Voorstel nieuw reglement 2019-2021
Registratie en herregistratieperiode worden herleid tot één periode voor iedereen met
minimale jaarcriteria (NE + peer review + verbetertraject + evaluatie) en periodecriteria
(patiëntenbevraging + checklist + 1 opgelegde e-learning)
Jaarcriteria
-

1 Verbetertraject
40 Navormingseenheden (NE)
1 Peer review
1 Evaluatie van het verbetertraject
Periodecriteria

-

1 Checklist praktijkorganisatie
1 e-learning met opgelegd thema
1 Patiëntenbevraging (PB) of alternatief voor kinesitherapeuten werkzaam in een instelling

Jaarcriteria
-

Per jaar zal de kinesitherapeut een verbetertraject vrij kiezen uit de verschillende criteria (PB
uit een vorige periode, checklists, navorming, …). De nieuwe (jaarlijkse) periode in het
portfolio zal pas geopend worden na het uploaden van het verbetertraject. Hiervoor zal een
standaarddocument aangeboden worden. Dit document zou wel zichtbaar zijn voor Pro-QKine.

-

Nieuwe verdeling van de navormingseenheden:
o
o
o
o
o
o
o
o

-

40 navormingseenheden (NE) per jaar
2 NE per uur
Per halve dag: min. 3 uren = 6 NE; per dag: max. 12 NE
Voor een lange cursus: max. 24 NE
buitenlands congres/navorming: 12 NE/dag; max. 24 NE/congres/ max. 24 NE/jaar
stagebegeleiding: 4 NE/jaar: min. 2 x 4 weken stage
Wetenschappelijk artikel: max. 1: 4 NE/jaar – eerste en laatste auteur ge-peer reviewed
en gepubliceerd artikel.
Abstract met presentatie (poster of oraal): max. 1; 4 NE/jaar

Overdracht van NE van één jaar naar het volgend jaar met een maximum van 16 NE/jaar
binnen een zelfde periode

Imperiastraat 16a – 1930 Zaventem – 02/721.17.69 – info@pqk.be – www.pqk.be – ondernemingsnummer: BE508.683.044 –
Bank: BE93 6451 0316 2767 – BIC JVBABE22

Peer review
Min. 1 peer review per jaar en max. 3 per jaar. Er wordt nog onderzocht hoe dit praktisch kan
uitgevoerd worden in PE-online en of hier voldoende financiële middelen voor voorzien kunnen
worden.
Eindevaluatie
Het verbetertraject wordt aan het einde van datzelfde jaar geëvalueerd via een standaarddocument
en opnieuw geüpload in het portfolio vóór 31 december. Als de vooropgestelde verbeterpunten niet
gehaald werden, kan dit ook in deze evaluatie gemotiveerd worden. Pas na het uploaden van de
evaluatie kan het jaar correct afgesloten worden. Dit document zou wel zichtbaar zijn voor Pro-QKine.

Periodecriteria
1 e-learning rond een opgelegd thema.
Pro-Q-Kine viseert hierbij thema’s zoals bijvoorbeeld informatisering, EBM, kinesitherapeutisch
dossier, … . Er wordt gedacht aan een e-learning over dit thema, zodat alle portfoliohouders aan dit
criterium kunnen voldoen.

Checklist praktijk
-

Checklist Praktijk: werken met twee checklists: één basischecklist en één checklist voor
gevorderden (uitgebreide checklist) met daarin items die vooral grotere (groeps)praktijken
zullen aanbelangen. Aan deze checklists kan ook een verbetertraject gelinkt worden.

-

Checklist Kinesitherapeutisch dossier’: deze checklist wordt geschrapt. Eventueel opnieuw in
te voeren wanneer het gebruik van het digitaal kinesitherapeutisch dossier verplicht is.

Patiëntenbevraging
-

Zelfstandige kinesitherapeuten:
Er werd een nieuwe patiëntenbevraging ontwikkeld, zónder zelfevaluatie

voor

kinesitherapeuten in een zelfstandige praktijk.
Voorwaarde van 15 e-mailadressen ingeven (waarvan 10 moeten antwoorden) laten vallen,
10 antwoorden volstaan.
De kinesitherapeut kan een verbetertraject opstellen aan de hand van de resultaten van zijn
laatste patiëntenbevraging.
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-

Kinesitherapeuten in een instelling:
Alternatieve lezing behouden en koppelen aan een motivatie (over hoe de theorie van deze
lezing te implementeren) die nadien ingevuld moet worden door de kinesitherapeut.
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