RIZIV en andere overheidsinstanties zullen geïnformatiseerd worden. 

Het systeem van kwaliteitsbevordering kan hier systematisch op inspelen en het informatiseringproces 

positief sturen. 

Besluit 
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Het systeem van kwaliteitsbevordering verdient de kans om geïmplementeerd te worden.De registratie en 

de evaluatie laten toe waardevolle informatie te verzamelen die aanwijzingen kan geven dat het systeem 

ook effectief een aanzet geeft om de zorg voor de patiënt te verbeteren. 
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Conclusies van het eindrapport pilootproject « kwaliteitsbevordering in de 

kinesitherapie ». 

Aansluitend op de doelstellingen van het pilootproject en toegelicht in het eindrapport kan gesteld worden 

dat een systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie klaar is voor implementatie. 

De continuïteit van de registratie, validatie en evaluatie van het systeem wordt gewaarborgd door PE-

online.  

De criteria die lopen tot 31/12/2012 zullen via de registratie aangeven dat een aantal kinesitherapeuten 

voldoen aan de kwaliteitsnorm zoals die tijdens de pilootfase was ingesteld. 

Vanaf januari 2013 zullen opnieuw criteria gelden voor de periode tot 31/12/2013. 

Het is essentieel dat deze criteria zo snel mogelijk bediscussieerd en geconcretiseerd worden door de 

kwaliteitsraad (RIZIV) in oprichting. 

De VZW PQK is klaar om het operationele luik in de praktijk om te zetten. 

Het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten is klaar voor een officiële start. 
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Deel 3 

Studie: 

 “De ontwikkeling van een referentieterminologie voor de 

beschrijving van het menselijk functioneren  

(vanuit een biopsychosociaal gezondheidsmodel) in het 

kinesitherapeutisch dossier” 
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1.  Kadering en doelstelling van de studie 

Kadering 

Naast de ontwikkeling van de technische tools voor de overdracht en opslag van informatie staat in deze 

studie de inhoud van de communicatie centraal. 

Als uitgangspunt wordt gesteld dat het standaardiseren en het uniformiseren van de communicatie tussen 

kinesitherapeuten onderling, en tussen kinesitherapeuten en andere zorgverleners essentieel is voor de 

kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. 

In functie van de standaardisatie en de uniformiteit van de communicatie wordt in de huidige studie 

onderzocht: 

1) welke inhoudelijke informatie noodzakelijk is om een gedetailleerd beeld te krijgen van het 

functioneren van een patiënt voor revalidatiedoeleinden (kinesitherapie – use case nekklachten) . 

2) welke de meest gepaste terminologie is voor het beschrijven van de essentiële inhoudelijke gegevens in 

een systematisch opgebouwd dossier (cfr. de stappen van het methodisch handelen).  

Doelstelling 

Hoofddoelstelling van het project is het uittesten van een methodologie voor het ontwikkelen van een 

referentieterminologie voor het beschrijven van het functioneren van patiënten met klachten van het 

musculoskeletale stelsel (nekklachten), en dit bekeken vanuit een biopsychosociaal gezondheidsmodel. 

Het is de bedoeling de use case (nekklachten) volledig uit te werken en van daaruit een planning te 

maken voor de verdere uitwerking van terminologielijsten voor de kinesitherapie. Voor de systematiek 

wordt gebruik gemaakt van de inhoud van het kinesitherapeutisch eindverslag (zie project Okido, 2007) 

dat op basis van het kinesitherapeutisch dossier wordt samengesteld. 

2. Verloop van de studie 

Zoals aangegeven in de tussentijdse rapportering werd overeengekomen om te werken in een aantal 

fasen met tussentijdse evaluaties door een ad hoc werkgroep van het project Kwaliteitsbevordering in de 

Kinesitherapie (Pro-Q-Kine): 

 Fase 1: de uitwerking van een demo-maquette. 

 Fase 2: uitwerking/integratie van de use case nekklachten 

 Fase 3: test van de maquette in de praktijk 

Hieronder worden de activiteiten per fase beknopt weergegeven. 

Fase 1 - Uitwerking van een demo-maquette 

In deze fase werden: 1) de theoretische uitwerking van het concept, en 2) de structuur en de 

functionaliteiten die vereist zijn voor het integreren van het kinesitherapeutisch dossier in een bestaand 

pakket, uitgewerkt. 
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De theoretische uitwerking van het concept omvat de volgende deelaspecten: 

1. Evaluatie van bestaande richtlijnen en de literatuur in verband met onderzoek en behandeling van  

nekklachten 

2. Selectie van inhouden voor de anamnese en het onderzoek 

3. Uitwerken van inhouden voor de anamnese, het onderzoek, en het behandelingsplan conform de ICF-

terminologie 

4. Evaluatie van gebruikelijke evaluatiemethodiek (scores) in de praktijk en de literatuur 

5. Uitwerking van uniformiteit in het documenteren van de evaluatie/scores in het kinesitherapeutisch 

dossier.  

 

Bijlage 1 bevat de uitgewerkte documenten die horen bij dit onderdeel (B/EKD-B1-F1-D1>D5). 

De uitwerking van de structuur en de functionaliteiten van het pakket werd uitgevoerd in Hôpital St. Pierre 

te Brussel. Er vonden een aantal werkvergaderingen plaats waarbij een werknemer van de plaatselijke 

dienst informatica van Hôpital St. Pierre (Mevr. De Buegher J.), een vertegenwoordiger van e-Health (Dr. 

Vanbruwaene B.) en een vertegenwoordiger van Axxon (Dhr. Schroyen V.) op basis van het bestaande 

medisch dossier (medAr) van Hôpital St. Pierre de maquette voor het kinesitherapeutisch dossier 

uitwerkten. Eind december 2011 was de eerste versie van de maquette klaar voor de integratie van de 

use case nekklachten. 

Evaluatie fase 1 

Zoals aangegeven in het tussentijdse rapport van december 2011 vergt het integreren van een nieuwe 

systematiek (stappen van het methodisch handelen) in een bestaande pakket heel wat aanpassingen in 

de software. Vooral het creëren van nieuwe functionaliteiten in een bestaande structuur brengt de 

beperkingen van een bestaande, en voor medische doeleinden gebruikte structuur aan het licht.   

Fase 2 - Uitwerking/integratie van de use case nekklachten 

Tijdens fase twee werd de uitgewerkte use case nekklachten geïntegreerd in de maquette. 

Er vonden een aantal werkvergaderingen plaats waarbij een werknemer van de plaatselijke dienst 

informatica (Mevr. De Buegher J.) en een vertegenwoordiger van Axxon (Schroyen V.) het uitgewerkte 

concept van de use case nekklachten hebben geïntegreerd in het bestaande medisch dossier (medAr) van 

Hôpital St. Pierre. Begin maart 2012 werd in Hôpital St. Pierre een demo gegeven van de uitgewerkte 

maquette en werden een aantal voorstellen geformuleerd voor de voorzetting van het project. Met name 

de testfase van de maquette in en buiten het ziekenhuis lijkt een probleem te worden omdat er vanuit de 

dienst kinesitherapie weinig tijd en bereidheid is om op korte termijn mee te werken aan de testfase. 

Bijlage 2 bevat de werkdocumenten  en een aantal print screens van de geïntegreerde use case in de 

maquette (B/EKD-B2-F2-D1>D2). 
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Evaluatie fase 2 

In het  tweede tussentijdse rapport van mei 2012 wijst de werkgroep Pro-Q-Kine, rekening houdende met 

de loopduur van het project, op de trage progressie van de uitwerking van het dossier in  Hôpital St. Pierre, 

en de onduidelijkheden over de testmogelijkheden van de maquette in het ziekenhuis. Opdat een test van 

de use case ook buiten de ziekenhuiscontext zou kunnen plaatsvinden, wordt voorgesteld om de 

theoretische uitwerking van het concept alsnog te integreren in een bestaand softwarepakket dat in de 

zelfstandige kinesitherapiepraktijk wordt gebruikt. 

Fase 3 - Test van de maquette in de praktijk 

In overeenstemming met de conclusie van het tweede tussentijdse rapport werd tijdens fase 3 op korte 

tijd:  

1) de theoretische uitwerking van het concept met de use case nekklachten geïntegreerd in een bestaand 

software pakket voor de zelfstandige kinesitherapiepraktijk (HVH Fysionotes),  

2) voor een 15-tal kinesitherapeuten een cursusdag georganiseerd voor het gebruik van het 

softwarepakket, en 3) de test van de use case nekklachten in de praktijk uitgevoerd door de zelfstandige 

kinesitherapeuten. 

Gekoppeld aan de testfase werd aan de deelnemers gevraagd om op het einde van de testfase 2 tot 4 

opgemaakte dossiers door te sturen en een bijhorende 22-item vragenlijst ter evaluatie van de test in te 

vullen. 

De vragenlijst peilt naar: 

 de gebruikte systematiek bij het afnemen van de anamnese en het onderzoek 

 de inhoudelijke aspecten van de anamnese en het klinisch onderzoek vanuit een biopsychosociaal 

gezondheidsmodel 

 de gebruikelijke terminologie (uniformiteit) bij het documenteren van de functioneringsproblemen in de 

anamnese en het klinisch onderzoek 

 de gebruikelijke manier van het evalueren/scoren van de ernst van functioneringsproblemen in de 

anamnese en het klinisch onderzoek 

 de gebruiksvriendelijkheid van softwaretoepassing 

 algemene bedenkingen bij de digitale documentatie in het dossier 

 

De test van de use case werd in Hôpital St. Pierre niet uitgevoerd door de dienst kinesitherapie vanwege 

de beperking in de beschikbare tijd. Ter info: de kinesitherapeuten in het ziekenhuis werken op 

zelfstandige basis en waren niet betrokken bij het opmaken van de maquette. 

Bijlage 3 bevat de vragenlijst en een voorbeeld van de een opgemaakt dossier (B/EKD-B3-F3-D1>D2). 

Evaluatie fase 3 
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De use case nekklachten is dankzij de medewerking van Dhr. Van Hauwermeiren (HVH Fysionotes) op 

korte termijn geïntegreerd in een bestaand softwarepakket van HVH Systems. Hiervoor werd er een aparte 

module gecreëerd waarbij de specifieke methodiek en de inhoud van het bestaande pakket werden 

aangepast. 

De test van de use case is enkel uitgevoerd in de privépraktijken. 

De resultaten van de test worden hieronder weergegeven in punt 3. 

 

 

3. Resultaten van de test 

Voor de bespreking van de resultaten van de test wordt gebruik gemaakt van de ingevulde vragenlijsten 

en de opgemaakte dossiers van de use case nekklachten. 

Analyse van de vragenlijsten en de ingeleverde dossiers 

Er werden 25 dossiers en 10 ingevulde vragenlijsten ingeleverd. 

Op basis van de analyse van de antwoorden zijn voor de anamnese de volgende punten geselecteerd: 

 er wordt  op een systematische wijze gewerkt  

 de overgrote meerderheid neemt altijd een anamnese af 

 de overgrote meerderheid hanteert een vaste structuur bij het afnemen van de anamnese 

 de voorgestelde lijsten in het pakket: 

o zijn te uitgebreid en zijn onvoldoende overzichtelijk 

o bevatten een aantal overbodige items 

 de volgende items ontbreken: 

o ontstaan en verloop van de klachten; 24-uren verloop; impact andere behandelingen 

 de helft  van de deelnemers evalueert/scoort de ernst van de klachten bij de anamnese 

 voor het scoren is er geen uniformiteit; ieder heeft zijn gewoonten 

 

Op basis van de analyse zijn voor het onderzoek de volgende punten geselecteerd: 

 de overgrote meerderheid voert altijd een klinisch onderzoek uit 

 de overgrote meerderheid hanteert een vaste structuur voor het klinisch onderzoek 

 de voorgestelde lijst met  onderzoeksitems in het pakket: 

o is te omslachtig; reductie is gewenst om hanteerbaar te zijn 

o kan nog aangevuld worden met ontbrekende specificaties 

o bevat items die niet gekend zijn: NDI, PSK 

 de helft  van de deelnemers evalueert/scoort de ernst van de klachten bij het onderzoek 

 voor het scoren bij het onderzoek is er geen uniformiteit; ieder heeft zijn gewoonten 

 

Betreffende de praktische toepassing werden de volgende  opmerkingen genoteerd: 

 te omslachtig, en dus tijdrovend; wel vrij volledig, en dus uitgebreid 
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 de gebruikte terminologie is niet altijd gekend 

 lijsten zijn te uitgebreid, of niet altijd logisch geordend 

 het invoegen van vaste rubrieken maakt het meer bruikbaar dan de te lange lijsten 

 een aantal zaken moeten soms meerder malen gescoord worden; een aantal items kunnen aan elkaar 

gekoppeld worden zodat herhaling van scoren kan vermeden worden (b.v test spierkracht/test 

spierlengte/spierpijn/aard van de pijn). 

 

Betreffende de structuur werden de volgende  opmerkingen genoteerd: 

 geen integratie van de gegevens van de anamnese en het onderzoek in de samenvatting van de 

kinesitherapeutische diagnose,  en geen overdracht van deze gegevens naar het verslag 

 de kinesitherapeutische diagnose, behandelingsplan en behandeling overzichtelijk structureren 

(gegevens moeten niet meer opnieuw moeten overgenomen worden) 

 het behandelingsplan is onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt 

 

Algemene opmerkingen 

 opleiding voor het gebruik van een nieuwe toepassing en methodiek is vereist 

 mits nog wat aanpassingen kan deze toepassing zeker universeel bruikbaar worden 

 

4. Conclusies van de studie 

De conclusies van de studie hebben zowel betrekking op de processen en het verloop van de studie als op 

de resultaten van de studie. Beide aspecten leveren waardevolle informatie op en kunnen dienen als ‘take 

away messages’ voor de verdere ontwikkeling van het elektronisch dossier. 

 Bij aanvang van een studie dient duidelijk het opzet en het doel bepaald worden zodat alle betrokken 

partijen (werkveld en overheid in de huidige studie) een zelfde doel  voor ogen hebben. Voor deze 

studie is behoorlijk wat tijd verloren omdat vanuit de inbreng vanuit e-Health vooral de nadruk gelegd 

werd op terminologie en interoperabiliteit, terwijl het opzet vanuit de het project Pro-Q-Kine meer 

gefocust was op de systematiek en inhoud van het dossier, en de integratie ervan in een 

softwaretoepassing. 

 De theoretische uitwerking van het concept (onderdeel van fase 1), en meer specifiek het 

samenstellen van het conceptontwerp (systematiek, in te voegen inhouden, te hanteren terminologie), 

is een fase waaraan voldoende tijd moet besteed worden. Deze wordt best door een team van experts 

(en liefst vanuit verschillende stromingen/scholen gerelateerd aan de topic) uitgevoerd 

 In de revalidatie wordt internationaal het biopsychosociaal gezondheidsmodel als  werkkader 

gehanteerd. Binnen de WHO is in deze context de ICF (International classification of functioning, 

disability and health) ontwikkeld. Deze classificatie wordt actueel binnen de revalidatie als denkmodel 

gehanteerd. Ze biedt tevens de mogelijkheid om aan de hand van een uniforme terminologie het 

functioneren van personen in kaart te brengen. Dit denkmodel en de indeling in de hoofdklassen van 

de ICF werd ingevoerd in de use case nekklachten. Het gebruik van dit denkmodel en de link met het 

biomedisch denkkader (en terminologie) verdient de nodige aandacht 
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 De integratie van nieuwe systematiek en inhoud in een bestaand pakket vergt veel aanpassingen aan 

het bestaande pakket en heeft zijn beperkingen. Daarom wordt voorgesteld om voor de toekomstige 

ontwikkelingen vanuit een blanco basisconcept te starten. Binnen de WVVK is er eerder een didactisch 

pakket ontwikkeld dat als voorbeeld kan dienen 

 Bij de samenstelling van de huidige use case is duidelijk aangetoond dat wat betreft het documenteren 

er noch in de literatuur, noch in de praktijk eenduidigheid is, en dat er ook geen gouden standaards 

voor handen zijn. Opvallend is de diversiteit in de terminologie en het gebrek aan uniformiteit 

betreffende het evalueren en scoren van functioneringsproblemen. In de huidige use case is daarom 

gekozen voor: 1) het gebruik van een uniforme terminologie gebaseerd op de ICF-terminologie, en 2) 

een uniforme wijze van documenteren en evalueren (zie uitwerking van fase 1 (bijlage 1).  

Beide aspecten zijn van primordiaal belang voor het uitwerken van een softwaretoepassing, en dit 

zowel voor het samenstellen van rubrieken en lijsten, als voor het verwerken van ingevoerde gegevens. 

o In deze context biedt de opmaak van een thesaurus voor de gebruikelijke terminologie in de 

kinesitherapie zeker en vast een grote meerwaarde. 

o Op basis van de actueel gebruikte terminologie lijkt de ICF-terminologie , mits een aantal 

aanpassingen, uitbreidingen en toegevoegde specificatie, de meest uniformiteit te bieden 

 Van essentieel belang is dat er voldoende aandacht is voor bijscholing van het werkveld. De resultaten 

van de  huidige studie geven duidelijk aan dat zowel wat betreft de basisconcepten (denkmodel en 

inhouden) als wat betreft de toepassing van het pakket opleiding noodzakelijk is. Gezien de beperkte 

tijd was in de huidige studie geen uitgebreide opleiding mogelijk, wat in de resultaten van de studie tot 

uiting komt.  

Miskenning van de noodzaak van opleiding zal het gebruik van een nieuwe toepassing doen 

mislukken. 

 De praktische bruikbaarheid van een toepassing is een voorwaarde opdat deze in het werkveld zal 

gebruikt worden. Het huidige project leert dat er op dit vlak nog een lange weg af te leggen is. De 

testresultaten geven duidelijk aan dat de door ons ontwikkelde toepassing als opzet bruikbaar is, maar 

nog veel aanpassingen en verbetering vergt opdat ze in de praktijk kan gebruikt worden. 

 Tot slot kan gesteld worden dat het vooropgestelde resultaat van deze studie, namelijk  “dat bij afloop 

van het project een referentieterminologie voor het beschrijven van functioneringsproblemen van 

patiënten met nekklachten wordt voorgelegd om geïmplementeerd te worden in de bestaande of te 

ontwikkelen softwarepakketten” (zie document ‘Beschrijving project EKD-20110609’), met voldoening 

behaald is, maar dat er vooral voor de verfijning en gebruiksvriendelijkheid van de toepassing nog 

noodzakelijke aanpassingen dienen uitgevoerd te worden. 
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Bijlage 1 Evaluatie na een activiteit 

 

Evaluatieformulier Voorbeeld weergave. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van het evaluatie formulier.  

 

Cursus evaluatie 

 

1. Organisatie en materiële voorwaarden 

De uitnodiging voor deze activiteit werd me tijdig bezorgd 

De vooraf verspreide instructies waren duidelijk en nuttig 

De vergaderruimte was geschikt voor deze activiteit 

Het aanwezige didactisch materiaal was geschikt voor deze sessie 

De voorziene tijdsduur voldeed voor het programma 

De voorziene tijdsduur werd gerespecteerd 

 

2. Structuur en leiding van de activiteit 

De uiteenzetting was duidelijk 

De uiteenzetting beantwoordde aan mijn verwachtingen 

De moderator en/of wetenschappelijke expert waren luisterbereid 

De duur en opeenvolging van de uiteenzetting, de intercollegiale discussie, de 

vraagstelling en conclusies was ideaal 

De gebruikte pedagogische methode beantwoordde aan mijn verwachtingen 

De vooraf verspreide documentatie volstond 

De Engelstalige vakliteratuur vormde een hinderpaal om alles correct te begrijpen 

 

3. Inhoud en doelstelling van de activiteit 

Het doel van deze bijeenkomst werd duidelijk aangegeven 

Het behandelde onderwerp was relevant 

De inhoud van deze sessie was aangepast aan mijn voorafgaande competentie 

Mijn deelname aan deze sessie heeft me in staat gesteld nieuwe kennis te verwerven 

Ik overweeg mijn behandelstrategie aan te passen na deze sessie 

De integratie van het EBM principe kwam duidelijk aan bod in deze sessie 
 

4. Globale beoordeling 

Ik ben tevreden over mijn deelname aan deze activiteit 

Ik wens in de toekomst deel te nemen aan gelijkaardige sessies 

Het organiseren van dit soort activiteiten draagt bij tot kwaliteitsverbetering in de 

kinesitherapie 

Ik ben van plan in de toekomst wetenschappelijke literatuur te consulteren met 

betrekking tot mijn vak 
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Bijlage 2 :  Vragenlijst vóór en drie maanden na het bijwonen van een peer review 

 

PE-Vragenlijst :  

Enkel in te vullen indien je LOKK-activiteit een peer review is, niet als het om een andere LOKK-activiteit 

gaat. 

Graag de woorden in drukletter vervangen door sleutelwoorden die van toepassing zijn op het onderwerp 

van je peer review.  

 

 1. Ik ben vertrouwd met de specifieke tests en/of meetinstrumenten over (NAAM VAN ONDERWERP VAN 

DE PEER REVIEW). 

2. Ik evalueer systematisch, voorafgaand aan de behandeling, volgend(e) element(en): (ENKELE 

SPECIFIEKE  PARAMETERS) . 

3a. (NAAM VAN EEN BEHANDELING) maakt verplicht deel uit van mijn behandeling 

3b. (NAAM VAN EEN BEHANDELING) maakt verplicht deel uit van mijn behandeling 

3c. (NAAM VAN EEN BEHANDELING) maakt verplicht deel uit van mijn behandeling 

 4. Mijn praktijk werkt in overeenstemming met de aanbevelingen van Evidence Based Medicine 

 5. Ik zoek systematisch op of er een aanbeveling voor goede praktijk bestaat in verband met ( NAAM 

VAN ONDERWERP VAN DE PEER REVIEW) 

6a. Ik raadpleeg wetenschappelijke vakliteratuur via internet 

6b. Ik raadpleeg wetenschappelijke vakliteratuur via wetenschappelijke tijdschriften 

6c. Ik raadpleeg wetenschappelijke vakliteratuur via kinesitherapiemagazines 

6d. Ik raadpleeg wetenschappelijke vakliteratuur via congres – wetenschappelijke seminaries 

7. Ik bevraag systematisch de verwachtingen van de patiënt 

8. Indien er een aanbeveling voor goede praktijk bestaat, dan pas ik deze strikt toe voor de behandeling 

van mijn patiënten 

9a. Ik geef mijn patiënt systematisch nuttige preventieve maatregelen mee 

9b. Ik geef mijn patiënt systematisch een oefenprotocol voor thuisoefeningen 

10. Mijn huidig behandelplan stelt me in staat volgende doelstelling te bereiken (NAAM VAN HET TE 

BEREIKEN DOEL) 
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Bijlage 3: Checklist kinesitherapeutisch dossier 

 

Het kinesitherapeutisch dossier   
 Ja Neen 

Aanmelding/ verwijzing/ medisch voorschrift   
1. De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, 

mutualiteitsnummer) van de patiënt zijn aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

2. De medische voorgeschiedenis van de patiënt, die noodzakelijk is 
voor de behandeling, is aanwezig in het kinesitherapeutisch 
dossier. 

  

3. Het kinesitherapeutisch dossier van de patiënt bevat de gegevens 
van de verwijzer en/ of huisarts. 

4. In de praktijk zijn er afspraken over de te hanteren terminologie in 
het patiëntendossier. 

  

     
      Anamnese   
5. De hulpvraag van de patiënt is aanwezig in het kinesitherapeutisch 

dossier. 
  

6. De bevraging naar activiteitenbeperkingen in thuis- en 
werksituatie is aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Kinesitherapeutisch onderzoek (Bij aanvang/ tussentijds/    
      einde behandeling) 

  

7. Het functieonderzoek (deel van het kinesitherapeutisch 
onderzoek) is aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Kinesitherapeutische diagnose (Bij aanvang/ tussentijds/    
      einde behandeling) 

  

8. Het kinesitherapeutisch dossier bevat de functioneringsproblemen 
(in termen van stoornissen, beperkingen en 
participatieproblemen). 

  

9. De indicatie voor kinesitherapie is aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Behandelingsplan   
10. Het behandelingsplan is aanwezig in het kinesitherapeutisch 

dossier. 
  

11. De verwachtingen, de doelen van de patiënt bij de behandeling 
zijn aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

12. Het behandelingsdoel is aanwezig in het kinesitherapeutisch 
dossier. 

  

13. De geplande verrichtingen (o.a. de behandeling, enz.) zijn in het 
kinesitherapeutisch dossier schriftelijk en/ of elektronisch 
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vastgelegd. 
14. Afspraken en/ of aanbevelingen met/ aan de patiënt zijn 

vastgelegd in het kinesitherapeutisch dossier. 
  

 

      Behandeling   
15. De behandelingsdata alsook de nomenclatuurcodes voor elke 

geattesteerde zitting zijn aanwezig in het kinesitherapeutisch 
dossier. 

  

16. De uitgevoerde verrichtingen zijn vastgelegd in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Resultaten/ evolutie/ (eind)evaluatie   
17. De gerealiseerde behandelingsdoelen en behandelingsresultaten 

(tussentijds of bij einde behandeling) zijn vastgelegd in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

18. De veranderingen in functioneren (in termen van stoornissen, 
beperkingen en participatieproblemen) zijn vastgelegd in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

19. Het kinesitherapeutisch dossier bevat de waardering van de 
patiënt. 

  

20. Voortzettingen of aanpassingen van de behandeling zijn aanwezig 
in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Afsluiting   
21. Het kinesitherapeutisch dossier bevat de datum van afsluiting van 

de behandeling. 
  

22. De reden van afsluiting is aanwezig in het kinesitherapeutisch 
dossier. 

  

23. De mate van medewerking van de patiënt bij de 
kinesitherapeutische behandeling is aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

   
      Tussentijds- en of eindverslag   
24. Het schriftelijk verslag (tussentijds- of eindverslag) aan de 

verwijzer en/of huisarts omtrent de E-pathologie – Fa – Fb patiënt 
is aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

25. Andere schriftelijk verslagen (tussentijds- of eindverslag)  
(vb. bij courante behandeling, …) aan de verwijzer en/of huisarts 
zijn aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

 
 
      Volgens art. 9 op de patiëntenrechten (Indien van  
      toepassing) 
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26. De identiteit van een vertrouwenspersoon en het verzoek van de 
patiënt om aan hem informatie mee te delen is aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

27. Het verzoek van de patiënt om geen informatie over zijn 
gezondheidstoestand te ontvangen is aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

28. De motieven waarom de zorgverlener bepaalde informatie over de 
gezondheidstoestand niet verstrekt is aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier. 

  

29. De toestemming van de patiënt om op zijn verzoek 
kinesitherapeutische behandeld te worden (Vb. in het weekend), 
is aanwezig in het kinesitherapeutisch dossier. 

  

30. De weigering of intrekking van deze toestemming is aanwezig in 
het kinesitherapeutisch dossier. 

  

 
 
Wat rood is gearceerd is volgens de nomenclatuur wettelijk verplicht aanwezig in het 
kinesitherapeutisch dossier.  
Volgens art. 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 aug 2002 is de kinesitherapeut ook verplicht 
een patiëntendossier bij te houden. Bepaalde gegevens moeten dan ook verplicht in het dossier 
worden genoteerd. Dit dossier moet op een veilige manier bewaard worden en kan onder bepaalde 
voorwaarden door de patiënt geraadpleegd worden. 
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Bijlage 4:  Checklist praktijk 

Naar een kwaliteitstool voor de kinepraktijk 
Praktijk Checklist 
 
Deze checklist is bedoeld als leidraad bij een goede praktijkvoering. De checklist geeft een goede indicatie of 
bepaalde elementen i.v.m. infrastructuur, veiligheid, communicatie, wettelijke- en beroepsverplichtingen al 
dan niet aanwezig zijn in uw praktijk. De wettelijke verplichtingen dienen wel uitgevoerd te zijn en correct 
consulteerbaar. 
Wanneer bepaalde elementen uit de checklist momenteel nog niet zijn ingevuld, is het aan u als 
kinesitherapeut om dit in de toekomst verder aan te vullen en uit te werken. 
 
Naam van de kinesitherapeut: ………………………………………… Voornaam: ………………………………… 
Praktijkadres: ……………………………………………………… Straat Nr.: ………………………………………..…. 
Postcode: ………………………………….  Gemeente: …………………………………………………………… 
Rizivnr. : ……………………………………………………………………………... 
Ondernemingsnummer: ……………………………………………………… 
Vorm van de praktijk:  
Soort praktijk: (*): Aankruisen wat van toepassing is. 

     
Juridische vorm: 
(*)       Eénmanszaak        CVBA       BVBA       NV 
 
Ondernemingsnummer van de juridische vorm: …………………………………………….. 
Erkenningsnummer van het RIZIV van de juridische vorm: ……………………………………………….. 
Medewerkers: (indien het om een groepspraktijk gaat)  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
Datum invullingen: ../../…. Aangepaste punten: ……………………………………………………… 
         ../../…. Aangepaste punten: ……………………………………………………… 
        ../../…. Aangepaste punten: ……………………………………………………… 
 
 Aanwezig 
 Ja Neen 
Infrastructuur   

1. De praktijk is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers.   
2. De praktijk beschikt over een ruime wachtkamer.   
3. De praktijk beschikt over een aparte sanitaire ruimte.   
4. De praktijk is vlot toegankelijk met het openbaar vervoer.   
5. De praktijk beschikt over voldoende parkeerplaatsen voor auto/ of fiets.   

   
Veiligheid   

6. De praktijk beschikt over een rookmelder.   
7. De praktijk beschikt over een brandblusapparaat. 

Datum laatste keuring: ………………………… 
  

8. De praktijk beschikt over een EHBO –kit.   
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Datum laatste controle van de kit: ………………………… 
9. De elektrotoestellen worden regelmatig gecontroleerd. 

Datum laatste controle: ………………………. 
 

  

10. De vervaldata van de medische producten in de praktijk worden regelmatig 
gecontroleerd. 

  

11. De hindernissen (drempels, trappen, deurmatten) binnen de praktijk zijn 
tot het minimale beperkt. 

  

12. In de praktijk is noodverlichting aanwezig.   
   
   
 Aanwezig 
 Ja Neen 
Communicatie   

13. Vermeld uw naambord de beroepstitel kinesitherapeut.   
14. De openingstijden van de praktijk zijn zichtbaar aangebracht.   
15. De praktijk beschikt over een suggestieblad/ klachtenformulier/ 

complimentenkaart. 
 

  

16. De tarievenlijst is zichtbaar aangebracht.   
17. Het bericht van al of niet conventionering is zichtbaar aangebracht.   
18. De praktijk beschikt over een telefoonpermanentie.   
19. De praktijk beschikt over een telefoondoorschakeling. 

 
  

20. De praktijk beschikt over informatie en/of preventiefolders.   
21. De praktijk heeft een website.   
22. De patiënt kan online afspraken maken.   
23. De bijzondere interessegebieden van de kinesitherapeut zijn geafficheerd 

in de praktijk. 
  

   
Wettelijke verplichtingen   

24. Er wordt bij minstens 70% van de patiënten het remgeld geïnd.   
25. De praktijk heeft de ‘Billijke vergoeding’ de oppervlakte van de praktijk/ 

wachtzaal doorgegeven waar er muziek wordt afgespeeld.  
  

26. De praktijk beschikt over een fiscaal dagboek (al dan niet elektronisch 
bijgehouden). 

  

27. De praktijk doet jaarlijks een aangifte van de patiëntenbestanden aan de 
privacycommissie.  

  

   
Beroepsverplichtingen   

28. De praktijk beschikt over een bewijs van samenwerking (Indien u over een 
groepspraktijk beschikt) tussen de kinesitherapeuten onderling. 

  

29. De praktijk heeft aan ‘Sabam’ (auteursrechten voor schrijvers en 
componisten) de oppervlakte van de wachtzaal doorgegeven waar er muziek 
wordt afgespeeld.  

  

30. Een polis beroepsaansprakelijkheid werd afgesloten.   
31. Een polis rechtsbijstand werd afgesloten.   
32. De praktijk beschikt over een brandverzekering.   



                                                                    

 
 
 53 

33. Ik volg de deontologische gedragscode. 
 

  

   
Volgende documenten zijn aanwezig:   

34. Verklaring op erewoord dat de kinesitherapeut voldoet aan de 
voorwaarden inzake zijn praktijkkamer (§ 20 v.d. nomenclatuur) of de 
vroegere B- erkenning. 

  

35. Visitatie van het diploma door de Fod Volksgezondheid.   
   
   
   
Wat in rood is gearceerd is een wettelijke verplichting voor de kinesitherapeut. 
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Bijlage 5:   Patiëntenbevraging 

Kwaliteitsindicatoren, versie 05.06.12 

Patiëntenbevraging met indicatoren 

 
Verduidelijking bij de indicatoren  
Bij het kwaliteitsonderzoek via de patiëntenbevraging wordt rekening gehouden met 7 
kwaliteitsindicatoren, onderverdeeld in 3 groepen, die via een betrouwbare meting de kwaliteit van de 
zorg zichtbaar maken. Deze 7 indicatoren worden dus gedefinieerd als een meetbaar element van de 
zorgverlening, die functioneren als een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit. De 7 kwaliteitsindicatoren 
kunnen dus opgevat worden als een signaal van goede of slechte kwaliteit, maar ook als een bewijs van 
goed geleverde zorg.  
De 7 indicatoren:  
1) Structuurindicatoren (S)  
De input: richt zich op de randvoorwaarden en ondersteunende organisatieonderdelen of diensten (de 
structuur) om tot een kwalitatieve zorgverlening te komen. 
 a) Hoe is de praktijk opgebouwd, apparatuur, omvang, inrichting, materialen waarmee gewerkt 

wordt kortom de infrastructuur. De organisatie van de praktijk, enz komt hierbij aan bod. 
(symbool IS).  

 b) Het kinesitherapeutisch dossier (symbool D). De D –indicator wordt in deze bevraging niet 
opgenomen. 

 c) Het verstrekken van informatie (symbool I)  
 
2) Procesindicatoren (P)  
 a) Deze indicator geeft een beeld van de kwaliteit (symbool K) van de verschillende 

kinesitherapeutische handelingen van bij de intake tot de eigenlijke behandeling, het 
behandelproces. De organisatie en de coördinatie van de zorg wordt hierbij beoordeeld.  

 b) Ook de communicatie met andere zorgverstrekkers (symbool C) (collegae, huisartsen en 
specialisten) is hierbij belangrijk.  

 c) Het aspect veiligheid (V) wordt in deze bevraging niet gebruikt, vandaar hier slechts 8 indicatoren. 
d) Behandeltevredenheid (BT) 

 e) Algemene patiëntentevredenheid (PT) Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 
behandel- en patiëntentevredenheid.  

  
3) Uitkomstindicator (U) Wat is het resultaat, de effectiviteit en de output. Deze indicator is gericht op 
het effect van de zorgverlening: welke verbeteringen vinden plaats bij de patiënt en hoe lang blijft de 
verbetering gehandhaafd.  
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Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de kinesitherapie te meten zoals deze door (ouders 

van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten. 

Bovendien levert het informatie op waarmee patiënten zelf keuzes kunnen maken naar welke 

kinesitherapeut ze het liefst zouden willen gaan.   

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke 

antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw 

kind) krijgt.  

De vragenlijst bestaat uit vragen over het contact en de behandelingen bij de kinesitherapeut die u 

(of uw kind) recent hebt bezocht. Wanneer u (of uw kind) bij verschillende kinesitherapeuten onder 

behandeling bent geweest, houdt u dan de kinesitherapeut in gedachten die u (of uw kind) het meest 

heeft behandeld. Betrek bij de antwoorden geen andere behandelingen dan die van de 

kinesitherapeut. 

Beantwoord alle vragen door de vakjes aan te klikken of tekst in te typen. 

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een 

bepaald aspect niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’.  

U kunt een eerder ingevuld antwoord wijzigen door op een ander hokje te klikken. Met de knop 

‘vorige’ kunt u eventueel terug naar een eerdere vraag om daar het antwoord aan te passen. Als u de 

vragenlijst heeft verzonden (als u aan het eind op de knop ‘verzenden’ heeft geklikt) kunt u geen 

antwoorden meer veranderen.   

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met …. 

De waardebepaling wordt in oranje aangegeven. De vragen waar een vette pijl voorstaat worden niet 

in de optelling (het resultaat) meegenomen. 
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1. Welke situatie is op u van toepassing? 
 Ik vul deze lijst over mijn eigen behandeling in en ik ben 18 jaar of ouder. 
 Ik ben jonger dan 18 jaar en ik vul deze lijst zelf in over mijn eigen behandeling.  
 Ik vul deze lijst in over de behandeling van mijn kind. 

 
2.  Mijn leeftijd is:  .… jaar        Bepaling van de gemiddelde leeftijd 
3.  Ik ben: man/vrouw               Percentage mannen / vrouwen  
 
4.  Wat is uw nationaliteit 
 Belg 
 Andere, namelijk …………………………………………………………………………… (invulveld) 

 
5.  Welke taal wordt er thuis gesproken 

 Nederlands                     Percentage per antwoord en open antwoord 
 Frans 
 Duits 
 Andere, namelijk …………………………………………………………………………… (invulveld) 

 
[indien ouder van kind ]  
2b. De leeftijd van mijn kind is: … jaar     Bepaling van de gemiddelde leeftijd 
3b. Mijn kind is: jongen/meisje              Percentage jongen / meisje 
4b.  Wat is de nationaliteit van uw kind:  
 Belg 
 Andere, namelijk …………………………………………………………………………… (invulveld) 

 
6.  Bent u behandeld in de kinesitherapiepraktijk of ergens anders (bijvoorbeeld thuis)?  

 Ik ben in de kinesitherapiepraktijk behandeld 
 Ik ben thuis behandeld  Indien thuis dan zijn vraag 10, 17 t/m 24, niet van toepassing  
 Ik ben ergens anders behandeld, nl. ………………………………………………..…(invulveld) Indien 

ergens anders dan zijn vraag 10, 17 t/m 24, niet van toepassing  
Percentage per antwoord en open antwoord 

 
Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

 

7.  De kinesitherapiepraktijk is telefonisch goed te bereiken. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  
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8.  Er werd binnen het uur terug gebeld nadat u het antwoordapparaat had ingesproken. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

9.  Had u de mogelijkheid om in uw omgeving zelf een kinesitherapeut te kiezen? IS 

 Nee               Percentage per antwoord 
 Ja 

 

10.  De kinesitherapiepraktijk is goed bereikbaar met het vervoermiddel dat u doorgaans 

gebruikt. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

11.  Binnen hoeveel dagen na contactname kon u terecht bij uw kinesitherapeut? IS 

 Binnen 0-2 dagen 
 Binnen 3-7 dagen                Score van 4 tot 1 
 Binnen 8-14 dagen 
 Langer dan 14 dagen 
 

12.  Binnen welk tijdsbestek bent u na het afgesproken uur geholpen? IS 

 Onmiddellijk  
 Tussen de 0 en 5 minuten 
 Tussen de 6 en 10 minuten 
 Tussen de 11 en 20 minuten            Score van 5 tot 1  
 Meer dan 20 minuten 
 

13.  Besteedde uw kinesitherapeut voldoende tijd aan u? K 

 Nooit 
 Soms              Score van 1 tot 4 
 Meestal 
 Altijd 
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14.  Kon uw kinesitherapeut u ook buiten kantooruren (voor 8.00 en na 18.00 uur) behandelen? K 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal             Score van 1 tot 4 en NVT 
 Altijd 
 Ik hoefde geen behandeling buiten kantooruren 
 

15.  Kon u een afspraak maken op een door u gewenst tijdstip? K 

 Nooit 
 Soms  
 Meestal               Score van 1 tot 4 
 Altijd 

 

16.  Voor uw hulpvraag werd u deskundig behandeld. K 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

Accommodatie  
 
17. Ik vond de kinesitherapiepraktijk netjes. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

 18. [Indien ‘Helemaal niet akkoord’, ‘Eerder niet akkoord’ en eerder wel akkoord:] Welke ruimte 
of apparatuur vond u vooral niet proper? (meerdere antwoorden mogelijk) IS 

 Behandelkamer 
 Kleedkamer 
 Sanitair (toilet, douche) 
 Oefenzaal 
 (Oefen)apparatuur 
 Anders, namelijk (invulveld) ………………………………………………………………… 

Open antwoorden 
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19. De oefenruimte bood voldoende comfort aan. (grootte, temperatuur, licht, ondergrond). IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

 

20. De praktijk bood voldoende privacy (bijvoorbeeld bij het omkleden, gesprekken, tijdens de 

behandelingen, vertrouwelijk omgaan met gegevens). IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

 

 21. [Indien ‘Helemaal niet akkoord’, ‘Eerder niet akkoord’ en eerder wel akkoord:] Waarbij  bood 
de praktijk te weinig privacy? (meerdere antwoorden mogelijk) IS 
 Bij het omkleden. 
 Bij gesprekken: andere patiënten of therapeuten konden een gesprek tussen u en de 

kinesitherapeut volgen. 
 Tijdens de behandelingen in de behandelkamer konden anderen zomaar in- en uitlopen. 
 Er werd niet vertrouwelijk met u gegevens omgegaan.  
 Anders, namelijk (invulveld) ……………………………………………………………………………… 
Open antwoorden 

22. In de wachtruimte van de praktijk waren voldoende comfortabele zitplaatsen aanwezig. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  

23. De praktijk had voorzieningen om het wachten voor u aangenamer te maken. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT  
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24. De kinesitherapiepraktijk was qua gebouw en omgeving goed toegankelijk voor u. IS 

(denk hierbij aan het binnenkomen van de praktijk, deuren, drempels, traptreden) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 of NVT 

Communicatie en informatie 
 

25.  De kinesitherapeut gaf goede informatie over de duur van de behandelperiode. I 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5 en  0  

26.  Komt de duur van de behandelperiode (aantal sessies) (tot nu toe) overeen met uw 

verwachting? K 

 Niet 
 Enigszins 
 Grotendeels 
 Volledig 

Score van 1 tot 4 

27.  Ik kreeg van de kinesitherapeut informatie over de vergoeding voor de behandeling 

(ereloon). I 

 Niet 
 Enigszins 
 Grotendeels 
 Volledig 
 Niet van toepassing 

Score van 1 tot 4 en 0 

28. Ik kreeg van de kinesitherapeut informatie over de terugbetaling bij het ereloon. I 

 Niet 
 Enigszins 
 Grotendeels 
 Volledig 
 Niet van toepassing 

Score van 1 tot 4 en 0 
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29.  Uw kinesitherapeut probeerde het probleem waarvoor je kwam goed te begrijpen. K 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5 en  0  

30. Uw kinesitherapeut heeft met u overlegd over de verschillende behandelmogelijkheden. I 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 en NVT 

31. Uw kinesitherapeut gaf goede informatie over het vermoedelijke verloop van uw klacht of 

ziekte. I 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5 en  0 

32. Uw kinesitherapeut legde u duidelijk uit hoe, waarom en hoe vaak u thuis een oefening 

moest uitvoeren. I 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 en NVT 

33.  Uw kinesitherapeut gaf u adviezen die u dagelijks kon gebruiken. K 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5  0 en NVT 
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34. Stond uw kinesitherapeut open voor vragen als u iets wilde weten? PT 

 Nooit  
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 
 Niet van toepassing 

Score van 1 tot 4 en NVT 

35.  Uw kinesitherapeut legde dingen op een begrijpelijke manier uit. PT 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5  0 en 0 

36. Legde uw kinesitherapeut u tijdens de behandelingen duidelijk uit wat hij/zij aan het doen 

was? I 

 Nooit  
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 
 Niet van toepassing 

Score van 1 tot 4 en NVT 

37. Heeft uw kinesitherapeut u, wanneer u dit wilde, de mogelijkheid geboden om uw 

behandeldossier in te zien? K 

 Nee 
 Ja 
 Niet van toepassing 
Score van 1 tot 2 en NVT 

Omgang 
38. Vroeg uw kinesitherapeut regelmatig hoe het met u ging? K 

 Nooit  
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
Score van 1 tot 4 
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Behandelde uw kinesitherapeut u beleefd? BT 

 Nooit  
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 

Score van 1 tot 4 

39. Luisterde uw kinesitherapeut aandachtig naar u? K 
 Nooit  
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

Score van 1 tot 4 

40. De kinesitherapeut heeft met mij overlegd over de kinesitherapeutische 
behandelingsmogelijkheden. C 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5, 0 en 0 

41. Zorgde uw kinesitherapeut ervoor dat u zich bij hem/haar op uw gemak voelde? BT 
 Nooit  
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 

Score van 1 tot 4 

42. Er was altijd een kinesitherapeut in de praktijkruimte aanwezig terwijl ikzelf aan het 
oefenen was. V 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5, 0 en 0 

43. Tijdens uw behandeling werd de kinesitherapeut niet vaak gestoord. IS 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5 en 0 
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 45. [Indien ‘Helemaal niet akkoord’, ‘Eerder niet akkoord’ en eerder wel akkoord:] Waardoor 
werden uw behandelingen verstoord? IS 
 Telefoon 
 Gesprekken met collega’s of anderen 
 Anders, nl (invulveld): ………………………………………………………………………. 

Open antwoord 

Samenwerking  
 46 

46. Bent u voor uw klachten door verschillende kinesitherapeuten behandeld? K 
 Nee  Indien Nee: vraag 47 overslaan 
 Ja 
 Niet van toepassing 

Percentage Nee/ ja en NVT 

47. Ik moest aan verschillende kinesitherapeuten steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertellen. K 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 5 tot 1   0 en NVT 

48. Uw kinesitherapeut gaf u informatie die tegenstrijdig was met informatie die hij/zij eerder 
gaf. I 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 5 tot 1   0 en NVT 

 49.  
49. Heeft uw kinesitherapeut (in overleg met u) de evolutie van uw behandelingen met uw 

huisarts of specialist besproken? C 
 Nee  1 punt 
 Ja  5 punten 
 Weet ik niet 2 punten 
 Ik heb zelf aangegeven een terugkoppeling aan de huisarts niet op prijs te stellen 2 punten 
 Ik heb zelf aangegeven een terugkoppeling aan de huisarts op prijs te stellen 2 punten 
Score van 1 tot 5 
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Zelfstandigheid 
50. Uw kinesitherapeut werkte samen met u aan het bereiken van de behandeldoelstellingen. BT 

 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5  en 0  

51. Uw kinesitherapeut adviseerde u over hoe u nieuwe klachten kon voorkomen. I 
 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 en NVT 

52. Vroeg uw kinesitherapeut of uw oefeningen thuis goed verliepen? K 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 
 Ik heb geen oefeningen voor thuis meegekregen 

Score van 1 tot 4  en NVT 

53. Vroeg uw kinesitherapeut wat u had gedaan met zijn/haar adviezen? K 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 
 Ik heb geen adviezen gekregen 

Score van 1 tot 4  en NVT 

Effecten van de behandelingen  

 54.  
54. Wat was het doel van uw kinesitherapiebehandeling? U 
 Volledig herstel van klachten 
 Vermindering van de klachten  
 Voorkomen dat de klachten erger worden (stabiliseren, handhaven) 
 Anders, namelijk (open invulveld) 

Percentage bij de verschillende antwoorden en open invulveld 
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55. U had vertrouwen in de vakbekwaamheid van uw kinesitherapeut. PT 
 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5  en 0 

56. U was tijdens uw behandelingen helemaal tevreden met de manier waarop u door uw 
kinesitherapeut werd behandeld. PT 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5  en 0 

57. U vond dat u door de behandelingen van uw kinesitherapeut uw dagelijkse bezigheden beter 
kan uitvoeren. PT 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee 

1 2 3 4 5 6 

Score van 1 tot 5  en 0 

58. Werden de resultaten van de kinesitherapeutische behandeling met u besproken? K 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal  
 Altijd 

Score van 1 tot 4 

 59. [Indien soms, meestal, altijd], Wanneer werden de resultaten van het kinesitherapeutisch 
behandelen met u besproken? K 
 Tijdens de behandelperiode 
 Aan het eind van de behandelperiode 
 Zowel tijdens als aan het eind van de behandelperiode 
 Anders, nl (invulveld): ………………………………………………………………………. 

Percentage van de antwoorden en open invulveld 

 60.  
60. Bent u klaar met uw behandelingen bij de kinesitherapeut? U 
 Nee → Indien Nee: steeds ‘tot nu toe in de vraag’ (Vraag 61 en 62)  
 Ja  

Percentage van Ja en Nee 
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Het beoogde einddoel was ………………………………….. (obv vraag 54 Wat was het doel van uw 

behandelingen?) 

 Open invulveld 

61. In hoeverre komt het resultaat van de behandelingen (tot nu toe) overeen met uw 
verwachtingen? U 

 Niet 
 Enigszins 
 Grotendeels 
 Volledig 

Score van 1 tot 4 

62. In welke mate zijn uw klachten veranderd ten opzichte van de periode voor de 
behandelingen? U 

 De klachten zijn weg 
De klachten zijn… 

 Heel veel verminderd 
 Veel verminderd 
 Matig verminderd 
 Iets verminderd 
 Hetzelfde 
 Iets verergerd 
 Matig verergerd 
 Veel verergerd 
 Heel veel verergerd 
… dan voor de behandelingen 

Score van 10 tot 1 

 63 
63. Was dit volgens uw verwachting? PT 
 Niet 
 Enigszins 
 Grotendeels 
 Volledig 
 Weet ik niet 

Percentage van de antwoorden 

Totale ervaring met uw kinesitherapeut 
64. Welk cijfer geeft u uw kinesitherapeut?  Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 

uitstekend. PT 
 0  heel erg slechte kinesitherapeut  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
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 6 
 7 
 8 
 9 
 10 uitstekende kinesitherapeut  

Score van 1 tot 10 

65. Zou u deze kinesitherapeut bij uw vrienden en familie aanbevelen? PT 
 Zeker niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Waarschijnlijk wel 
 Zeker wel 

Score van 1 tot 4 

66. Overweegt u een andere kinesitherapeut te nemen? PT 
 Zeker niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Waarschijnlijk wel 
 Zeker wel 

Score van 4 tot 1 

 67.  
67. Als u een ding zou kunnen veranderen aan de zorg die u krijgt/kreeg van uw kinesitherapeut, 

wat zou dat dan zijn? BT 
(Open invulveld) …………………………………………………………………………………………………. 

Open antwoord 

Over uzelf 
 
 68.  
68. Bent u naar uw kinesitherapeut verwezen door een arts (bv huisarts, specialist)? K 
 Ja 
 Nee, ik ben zonder voorschrift zelf naar de kinesitherapeut gegaan  

Percentage van de antwoorden 
 

 69.  
69. Hoeveel behandelingen heeft u (tot nu toe) gehad bij uw kinesitherapeut (voor uw huidige 

hulpvraag/ klachten)? K 
 0 tot en met 9 behandelingen 
 10 tot en met 18 behandelingen 
 19 tot en met 60 behandelingen 
 Meer dan 60 behandelingen 
 weet ik niet meer 

Percentage van de antwoorden 
 
 
 



                                                                    

 
  69 

 70.  
70. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? PT 
 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Redelijk 
 Slecht 

Percentage van de antwoorden 
 

 71. 
71. Hoe zou u, over het geheel genomen, uw algemene geestelijke gezondheid van dit moment 

beschrijven?  
 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Redelijk 
 Slecht 

Percentage van de antwoorden 
 

 72.  
72. Wat is uw hoogst voltooide opleidingsniveau:  
 Lagere school 
 Humanoria ASO  
 Humanoria TSO 
 Buitengewoon Secundair Onderwijs  
 Hoger Onderwijs buiten de Universiteit 
 Hoger Onderwijs binnen de Universiteit 
 Andere vorm: ………………………….  (invulveld) 

Percentage van de antwoorden en open invulveld 
 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

 ‘vragenlijst verzenden’ 

terug 

 
Ontwikkeld naar een vragenlijst in het kader van het project Kwaliteitsindicatoren Fysiotherapie 

ontwikkeld door IQ healthcare van het UMC St Radboud in samenwerking met het Centrum 

Klantervaring Zorg en het Nivel. De lijst is gebaseerd op de QUOTE vragenlijsten, de Amerikaanse 

CAHPS vragenlijsten en aangevuld met vragen die gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen. 

De vragenlijst werd eveneens aangevuld met vragen uit project 31, Kwaliteitspromotie in de 

kinesitherapie - 2010.
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Bijlage 6:  Zelfevaluatie bij het kinesitherapeutisch handelen 

Bevraging bij het kinesitherapeutisch handelen in de (groeps)praktijk     (Versie 05.06.12) 

 

(*): Aankruisen wat van toepassing is. 

 

Soort praktijk (*): 

(*)    Solopraktijk   Monodisciplinaire groepspraktijk    Multidisciplinaire groepspraktijk 

Een groepspraktijk bestaat uit minimaal 3 kinesitherapeuten. 

 

Hoeveel kinesitherapeuten werken in de praktijk: ……. 

 

Elke kinesitherapeut binnen de praktijk moet het formulier afzonderlijk invullen. 

 

(*)    Praktijkhouder         Medewerker 

 

Geboortejaar: 19…  Geslacht (*):      Man   Vrouw 

 

Provincie waar de praktijk gevestigd is (*): 

    Antwerpen     Brussel Hoofdstedelijk Gewest    Henegouwen     Limburg 

     Luik      Luxemburg  Namen   Oost-Vlaanderen    Vlaams-Brabant 

    Waals Brabant     West-Vlaanderen 

 

     Anvers    Brabant flamand    Brabant wallon   Flandre occidentale 

     Flandre orientale      Hainaut     La Région Bruxelles-Capitale      Liège 

     Limbourg      Luxembourg       Namur 

 

Bijzondere interessegebieden (*): 

     Cardiale kinesitherapie     Geriatrische kinesitherapie      Oedeemtherapie 

     Manuele therapie      Neurologische kinesitherapie      Pediatrische kinesitherapie 

    Ontspanningskinesitherapie       Palliatieve kinesitherapie      Respiratoire kinesitherapie               

    Sportkinesitherapie        Psychomotorische kinesitherapie 

    Perinatale kinesitherapie en pelvische reëducatie   

 

 

 

De waardebepaling wordt in oranje aangegeven. De vragen waar een vette pijl voorstaat worden niet 

in de optelling (het resultaat) meegenomen. 
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Behandeling van de kinesitherapeut 

 

1. Het behandelingsdoel wordt steeds in overleg met de patiënt besproken. (I) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

2. Het behandelingsplan wordt steeds met de patiënt besproken. (I) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

3. Het behandelingsplan wordt steeds gevolgd en bijgestuurd. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

4. Met de patiënt wordt steeds zijn actieve deelname aan het behandelingsproces besproken. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

5. De patiënt krijgt een thuisoefenprogramma mee. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

6. De patiënt krijgt preventietips. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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7. De wettelijke voorziene behandelingsduur wordt steeds gerespecteerd. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

 

8. Op het einde van de behandelreeks consulteer ik steeds de patiënt naar het behaalde 
resultaat. (BT) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

9. Het behaalde resultaat wordt steeds gerapporteerd aan de voorschrijvende/behandelende arts. 
(C) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

10. De patiënt krijgt steeds inzage in zijn kinesitherapeutisch dossier indien hij erom vraagt. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

11. De mening van de patiënt over de doeltreffendheid van de behandeling wordt altijd gevraagd. 
(PT) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

12. De therapie wordt altijd correct afgesloten op het moment dat het behandelingsdoel werd 
bereikt. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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13. Indien het behandelingsdoel niet is bereikt, wordt met de verwijzer overlegd over het verder te 
volgen beleid. (C) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

Veiligheid en ruimte in de kinepraktijk 

 

14. De patiënt is nooit alleen terwijl hij met een aangeschakeld fysiotherapeutisch toestel is 
verbonden. (V) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

15. Er is altijd een kinesitherapeut in de praktijkruimte aanwezig terwijl de patiënt verder 
zelfstandig oefent.(V) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

16. De kinesitherapeuten kunnen dringende medische hulpverlening toedienen. (K) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

17. Er worden nooit hand- en polssieraden gedragen tijdens de behandeling. (V) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

18. Indien nodig, worden medische handschoenen gebruikt. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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19. De praktijk beschikt over een private afgesloten ruimte. (IS) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

Kwaliteit van de kinesitherapeut 

 

20. In de praktijk wordt minstens 2 maal per jaar navorming gevolgd om de kennis en kunde up to 
date te houden. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

21. Ik heb me bijgeschoold in specifieke deeldomeinen van de kinesitherapie. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

22. Ik overleg geregeld over kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden bij patiënten. (C) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

23. Ik neem regelmatig deel aan interdisciplinair overleg over een patiënt binnen de eerste lijn. (C) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

24. De afspraken die gemaakt worden op zo'n overleg worden vastgelegd in het kinesitherapeutisch 
dossier. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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25. Ik vraag aan de patiënt een absolute samenwerking om de behandelingsdoelstellingen te 
bereiken. (BT) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

26. In de praktijk worden klachten van patiënten ernstig genomen en leiden deze tot verbeteracties 
waar mogelijk. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

27. Ik streef bewust naar kwaliteitsverbetering. (K) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

28. Ik ga strikt vertrouwelijk om met gegevens van patiënten. (K) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

29. Ik ben me bewust van mijn (grenzen in) competenties en verwijs door naar andere 
gezondheidswerkers waar wenselijk of nodig. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

30. De therapie wordt zelden door de patiënt afgebroken zonder gekende reden. (U) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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31. In de praktijk wordt een therapie nooit afgebroken omwille van redenen gekoppeld aan de eigen 
praktijk (bijv. gestoorde patient-kinesitherapeut relatie). (U) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

Behandelingsplan en organisatie in de groepspraktijk  

Vr. 32 tot 45 dient enkel ingevuld te worden door kinesitherapeuten werkend in een groepspraktijk. 

 

32. Er vindt geregeld (inter)professioneel overleg plaats over patiënten. (C) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

33. Bij bepaalde aandoeningen is er regelmatig overleg over de behandelingsstrategie en het te 
volgen behandelingsplan. (C) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

34. De kinesitherapeuten hebben binnen de praktijk evenveel inspraak in het behandelingsplan. (C) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

35. Als een patiënt door verschillende kinesitherapeuten wordt behandeld, dan is dit steeds wegens 
gegronde redenen. Dit wordt al dan niet door de patiënt aanvaard. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

36. Om een behandeling te optimaliseren, wordt een patiënt ook wanneer gewenst door 
verschillende kinesitherapeuten behandeld. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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37. Alle kinesitherapeuten hebben binnen de praktijk evenveel inspraak in de organisatie van de 
praktijk. (K) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

38. Een patiënt heeft inspraak in de keuze van de kinesitherapeut die hem/haar zal behandelen. (IS) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

39. Binnen de praktijk zijn er afspraken over de verwerving van bijzondere bekwaamheden. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

40. De bijzondere bekwaamheden leiden tot afspraken inzake de toewijzing van bepaalde 
patiënten(groepen) aan bepaalde kinesitherapeuten. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

41. Er zijn afspraken omtrent wie de intake afneemt bij de patiënt. (IS) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

42. Er zijn afspraken omtrent hoe de intake en de anamnese worden gevoerd. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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43. Elke kinesitherapeut beheert zijn agenda met afspraken binnen de groepspraktijk. (IS) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

44. De afspraken die met patiënten worden gemaakt inzake planning van behandelsessies, zijn 
transparant voor anderen binnen de praktijk. (IS) 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 

 

45. In de praktijk kunnen we open met elkaar communiceren over organisatorische problemen. (C) 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

In grote mate 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

Geen idee Niet van 

toepassing 

1 2 3 4 5 6 7 

Score van 1 tot 5   0 of NVT 
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Bijlage 7: Reglement kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie 

1. Voorwaarden – Procedure voor het kwaliteitsregister 

2. Praktische aspecten van de kwaliteitsbevordering 

3. Organisatie van de permanente navorming en intercollegiale toetsing 

4. Erkenning van navormingsactiviteiten 

5. Toekenning van navormingseenheden 

 

Een eerste voorwaarde voor toekomstige accreditering van de kinesitherapeut is de opname in het op te 

richten kwaliteitsregister. 

 

1. Voorwaarden voor opname in het Kwaliteitsregister. 

 

Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister moet een kinesitherapeut aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

1° Erkend zijn als kinesitherapeut door de minister tot wiens bevoegdheid Volksgezondheid behoort. 

2° Een persoonlijk online portfolio aanmaken in het PE-online systeem. 

3° Om zijn opname in het kwaliteitsregister te verkrijgen en te behouden moet elke kinesitherapeut: 

3.1° Per periode deelnemen aan minimum 2 LOKK activiteiten intercollegiaal overleg (peer reviews). Voor 

de eerste periode wordt als overgangsmaatregel de tijdspanne van 01-10-2011 tot 31-12-2013 in 

aanmerking genomen. Deze eerste periode loopt uitzonderlijk over 27 maanden. 

3.2° Tijdens de eerste cyclus die loopt van 01-10-2011 tot 31-12-2013, een voldoende aantal 

navormingseenheden (NE) verzamelen. Het aantal navormingseenheden en de manier waarop deze 

moeten worden behaald, worden vastgesteld door de kwaliteitsraad (RIZIV).  

Een bevestiging van opname in het Pro-Q-Kine register kan bekomen worden ten laatste op 31-12-2013, zo 

aan alle voorwaarden is voldaan. 

 

2. Praktische aspecten van kwaliteitsbevordering: intercollegiaal overleg en permanente navorming. 

De kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten is gebaseerd op de 4 onderstaande pijlers: 

- kennis- en competentiemanagement 

- organisatie van de zorg in de praktijk 

- kwaliteit van de zorg & preventie 

- informatisering en automatisering 

 

Tijdspad 

Om zijn opname in het kwaliteitsregister te bekomen heeft de kinesitherapeut 24 maanden tijd om te 

voldoen aan de hierna gestelde voorwaarden. Uitzonderlijk loopt de eerste periode over 27 maanden. 

Deze voorwaarden zijn: het behalen van 50 NE en het deelnemen aan 2 LOKK activiteiten intercollegiaal 

overleg (peer reviews). 



                                                                    

 
  80 

2a. Intercollegiaal overleg – deelname aan lokale kwaliteitsgroep kinesitherapie 

 

Een belangrijk deel van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie is overleg onder gelijken, peer review in 

het internationale jargon. Het uiteindelijke doel is, door uitwisseling van praktische kennis en ervaring 

onder collegae, de kwaliteit van de zorgverlening aan de patiënt te verbeteren. 

 

In de loop van de periode, moet elke kinesitherapeut aan minstens 2 LOKK activiteiten (intercollegiaal 

overleg, peer reviews) deelnemen. Het intercollegiaal overleg wordt georganiseerd in de LOKK’s, die 

minimum 8 en maximum 15 collega’s tellen.  

Deze LOKK’s worden samengesteld op vrijwillige basis.  

 

De deelname aan LOKK activiteiten komt NIET in aanmerking voor navormingseenheden (NE). 

De onderwerpen zijn in principe vrij binnen het kader van de vier pijlers. De kwaliteitsraad kan echter 

enkele nationaal bepaalde thema's voorstellen. 

2b. Permanente navorming 

Binnen 27 maand, de duur van de eerste cyclus, moet elke kinesitherapeut een pakket van (te bepalen 

door de kwaliteitsraad) navormingseenheden (NE) verzamelen, door het volgen van permanente navorming 

die het volledige domein van de kinesitherapie bestrijkt. 

Daartoe worden alle navormingsactiviteiten ingedeeld in volgende deelgebieden: 

1. algemeen kinesitherapeutisch 

2. ethische, socio-economische en organisatorische aspecten van het beroep 

3. regionaal, nationaal of internationaal symposium 

4. EBP-opleiding (evidence based practice): zoekstrategieën, analyseren en interpreteren van 

richtlijnen 

5. collega’s werkzaam in ziekenhuis, ROB, RVT, WZC, revalidatiecentra 

6. wetenschappelijke publicaties in een tijdschrift beschikkend over een leescomité en / of 

een impactfactor 

7. enig auteur van een abstract of poster 

8. promotor van een Masterproef in de kinesitherapie / doctoraatsthesis 

9. spreker bij erkende navormingsactiviteiten 

10. moderator bij erkende navormingsactiviteiten 

11. kinesitherapeut die een specifieke opleiding volgt tot moderator 

12. kwaliteitsverantwoordelijke van een lokale kring 

13. erkend stagebegeleider 

 

Voor alle navormingsactiviteiten (met inbegrip van de buitenlandse) worden het onderwerp, de spreker(s), 

de organisator, de inhoud en de tijdsduur duidelijk vermeld.  

Een spreker moet onafhankelijk zijn ten aanzien van commerciële firma's, producten en technieken.  

30 NE moeten verplicht behaald worden in de eerste vier deelgebieden hierboven vermeld. 

Bijzonderheden per deelgebied 

Deelgebied 1 

De kinesitherapeut kan deelgebied 1 eventueel vervangen door een navorming die meer op de persoonlijke 

praktijk is afgestemd (door het kiezen van een navorming binnen zijn bijzondere klinische praktijk). 
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Deelgebied 2 

Teneinde in aanmerking te komen voor deelgebied 2 moeten navormingsactiviteiten een direct verband 

hebben met de kwaliteit van de zorgen waarvan de patiënt geniet of van de organisatorische aspecten van 

het beroep. Activiteiten met betrekking tot de persoonlijke fiscaliteit van de kinesitherapeut en met het 

beheren van zijn persoonlijk patrimonium (pensioen, verzekeringen, etc.), komen niet in aanmerking voor 

NE.  

Deelgebied 4 

Het maximum aantal eenheden verworven in het buitenland bedraagt 10 per jaar. 

Bij elke aanvraag moet noodzakelijk het attest van deelname opgeladen worden in het persoonlijk portfolio 

in PE-online. 

Deelgebied 5 

Aan de vergaderingen onder ziekenhuiscollega’s en onder collega’s werkzaam in ROB, RVT, WZC, 

revalidatiecentrum of medisch huis, waar uitsluitend aan gevalbespreking wordt gedaan, kunnen geen NE 

worden toegekend. Er kunnen wel NE bekomen worden indien in de voorafgaande aanvraag daartoe is 

vermeld waar en op welke datum de vergadering plaats heeft, welk specifiek onderwerp door welke spreker 

zal worden behandeld, en op voorwaarde dat deze bijeenkomsten vrij toegankelijk zijn voor 

buitenstaanders. 

Deelgebied 6  

Een leescomité en/of impactfactor geldt als verplichte voorwaarde. Onderscheid wordt gemaakt tussen een 

1e auteur en de andere auteurs. 

3. Organisatie van het intercollegiaal overleg en de permanente navorming 

De logistieke modaliteiten voor de organisatie van LOKK activiteiten worden beschreven in de documenten 

onder rubriek “in de praktijk” van de website www.pqk.be.   

4. Erkenning van navormingsactiviteiten 

De erkenning van navormingsactiviteiten gebeurt door de daartoe gemachtigde instantie (PQK).  

Binnenlandse navormingsactiviteiten kunnen door de daartoe gemachtigde instantie (PQK) erkend worden. 

Dit gebeurt per voorafgaande digitale aanvraag door de organisator vóór de datum van de activiteit. 

 

Navormingsactiviteiten die in het buitenland worden georganiseerd (door een buitenlandse of Belgische 

organisator) kunnen door de daartoe gemachtigde instantie (PQK) erkend worden op voorwaarde dat de 

kinesitherapeut minstens twee modules van anderhalf uur per vormingsdag bijwoont. 

Herhaling van navormingsactiviteit: is navorming die identiek is aan reeds erkende navorming, zowel qua 

inhoud, tijdsduur als qua spreker(s).  

“Navormingsactiviteiten op afstand” worden nog niet in het systeem opgenomen. Onder 

“navormingsactiviteiten op afstand” wordt bedoeld, het volgen van navorming via een computer en/of 

internet, zonder een fysieke aanwezigheid van de deelnemer in de bijscholingszaal.  

 

http://www.pqk.be/
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5. Toekenning van navormingseenheden (NE) 

De praktische uitwerking van de eerste cyclus van 27 maanden houdt het verwerven in van 50 NE, 

waarvan 30 NE verplicht te behalen zijn in de eerste vier deelgebieden zoals hierboven vermeld. 

1° In het tweede deel (van 01/01/2013 tot 31/12/2013 van de 1e cyclus die loopt van 01-10-2011 tot 

31-12-2013 worden: 

-  per module van 2 uren tot 5 uren durende erkende navormingsactiviteit 10 navormingseenheden 

toegekend. 

- per module van 6 uren tot 15 uren durende erkende navormingsactiviteit 15 navormingseenheden 

toegekend. 

- per module van meer dan 16 uren durende erkende navormingsactiviteit 20 navormingseenheden 

toegekend. 

 

2° De erkenning van een navormingsactviteit gebeurt in functie van zijn wetenschappelijke waarde en niet 

in functie van de plaats van het gebeuren (bv: symposium in het buitenland). 

3° Toe te kennen NE per type van erkende navormingsactiviteit: zie tabel hierna. 

 

 

Gebruikte afkortingen 

 

LOKK :  Lokale Kwaliteitsgroep voor Kinesitherapeuten (8-15 personen) 

NE :   navormingseenheden 

ROB:  rustoord voor bejaarden 

RVT:  rust- en verzorgingstehuis 

WZC:  woon- en zorgcentra 

 

Lexicon 

Intercollegiaal overleg: Vindt bij voorkeur plaats binnen een LOKK (zie LOKK) en bestaat uit het 

samen bekijken en beoordelen van een ontwerprichtlijn via een peer 

review (zie peer review), waarbij collega’s feedback geven op basis van 

hun kennis of expertise. Bij intervisie als overlegvorm wordt vooral 

gefocust op feedback rond het persoonlijk handelen van de 

kinesitherapeut. 

Peer review: In het kader van LOKK, verstaat men onder peer review het overleg/de 

bespreking onder gelijken van een onderwerp uit hun professionele 

werksfeer. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

praktijkorganisatie, professionele samenwerking, communicatie met 

andere actoren, de implementatie van een nieuwe methodiek, … . 

Moderator: de moderator van een peer review leidt de activiteit. Hij stelt de expert 

voor en geeft een korte inleiding. Hij probeert iedereen bij het gesprek 

te betrekken en leidt alles in goede banen. Om dit alles te bereiken 

heeft hij liefst de cursus ‘moderatorenopleiding’ (WVVK – PQK) gevolgd. 

Indien de moderator ook een zekere expertise heeft betreffende 

EBM/EBP, gestructureerde dossiervorming en communicatietechnieken 

dan heeft dit zeker een meerwaarde. Meer info vindt u op 

www.pqk.be/nl/organisatie-en-werking-van-een-lokk.
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rubriek Benaming omschrijving aantal toegekende NE 

1 algemeen kinesitherapeutisch praktische opleiding 

(vaardigheden) en/of 

theoretische opleiding (kennis) 

en/of opleidingsprogramma 

over specifieke onderwerpen 

10 NE per activiteit met 

een minimumduur van 

90 min. 

2 ethische, socio-economische en 

organisatorische aspecten 

vergaderingen met 

gezondheidseconomische en/of 

ethischeen/of deontologische 

inhoud 

10 NE per activiteit met 

een minimumduur van 

90 min. 

3 regionale symposia  nationale 

symposia  

 10 NE  

Max 2 /jaar 

4 internationale symposia indienen programma en 

persoonlijk rapport verplicht 

10 NE Max 1/ jaar 

5 EBP-opleiding zoekstrategieën, analyseren en 

interpreteren van richtlijnen 

10 NE 

6 collega’s werkzaam in 

ziekenhuis, ROB, RVT, 

revalidatiecentrum, WZC of 

medisch huis 

met uitsluiting van 

gevalsbespreking 

 5 NE, met een 

minimumduur van 60 

minuten, en max één 

vergadering per maand 

7 wetenschappelijke publicaties 

in een tijdschrift beschikkend 

over een leescomité en/of een 

impactfactor 

1
e
 auteur 

laatste auteur 

overige auteurs 

 10 NE / publicatie 

 5 NE / publicatie 

 5 NE / publicatie 

8 auteur van een abstract + 

poster, of abstract + 

communicatie tijdens een 

congres 

1e auteur 5 NE/abstract + poster   

 10 NE/abstract + 

communicatie 

9 hoofdpromotor van een 

Masterproef in de  

kinesitherapie 

begeleiden van een student bij 

zijn Masterproef 

10 NE / 

Masterproef 

10 spreker bij erkende 

navormingsactiviteiten 

 

 aantal navormings-

eenheden waarop hij 

recht heeft x 2 

(toegekend minimum = 

10 NE) 
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11 moderator bij erkende 

navormingsactiviteiten 

 

 aantal navormings-

eenheden waarop hij 

recht heeft x 2 

(toegekend minimum = 

10 NE) 

12 kinesitherapeut die een 

specifieke opleiding volgt tot 

moderator  

 10 NE / sessie 

13 kwaliteitsverantwoordelijke 

lokale kring 

 10 NE op jaarbasis 

 

Bovenstaande tabel geldt als leidraad tot 31/12/2012, vanaf 01/01/2013 worden de nodige 

aanpassingen doorgevoerd op advies van de kwaliteitsraad. 

Criteria voor een erkenning van de aangeboden navorming met het oog op het toewijzen van NE 

(navormingseenheden): 

1) Het onderwerp van de navorming refereert naar (minstens) één van de vier pijlers van de 

kwaliteitsbevordering, zijnde:  

a. Kennis- en competentiemanagement:  

i. Kennismanagement, met nadruk op bv. het raadplegen van wetenschappelijke 

bronnen en het zoeken naar praktijkrichtlijnen die gebaseerd zijn op evidence 

based practice; 

ii. Competentiemanagement met nadruk op de attitude, vaardigheden en de 

beoordelingen van deze vaardigheden (ref. het competentieprofiel opgesteld door 

de NRK). 

b. Organisatie van de zorg en van de praktijk: o.a. de doeltreffendheid van de zorgen en het 

management van groepspraktijken. 

c. Kwaliteit van de zorg: meer bepaald het belang van aangepaste zorg. 

d. Informatisering en automatisering: waaronder de mogelijkheid om de administratie te 

beheren via het elektronisch dossier. 

2) Enkel navorming komt in aanmerking voor erkenning. Vorming of opleidingen die leiden tot een 

diploma of certificaat komen niet in aanmerking. Het gaat dus echt om navorming waarbij de 

kennis uit de basisopleiding wordt opgefrist en/of verbeterd. 

3) De navorming behandelt slechts één thema. Indien de navorming opgesplitst wordt over 

verscheidene modules met elk een ander onderwerp, moet het mogelijk zijn om zich slechts voor 

één module in te schrijven. 

4) Het organiseren van navorming moet deel uitmaken van het doel van de instelling (statuten). 

Indien de instelling geen juridische vorm heeft, zal gevraagd worden hoe vaak de cursus reeds 

aangeboden werd. 

5) De opleider aanvaardt de aanwezigheid van een eventuele observator, aangeduid door de daartoe 

gemachtigde instantie (PQK) om bedoelde navormingsactiviteit bij te wonen. 

6) De CV van de lesgever wordt gevraagd, alsook ten minste één wetenschappelijk artikel gelinkt aan 

het onderwerp van de navorming. 
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Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële toelage 

 

Vanaf 2013, komt elk kinesitherapeut die opgenomen is in het kwaliteitsregister en die ten laatste op 31-

12-2013 voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking voor een jaarlijkse forfaitaire accrediteringstoelage 

(financiële incentive).  

 

Deze voorwaarden zijn:  

 

1. Opgenomen zijn in het kwaliteitsregister voor kinesitherapeuten. 

2. In het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag een minimum activiteitsdrempel halen van 

1000 prestaties in de M-nomenclatuur op jaarbasis, te bevestigen met een verklaring op erewoord. 

Voor kinesitherapeuten die pas afgestudeerd zijn, zal het criterium betreffende de 

drempelactiviteit per jaar in voege treden vanaf het 2e jaar van hun beroepsactiviteit.  

Deze voorwaarde zal het onderwerp uitmaken van de overeenkomst tussen kinesitherapeuten, 

RIZIV en verzekeringsinstellingen. De overeenkomst wordt onderhandeld in 2013. 

 

 

 

 

 


