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Voorwoord 

Elke fysiotherapeut wil goede zorg leveren. Het is zelfs voorstelbaar dat elke fysiotherapeut 
van zichzelf vindt dat hij1 de beste zorg levert. Maar wie bepaalt eigenlijk of er sprake is van 
goede zorg? De overheid die met wet- en regelgeving de kaders heeft bepaald en daar via 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op toeziet? Of de zorgverzekeraar die voor haar 
verzekerden zorg inkoopt en met de contractvoorwaarden eisen stelt aan praktijken, de 
fysiotherapeut en de kwaliteit van zorg die hij levert? Is het de patiënt die zelf in staat 
wordt geacht om te bepalen welke fysiotherapeut goede zorg levert? Of de huisarts die als 
poortwachter sturend kan zijn bij welke fysiotherapeut de patiënt met zijn klachten het 
beste geholpen is? Of ligt het antwoord bij de beroepsgroep zelf, die als geen ander weet 
wat goede zorg is? Een blik op het speelveld leert dat meerdere partijen zich met goede 
zorg en kwaliteit bemoeien en daar ook een uitgesproken mening over hebben.   
 
Als we het al eens kunnen worden wat goede zorg is dan is de volgende vraag of er mogelijk 
verschillen bestaan tussen praktijken en individuele fysiotherapeuten. Met andere woorden 
is er sprake van een spectrum van slechte, minder goede, goede, hele goede en uitstekende 
fysiotherapeutische zorg? In tegenstelling tot de eerste vraag (definitie goede zorg) is deze 
tweede vraag veel eenvoudiger te beantwoorden; er zijn immers heel veel aanwijzingen en 
bewijzen van forse en onverklaarde praktijkvariatie in de zorg (o.a. van Beek, 2010). 
Verschillen in kwaliteit die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door verschillen 
in patiëntkenmerken, waarbij niet gezegd is dat de slechtste kwaliteit niet goed (genoeg) is.  
 
Het maakt dus wel degelijk uit bij welke fysiotherapeut je onder behandeling bent en welke 
resultaten je van de behandeling mag en kan verwachten. Daarmee raken we de kern van 
het probleem en tevens het dominante onderwerp van deze notitie; hoe maak je kwaliteit 
van zorg inzichtelijk? Is het mogelijk om kwaliteit te waarderen in een rapportcijfer (een 9 is 
beter dan een 7) en wellicht zelfs te normeren (lager dan een 6 is onvoldoende)?   
 
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg toegankelijk en betaalbaar te 
houden voor iedereen die dat nodig heeft, is FysioTopics de uitdaging aangegaan om een 
heldere definitie van onderscheidende kwaliteit op te stellen, die praktisch hanteerbaar is, 
objectief, transparant en toetsbaar is en waar mogelijk rekening houdt met de belangen 
van de verschillende stakeholders.  
 
Om een breed draagvlak te creëren vanuit de beroepsgroep is een representatief panel 
(bijlage 1) benaderd om input te geven op de inhoud van deze notitie. Voor de criteria over 
de zorgplansystematiek en de zorgplannen zijn OrthoXpert, Zorg1 en Stichting Zorgplannen 
benaderd. 
 
Volledigheidshalve wijzen wij er nadrukkelijk op dat een organisatie of persoon die heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming van dit document niet per definitie de inhoud van deze 
notitie volledig ondersteunt.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Daar waar in de tekst hij of zijn wordt gebruikt kan ook worden gelezen zijn  of haar. 
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1.     Inleiding en vraagstelling  
FysioTopics is een snel groeiende landelijke vereniging met op dit moment 100 aangesloten 
leden en ongeveer 1500 fysiotherapeuten. Leden van FysioTopics zijn ambitieuze praktijken 
die zich op het gebied van kwaliteit positief willen onderscheiden. Leden van FysioTopics 
willen aantoonbaar de beste fysiotherapeutische zorg aan patiënten bieden en daar ook de 
erkenning voor krijgen. FysioTopics is zich er van bewust dat er praktijkvariatie bestaat, ook 
binnen haar eigen leden, en streeft er naar om deze kwaliteitsverschillen voor iedereen 
inzichtelijk te maken. Alleen door transparantie kan er sprake zijn van een krachtige prikkel 
om de kwaliteit van de zorg (nog verder) te verbeteren.  
 
Deze notitie gaat over kwaliteit van zorg en meer in het bijzonder over onderscheidende 
kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in de 1e lijns gezondheidszorg in Nederland. Voor 
leden van FysioTopics is het leveren van goede kwaliteit van zorg niet het eindpunt, maar 
eerder het startpunt. De leden van FysioTopics willen zich immers positief onderscheiden 
en aantoonbaar de beste fysiotherapeutische zorg aan patiënten leveren. 
 
Kwaliteit is een lastig te definiëren begrip. Kwaliteit is zowel subjectief (iedereen heeft zijn 
eigen mening over wat goede kwaliteit is) als relatief (afhankelijk van de context) en 
bovendien normatief (minimaal niveau). Daarbij bestaat de behoefte om kwaliteit objectief 
en toetsbaar te laten zijn in de praktijk. FysioTopics vindt het haar verantwoordelijkheid om 
kwaliteit te definiëren en te operationaliseren in een kwaliteitskader. De vraagstelling van 
deze notitie is vierledig: 

1. Wat verstaat de beroepsgroep onder kwaliteit van zorg? 
2. Hoe kun je onderscheid in kwaliteitsniveau maken? 
3. Wat zijn de kenmerken van het hoogste kwaliteitsniveau? 
4. Hoe kun je het hoogste kwaliteitsniveau borgen? 
 

Voor het beschrijven van de kenmerken van het hoogste kwaliteitsniveau worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:  

o Criteria voor onderscheidende kwaliteit moeten kunnen rekenen op een 
breed draagvlak intern (leden – potentiële leden), 

o Criteria voor onderscheidende kwaliteit moeten acceptabel zijn voor externe 
stakeholders (zorgverzekeraars, kwaliteitsregisters, vertegenwoordigers van 
patiënten etc.), 

o Criteria voor onderscheidende kwaliteit moeten voldoen aan de bekende 
methodologische eisen (validiteit, betrouwbaarheid, responsiviteit), ze 
moeten praktisch toepasbaar en haalbaar zijn (beperkte set) en tot slot non-
discriminatoir (objectief, toetsbaar en handhaafbaar) zijn.  

 
2. Ontwikkeling in het kwaliteitsdenken 
In het kwaliteitsdenken binnen de fysiotherapie is een transitie zichtbaar van HKZ / ISO via 
PLUS (structuur- en procesindicatoren) naar OUTCOME (uitkomstindicatoren). Het is 
belangrijk dat de structuur en (werk)processen op orde zijn, maar waar het in de kern om 
draait is; wat levert de zorg voor de patiënt op.    
 
Een andere belangrijke en zeer relevante ontwikkeling is dat zorgverzekeraars het mandaat 
voor het definiëren en operationaliseren van kwaliteit van zorg heeft teruggelegd bij de 
beroepsgroep. Dat geeft blijk van vertrouwen, maar creëert ook verwachtingen. Het 
betekent dat de beroepsgroep zelf kwaliteit definieert en dat niet exclusief over laat aan 
één of meerdere externe partijen (zorgverzekeraar – kwaliteitsregister - overheid). Het 
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schept ook de verplichting om onderscheidende kwaliteit te operationaliseren door middel 
van objectieve en transparante indicatoren. Alleen op die manier kan een onafhankelijk 
kwaliteitsregister bepalen of aan de minimale criteria voor kwaliteit wordt voldaan en 
bovendien biedt het de individuele zorgverzekeraar een legitimatie om zorg op een andere 
wijze in te kopen voor haar verzekerden.  
 
Per 1 januari 2016 is de kwaliteitswet zorginstellingen (VWS, 1996) vervangen voor de wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze raamwet wordt expliciet gewezen op 
de verplichtingen die een zorgverlener heeft als het gaat om goede kwaliteit van een goed 
niveau en de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de 
zorg. 
 
Misschien wel de meest relevante ontwikkeling in de Nederlandse gezondheidszorg is de 
paradigma shift van volume naar waarde. Binnen het concept van Value Based Healthcare 
gaat het vooral om ‘accountable care’ en het optimaliseren van de uitkomsten van zorg.  
  

 
 
Figuur 1: paradigma shift van volume naar waarde 

 
Value Based Healthcare is een strategie waarvan de uitgangpunten aan de basis hebben 
gestaan van de stelselwijziging in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. De gedachte 
was dat gereguleerde marktwerking en concurrentie zou leiden tot kostenbeheersing en 
kwaliteitsverbetering. Deze aanname is gebaseerd op het invloedrijke werk van Porter 
(2004, Porter & Teisberg, 2006), die concludeerde dat als alle spelers zich richten op het 
creëren van waarde, de kwaliteit zou stijgen en de kosten zouden dalen.  
  
3. Ontwikkeling theoretisch kader kwaliteit 
In de literatuur bestaat geen overeenstemming over de definitie van kwaliteit van zorg. Een 
veel gebruikte definitie van kwaliteit van zorg is die van het Amerikaanse Institute of 
Medicine (IOM). 
Per 1 januari 2016 geldt de 
Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) als 
vervanger van de  
 

“Quality of care is the degree to which health services for individuals and 
populations increase the likelihood of desired health outcomes and are 
consistent with current professional knowledge” (IOM, 2001). 
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kwaliteitswet zorginstellingen (Staatscourant, 2015). Deze wet verplicht een zorgaanbieder 
om goede zorg aan te bieden. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit 
en goed niveau: 
- die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt 

verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt,  
- waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende  

verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard, waaronder de  
overeenkomstig artikel 66b van de Zorgverzekeringswet in het openbaar register  
opgenomen voor hen geldende professionele standaard, en  

- waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook 
overigens met respect wordt behandeld.  

 
In deze definitie wordt goede kwaliteit opgedeeld in vier dimensies: veilig, doeltreffend, 
doelmatig en cliëntgericht. Artikel 7 van de Wkkgz schrijft bovendien voor dat van de 
zorgaanbieder wordt verwacht dat hij zorg draagt voor systematische bewaking, beheersing 
en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Deze verplichting houdt in:   
o het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 

kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn 
met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie; 

o het aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeel a, op systematische wijze 
toetsen of de wijze van zorgverlening leidt tot goede zorg;  

o het op basis van de uitkomst van de toetsing zo nodig veranderen van de wijze waarop 
de zorgverlening wordt uitgevoerd. 

 
De Wkkgz geeft niet meer dan richting om tot een objectieve en transparante definitie van 
goede kwaliteit te komen. De verplichtingen van een zorgaanbieder om te zorgen voor een 
systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg biedt al 
veel meer houvast.  
 
Literatuuronderzoek naar de definitie van kwaliteit maakt duidelijk dat kwaliteit van zorg 
vaak in objectieve termen wordt beschreven. Objectieve kwaliteit richt zich met name op 
de professionele of technische kwaliteit, waarmee in dit geval het fysiotherapeutisch 
handelen wordt bedoeld. Grönroos (2007) onderscheidt technische kwaliteit (wat) en de 
functionele kwaliteit van het proces (hoe) als twee dimensies die onderdeel zijn van de 
totale kwaliteit. In het kwaliteitsdenken worden regelmatig drie dimensies van kwaliteit 
genoemd; professionele, organisatorische en relationele kwaliteit (Engelen, 2012). Bij 
professionele kwaliteit gaat het om inhoudelijke kennis en vakmanschap.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: Schematische voorstelling kwaliteit (Grönroos, 2007; Engelen, 2012; Poeisz, 2012).    
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De definitie van kwaliteit van het IOM en Grönroos lijkt zich vooral te richten op de 
professionele en organisatorische kwaliteit. Kwaliteit die objectief en meetbaar is. De 
verdeling van Poiesz (2012) in objectieve en subjectieve kwaliteit kan gerelateerd worden  
aan deze drie dimensies. De objectieve kwaliteit is onder te brengen bij zowel de 
professionele als de organisatorische kwaliteit: beide aspecten zijn meetbaar.  
 
De subjectieve kwaliteit valt onder de relationele kwaliteit: relaties kunnen door iedereen 
anders ervaren worden. Objectieve kwaliteit omvat alle kwaliteit die aantoonbaar en 
meetbaar is. Met subjectieve kwaliteit wordt de waarneming of ervaring van iemand 
bedoeld, gezien vanuit een bepaald perspectief, bijvoorbeeld dat van de gebruiker of de 
aanbieder (Poiesz, 2010).   
 
Veel definities van kwaliteit zijn gebaseerd op kenmerken en eigenschappen van goederen. 
Volgens Juran (1999) leidt de mate waarin wordt voldaan aan de eisen tot tevredenheid van 
de gebruiker. Tevredenheid 
alleen is echter in de zorg 
onvoldoende voor kwaliteit. 
Zorg is immers geen product, 
maar een vorm van dienst-
verlening. Voor het meten 
van de kwaliteit van 
dienstverlening volstaan de bestaande theorieën over kwaliteit van goederen niet. 
Hemmasi (1994) vat dat als volgt samen: Kwaliteit van dienstverlening is moeilijker te 
beoordelen door consumenten dan de kwaliteit van goederen (1), kwaliteit van de 
dienstverlening is een resultante van de verwachtingen van de consument en het 
werkelijke niveau van de dienstverlening (2) en tot slot gepercipieerde kwaliteit van de 
dienstverlening betreft niet alleen de uitkomst, maar ook het proces van dienstverlening 
(3).  
 
Patiënten gaan er (soms ten onrechte) van uit dat de kwaliteit van zorg goed is en er geen 
grote kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders bestaan. Vegter (2007) concludeert dat 
zorgconsumenten op hoofdlijnen twee overwegingen hebben als het gaat om keuzes in de 
zorg; de verzekering moet het dekken en het mag niet te ver weg zijn. Victoor (2012) stelt 
vast dat er een verschil is tussen in de factoren die patiënten zeggen belangrijk te vinden 
(informatie en zorg direct ontvangen, geen wachtlijsten, deskundig personeel en 
respectvolle omgang) en de factoren waarop zij de beslissing nemen (vergoeding en 
afstand). Een conclusie die voor de hand ligt is dat kwaliteit van zorg wel door patiënten 
wordt ervaren, maar niet door patiënten wordt (kan worden) bepaald.    
 
Klantwaarde kent zijn oorsprong in service marketing. Porter (2006) definieert waarde als 
gezondheidsuitkomst voor de patiënt per geïnvesteerde euro. Het zijn met name de 
“harde” en objectieve uitkomstmaten die worden genoemd als waarde. Waardecreatie 
moet volgens Porter het belangrijkste doel zijn van een gezondheidszorgsysteem. Als 
waarde toeneemt kunnen patiënten, betalers, aanbieders en leveranciers profiteren, terwijl 
de economische houdbaarheid van het gezondheidszorgsysteem verbetert. In een latere 
bijdrage besteedt Porter (2010, 2013) aandacht aan waarde vanuit het klantperspectief. 
Hoewel de ervaring met service belangrijk kan zijn voor een goede uitkomst, is het geen 
zorguitkomst op zichzelf. Volgens Porter is het risico van een dergelijke benadering dat een  
eenzijdige focus op het meten van vriendelijkheid, gemak en voorzieningen in plaats van 
resultaten, zorgprofessionals en patiënten kunnen afleiden van het verbeteren van waarde.  
Waar Porter de nadruk legt op gezondheidswinst per geïnvesteerde euro, ‘economic value’, 

“Quality” means those features of products which meet customer needs and 

thereby provide customer satisfaction. “Quality” means freedom from deficiencies, 

freedom from errors that require doing work over again (rework) or that result in 

field failures, customer dissatisfaction, customer claims, and so on (Juran, 1999). 
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legt ‘customer value’ veel meer de nadruk op de door de klant gepercipieerde kwaliteit van 
diensten, producten of services. De definitie van de kwaliteit van dienstverlening is voor  
een groot deel gebaseerd op het werk van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985, 1988 en 
1991). Zij stelden dat kwaliteit van dienstverlening wordt bepaald door de gebruiker en niet 
door de dienstverlener (Walker, 2006).  
 
 

 
 
Figuur 3: Model van klantwaarde 

 
Uit deze beknopte samenvatting over de constructen kwaliteit, tevredenheid en 
klantwaarde volgt de volgende synthese: 

 Zorgprofessionals leggen de focus bij kwaliteit vooral op de professionele 
(objectieve) kwaliteit. Vakkundigheid en goed zijn in je vak zijn de dominante 
factoren, 

 Zorgverzekeraars leggen de focus bij kwaliteit vooral op betaalbaarheid. 
Doelmatige zorg is, bij gebrek aan uitkomsten wat de zorg nu precies oplevert, 
teruggebracht tot zo goedkoop mogelijke zorg. 

 Patiënten leggen de focus bij kwaliteit op organisatorische (objectieve) en vooral op 
relationele (subjectieve) kwaliteit. Kwaliteit die wordt gerealiseerd in de interactie 
tussen zorgprofessional en patiënt en de mate waarin wordt voldaan aan de 
verwachtingen van de patiënt. Patiënten gaan er daarbij van uit dat het met de 
objectieve kwaliteit goed gesteld is.  

 
4.      Verschillende niveaus van kwaliteit 
De expliciete vooronderstelling van FysioTopics is dat er praktijkvariatie binnen het 
fysiotherapeutisch domein bestaat en er daarmee dus ook verschil in kwaliteit is. De vraag 
is of er onderscheid gemaakt kan worden in verschillende niveaus van kwaliteit. Tot voor 
kort was het enige onderscheidende criterium de zogenaamde PLUS audit. De PLUS audit 
richt zich voor een groot deel op het methodisch fysiotherapeutisch handelen en de wijze 
waarop dat tijdens de audit uit de verslaglegging blijkt. Binnen het waardemodel kan de 
PLUS  audit gepositioneerd worden onder organisatorische kwaliteit en om die reden 
weerspiegelt PLUS een beperkt deel van de totale kwaliteit van zorg. Met de PLUS audit is 
er feitelijk onderscheid gecreëerd in (organisatorische) kwaliteit van zorg.   
 
Basis kwaliteit is vergelijkbaar met de instapeisen voor een beginnend beroepsbeoefenaar 
als algemeen practicus. Deze criteria zijn gelijk aan de registratie-eisen van het Centraal  
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Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) (bijlage 3).   
 
o Diploma fysiotherapie 
o Inschrijving BIG register 
o Deelname klachtenregeling 
o Werken volgens de richtlijnen 
o Voldoen aan de werkeis 
o Voldoende accreditatie punten voor bij- en nascholing 
 
De naam PLUS kwaliteit impliceert dat het om meer gaat dan alleen basis kwaliteit. Bij PLUS 
kwaliteit ligt de nadruk op het toetsen van het fysiotherapeutisch methodisch handelen en 
op de implementatie van de richtlijnen (HCA, 2017). De PLUS audit is opgebouwd uit twee 
elementen; motivational paper (MP) en de praktijkaudit. Een MP is een vragenlijst 
waarmee de fysiotherapiepraktijk inzicht geeft of voldaan wordt aan de voorwaarden die 
een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede fysiotherapiepraktijk. Dit past niet bij 
de opvatting van FysioTopics dat kwaliteit wordt gedefinieerd door de beroepsgroep (zie 
ook § 2). Tijdens een praktijkaudit wordt de praktijk getoetst op negen aspecten; 
 
1.    Motivational Paper 
2. Centraal Kwaliteitsregister 
3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie 
4. Hygiëne, privacy en veiligheid 
5. Klachtenregeling 
6. Wet- en regelgeving 
7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan 
8. KNGF richtlijnen 
9. Methodisch handelen 
 
Onderscheidende kwaliteit, het kwaliteitsniveau wat FysioTopics nastreeft, komt in de 
plaats van PLUS kwaliteit en is gebaseerd op het model van klantwaarde (figuur 3) en Value 
Based Healthcare (figuur 1). Value gaat in essentie over uitkomsten die relevant zijn voor de 
patiënt en de kosten die nodig zijn om de uitkomsten te realiseren. Deze verhouding is de 
meest eenvoudige definitie van doelmatigheid. Bij het definiëren van onderscheidende 
kwaliteit vanuit het perspectief van de beroepsgroep speelt objectieve (professionele en 
organisatorische) kwaliteit een dominantere rol in vergelijking met subjectieve (of 
relationele) kwaliteit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Onderscheid in kwaliteitsniveaus 

 

Basis kwaliteit 

Plus kwaliteit 

Onderscheidende 

kwaliteit 
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Onderscheidende kwaliteit richt zich niet exclusief op professionele, organisatorische of 
relationele kwaliteit, maar op een mix van deze drie aspecten van kwaliteit. Het creëren  
van klantwaarde voor alle stakeholders is het doel dat praktijken die onderscheidende  
kwaliteit bieden voor ogen staat.  
 
5.       Zorgplansystematiek, zorgplannen en zorgplanpraktijken   
Praktijken die invulling willen geven aan onderscheidende kwaliteit geven concreet 
invulling aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van 
de zorg. Deze verplichting impliceert niet alleen dat er systematisch gegevens worden 
verzameld over de kwaliteit van zorg, maar ook dat deze gegevens worden benut  
voor onderlinge vergelijking (interne en externe benchmark) alsmede het benutten van de 
gegevens om de kwaliteit van de zorg te waarderen en zo nodig op onderdelen aan te 
passen en te verbeteren in een continu en cyclisch proces. Een inmiddels beproefde 
methode om hier invulling aan te geven is de zorgplansystematiek.  
 
Zorgplansystematiek is gebaseerd op het concept van zorgprogrammering (Plexus, 2006). 
Zorgprogrammering is een manier van werken waarbij het zorgtraject van begin tot eind en 
stap voor stap in kaart is gebracht en voorgestructureerd. De basis voor het succes van 
zorgprogrammering is de ‘uniformiteit van werken’. Pas wanneer alle betrokken partijen 
van elkaar weten hoe er rond een bepaalde patiëntengroep wordt gewerkt, is een soepel 
en efficiënt zorgtraject mogelijk.  
 
 

  

    
 
 
      

 
 
 
        

  
 
 
 
      

 
 
 
 
 
  
Figuur 5: Conceptueel kader zorgprogrammering  

 

De zorgplansystematiek omvat alle aspecten van de zorgverlening (hoe, wat, waar en wie). 
Zorgplannen zijn de concrete producten (wat) op het niveau van een medische aandoening 
inclusief de OUTCOME die het zorgplan beoogt te bereiken (mix van klantwaarden).   
 
Zorgplannen zijn voor praktijken de methode om invulling te geven aan de principes van 
Value Based Healthcare. Het implementeren van zorgplannen biedt de mogelijkheid om 
concreet invulling te geven aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing en daar als 
praktijk transparant over te rapporteren. Met de kenmerkende gestructureerde werkwijze  
van de zorgplannen wordt data (OUTCOME) gegenereerd, die na verwerking en bewerking 
bruikbaar is om de eigen prestaties te beoordelen (interne en externe benchmark) en waar 
nodig aan te passen (kwaliteitsverbetering) in een continu en cyclisch proces. Bovendien  
 

Instroom 

1 

                                           
  Zorgplan 1 

  Zorgplan 2 

OUTCOME  

 Stoornissen 

 Klachten 

 Beperkingen 

 Participatie 

 Kwaliteit van Leven 
 

 Ervaren kwaliteit 
 

 Kosten 
 

Doorstroom Uitstroom 

  Zorgplan 3 
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biedt de OUTCOME mogelijkheden om transparant naar externe stakeholders (patiënten, 
zorgverzekeraars, ketenpartners, toezichthouders) te rapporteren over de verschillende  
klantwaardes. We noemen praktijken die de principes van Value Based Healthcare 
hanteren, de zorgplansystematiek als strategie hebben omarmd om onderscheidende 
kwaliteit te bieden aan patiënten en deze onderscheidende kwaliteit op een systematische 
wijze bewaken, beheersen en verbeteren; zorgplanpraktijken. 
 
6.            Voorwaarden zorgplansystematiek en zorgplannen 
Aan de zorgplansystematiek en de daarvan afgeleide zorgplannen worden eisen gesteld die 
verder gaan dan alleen maar een referentie aan een richtlijn, zorgstandaard of protocol.  In 
Nederland zijn er, voor zo ver bekend, drie partijen actief met zorgplannen; OrthoXpert 
FysioTopics  en Zorg1. Daarnaast zijn er twee netwerken die zich exclusief richten op een 
medische aandoening; ParkinsonNet en ClaudicatioNet en een vergelijkbare werkwijze 
hebben als de zorgplansystematiek.  
 
FysioTopics is van mening dat de zorgplansystematiek en een zorgplan tenminste moet 
voldoen aan de volgende eisen;  

1. Zorgplansystematiek is gebaseerd op het concept van zorgprogrammering, 
2. Zorgplansystematiek is gebaseerd op de principes van Value Based Healthcare, 
3. Zorgplannen zijn ingericht op het niveau van een medische aandoening, 
4. Zorgplannen zijn wetenschappelijk onderbouwd (evidence based), 
5. Zorgplannen helpen de fysiotherapeut bij het klinisch redeneren (system aided 

besluitvorming) zowel prognostisch, diagnostisch als therapeutisch,  
6. Zorgplannen zorgen voor een onderverdeling van de heterogene groep in 

homogene(re) subgroepen (subclassificatie en risicostratificatie), 
7. Zorgplannen bieden een duidelijk en gestructureerd zorgprogramma – zorgproduct, 
8. Zorgplannen werken met (landelijk) vastgestelde OUTCOME (klinimetrie) en  

meetmomenten,   
9. Zorgplanpraktijken worden ondersteund en gefaciliteerd bij de implementatie van 

de zorgplansystematiek en de zorgplannen; werkboeken, implementatietools, 
geaccrediteerde scholing , ICT – EPD, data verzameling en data export. 
 

Een onafhankelijke partij beoordeelt de zorgplansystematiek en de zorgplannen op deze 
negen onderdelen en bepaalt of het product voldoet en als zorgplan kan worden 
aangemerkt.  
 
7.       Samenvatting en conclusie    
Zorgplanpraktijken bieden zorg van goede kwaliteit en goed niveau. Zorg die in ieder geval 
veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op 
de reële behoefte van de cliënt.  
 
Goede kwaliteit en goed niveau is geoperationaliseerd door middel van een beperkt aantal 
wettelijke verplichtingen en criteria die gerekend worden tot de professionele kwaliteit:  

o BIG registratie, 
o Deelname klachtenregeling, 
o Werken volgens beroepsspecifieke richtlijnen, 
o Werkeis, 
o Bij- en nascholing eis.   

 
Zorgplanpraktijken bieden zorg van onderscheidende kwaliteit en onderscheidend niveau.  
Onderscheidende kwaliteit is geoperationaliseerd door middel van het aantoonbaar werken  
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volgens de zorgplansystematiek en zorgplannen. Aan de zorgplansystematiek en de 
daarvan afgeleide zorgplannen worden eisen gesteld op structuur- en procesniveau. De 
criteria worden gerekend tot professionele en organisatorische kwaliteit.  

o Beoordeeld en vastgesteld door een onafhankelijke commissie, 
o Geïmplementeerd in de praktijk, 
o Uitgevoerd door deskundige zorgverleners.  

 
De zorgplannen zijn ingericht op het niveau van een medische aandoening en voorzien van 
kwaliteitsindicatoren op structuur- en procesniveau. Zorgplannen maken gebruik van risico- 
stratificatie of zorgzwaarte profielen om een heterogene doelgroep onder te verdelen in 
homogene(re) subgroepen. Zorgplannen maken gebruik van een mix van klantwaarden die 
gerekend worden tot de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit inclusief 
een inventarisatie van de zorgkosten.  

o Minimale data set (MDS) van klantwaarden, 
o Data verzameling. 

 
Zorgplanpraktijken verplichten zich om op een systematische en gestructureerde manier de 
vastgestelde indicatoren te verzamelen. De verzamelde data wordt verwerkt en bewerkt en 
in een benchmark aan de zorgplanpraktijken teruggekoppeld. Zorgplanpraktijken benutten 
deze informatie om de eigen prestaties te beoordelen en waar nodig aan te passen in een 
continu en cyclisch proces.  

o Interne en externe benchmark, 
o Continue kwaliteitsverbetering. 

 
8.       Naar een samenhangend geheel   
Vanuit verschillende instanties worden kwaliteitscriteria benoemd en gehandhaafd in wet- 
en regelgeving (Wkkgz, Wet Big, Wgbo) of in contractvoorwaarden (inrichtingseisen, 
openingstijden, registratie in een kwaliteitsregister). Deze criteria definiëren geen kwaliteit, 
maar vormen een minimum instapniveau om de titel fysiotherapeut te voeren, het vak 
fysiotherapie uit te voeren of in aanmerking te komen voor een contractuele relatie met de 
zorgverzekeraar.  
 
Basis kwaliteit van fysiotherapeutische zorg wordt gedefinieerd en vastgesteld door de 
beroepsgroep. FysioTopics ziet het als haar verplichting om onderscheidende kwaliteit te 
definiëren en te operationaliseren door middel van een set aan kwaliteitsindicatoren die 
compact is en tegelijkertijd objectief, transparant, non-discriminatoir en responsief.  
 
FysioTopics erkent dat kwaliteit per praktijk en per zorgprofessional verschilt en dat deze 
verschillen inzichtelijk gemaakt moeten worden voor zowel de beroepsgroep zelf als voor 
patiënten, zorgverzekeraars en andere externe stakeholders.  
 
Erkenning van onderscheidende kwaliteit vindt plaats door opname in een erkend en 
onafhankelijk kwaliteitsregister ( het Keurmerk Fysiotherapie of CKR). De exclusieve taak 
van een kwaliteitsregister bestaat uit het opstellen van registratie-eisen en te (laten) 
toetsen of een praktijk – fysiotherapeut minimaal daar aan voldoet. Het is niet aan een 
register om een uitspraak te doen over onderscheid in kwaliteit. FysioTopics legt haar visie 
op kwaliteit en de daar aan gekoppelde kwaliteitsindicatoren zoals verwoord in deze notitie 
voor aan de beide kwaliteitsregisters. Omdat onderscheidende kwaliteit zich specifiek richt  
op een behandelsystematiek / behandelmethode worden beide registers verzocht de 
erkenning vorm te geven door de aantekening “zorgplanpraktijk”.  Met deze onafhankelijke 
registratie en de aantekening “zorgplanpraktijk” die door externe partijen is te raadplegen  
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kunnen zorgverzekeraars de zorginkoop vorm en inhoud geven. Het biedt bovendien 
ketenpartners de mogelijkheid om patiënten gerichter te verwijzen naar praktijken die 
onderscheidende kwaliteit bieden. Tot slot biedt het patiënten een transparant platform en 
een keuzemogelijkheid in het geval dat zij onderscheidende kwaliteit van onderscheidend 
niveau wensen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

o BIG registratie,     - Zorgplansystematiek  
o Deelname klachtenregeling,   - Zorgplannen  
o Werken volgens beroepsspecifieke richtlijnen,  - Minimale Data Set (MDS) 
o Werkeis,      - Data verzameling  
o Bij- en nascholing eis    - Benchmark  

       - Continu verbeteren 

 
 
Figuur 5: Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit 

 
Op de volgende pagina’s worden alle kwaliteitsindicatoren (basis en onderscheidende 
kwaliteit) uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basis kwaliteit 

Plus kwaliteit 

Onderscheidende 

kwaliteit 
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Criterium 1, Basiskwaliteitseisen 
 

Indicator 1 BIG registratie 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving De fysiotherapeut is opgenomen in  het BIG register 

Reden Het BIG register geeft duidelijkheid over de 
bevoegdheid van fysiotherapeuten om de kwaliteit van 
de zorgverlening te borgen.  

Score  Wel / niet geregistreerd 

Bron BIG register 

Methode Raadplegen BIG register   

Normering  Geregistreerd 

Extra informatie Om als fysiotherapeut te worden opgenomen in het BIG 
register moet een gewaarmerkte kopie van het diploma 
of een digitaal uittreksel van het diploma 
worden overlegd. Het bezit van een diploma 
fysiotherapie is daarmee redundant. 

 
 
 
 

Indicator 2 Deelname klachtenregeling 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving De fysiotherapeut neemt deel aan een klachtenregeling 
die voldoet aan de wettelijke eisen.  

Reden De wet kwaliteit, klachten geschillen zorg schrijft voor 
dat; de zorgaanbieder treft, rekening houdende met de 
aard van de zorg en de categorie van cliënten waaraan 
zorg wordt verleend, schriftelijk een regeling voor een 
effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling 
van hem betreffende klachten. 

Score  Wel / geen klachtenregeling 

Bron - 

Methode Eigen verklaring 

Normering  Deelname aan klachtenregeling  

Extra informatie  Werkt een fysiotherapeut in loondienst, dan valt hij 
automatisch onder de klachtenregeling die is afgesloten 
door de werkgever. 
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Indicator 3 Werken volgens beroepsspecifieke richtlijnen 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving De fysiotherapeut werkt conform de beroepsspecifieke 
richtlijnen. 

Reden Werken volgens de richtlijnen is onderdeel van de 
professionele standaard. Werken volgens de zorgplan-
systematiek en zorgplannen is kenmerkend voor 
onderscheidende kwaliteit.  

Score  Wel / niet conform richtlijnen 

Bron - 

Methode Eigen verklaring 

Normering Werkt conform richtlijnen  

Extra informatie  De zorgplansystematiek is gebaseerd op richtlijnen en 
zorgstandaarden, maar gaat in de uitvoering veel 
verder. Daarnaast is de compliance met zorgplannen 
objectief toetsbaar (criterium 2). Voor medische 
aandoeningen waar wel een richtlijn bestaat, maar 
geen zorgplan, geldt de eigen verklaring.  

 
 
 

Indicator 4 Werkeis 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het gemiddeld aantal uur werkzaam als fysiotherapeut  

Reden Een fysiotherapeut moet een zodanig aantal uren 
werken, dat in redelijkheid van de fysiotherapeut 
verwacht kan en mag worden dat deze beschikt over 
voldoende (kern)competenties om het beroep volgens 
de geldende professionele standaard uit te oefenen. 

Score  Aantal uur werkzaam  

Bron Personeel en organisatie 

Methode Eigen verklaring 

Normering Gemiddeld 8 uur per week werkzaam 

Extra informatie  Een fysiotherapeut kan bij zijn beroepsuitoefening 
meerdere rollen vervullen. Alle rollen zijn belangrijk, 
maar de competenties die een fysiotherapeut nodig 
heeft voor de invulling van deze rollen kunnen niet 
altijd worden aangemerkt als competenties voor het 
verlenen van verantwoorde en professionele 
individuele gezondheidszorg. 
 
Om te voldoen aan de voorwaarden voor herregistratie 
(BIG register) op basis van werkervaring moet een 
fysiotherapeut minimaal 2080 uur gewerkt hebben. 
Deze uren moeten gemaakt zijn in de registratie- 
periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste 
herregistratiedatum.   

 



                                                                                                                                                                

Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit |17 

 

 

Indicator 5 Bij- en nascholingseis 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het aantal uur dat de fysiotherapeut besteedt aan het 
bijhouden van de kerncompetenties. 

Reden Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in 
het vak fysiotherapie en de (kern)competenties om het 
beroep volgens de geldende professionele standaard 
uit te oefenen en te waarborgen is continue scholing 
noodzakelijk. 

Score  Aantal uur dat aan scholing wordt besteedt  

Bron Register – persoonlijk portfolio 

Methode Aantal uren geaccrediteerde scholing  

Normering Gemiddeld 24 uur per jaar  

 Minimaal 75% vakinhoudelijke kwaliteit  
 Maximaal 25% algemeen kwaliteitsbevorderende 

activiteiten 

Extra informatie  Scholing en deskundigheidsbevordering is een continu 
proces. De voorkeur gaat uit naar tenminste 24 uur 
scholing per jaar bij voorkeur gerelateerd aan de 
zorgplansystematiek – zorgplannen.  
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Criterium 2, Onderscheidende kwaliteit, zorgplansystematiek 
 

Indicator 6a Zorgplansystematiek deskundige fysiotherapeuten 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het aantal fysiotherapeuten dat werkt conform de 
zorgplansystematiek en de zorgplannen.  

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het werken 
volgens de zorgplansystematiek en met zorgplannen. 
Fysiotherapeuten moeten voldoende deskundig zijn om 
volgens de zorgplansystematiek en de zorgplannen te 
werken  

Score Aantal deskundige fysiotherapeuten 

Teller       Totaal aantal fysiotherapeuten die werken volgens de 
zorgplansystematiek (FTE)  

Noemer   Totaal aantal fysiotherapeuten (FTE)   

Bron Personeel en organisatie  

Score Percentage  

Waardering Relatieve score met eventueel toelichting van de 
praktijk - management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  
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Indicator 6b Zorgplansystematiek geschoolde fysiotherapeuten 

Type indicator Structuur 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het aantal fysiotherapeuten dat is opgeleid conform de 
zorgplansystematiek en de zorgplannen.  

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het werken 
volgens de zorgplansystematiek en met zorgplannen. 
Fysiotherapeuten moeten voldoende deskundig zijn om 
volgens de zorgplansystematiek en de zorgplannen te 
werken  

Score Aantal deskundige fysiotherapeuten 

Teller        Totaal aantal fysiotherapeuten (FTE) die een 
geaccrediteerde scholing hebben gevolgd voor de 
zorgplansystematiek - zorgplannen  

Noemer   Totaal aantal fysiotherapeuten (FTE)   

Bron Personeel en organisatie  

Score Percentage 

Waardering Relatieve score met eventueel toelichting van de 
praktijk - management 

Normering Minimaal 2 per zorgplan 

Extra informatie Om de continuïteit in de uitvoering van de 
zorgplansystematiek te garanderen is het noodzakelijk 
dat er tenminste 2 collegae per zorgplan de 
geaccrediteerde scholing hebben gevolgd.  
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Indicator 6c Zorgplansystematiek geïmplementeerde zorgplannen 

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische  kwaliteit 

Omschrijving Het aantal zorgplannen dat een praktijk heeft 
geïmplementeerd.  

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het werken 
volgens de zorgplansystematiek en met zorgplannen. 
Het streven is om zo veel mogelijk medische 
aandoeningen en patiënten volgens deze systematiek 
te behandelen.  

Score Aantal geïmplementeerde zorgplannen 

Teller  Totaal aantal nieuwe behandeltrajecten zorgplan per 
tijdseenheid (kwartaal – jaar) “source population”. 

Noemer  Totaal aantal nieuwe behandeltrajecten totaal per 
tijdseenheid (kwartaal – jaar) ‘target population”. 

Bron Declaratiebestand en databestand 

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Relatieve score met eventueel toelichting van de 
praktijk - management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie Deze indicator maakt inzichtelijk welk deel van de 
‘target population’ in aanmerking komt voor een 
zorgplan (‘source population’) en volgens de 
zorgplansystematiek wordt behandeld. 
 
De inschatting is dat 50% van de schadelast in de 1e lijns 
gezondheidszorg in de zorgplannen kan worden 
ondervangen. De overige 50% van de indicaties zijn niet 
geschikt voor zorgplannen in verband met een lage 
incidentie / prevalentie.  
 
In 2017 wordt ongeveer 35% van het indicatiegebied 
‘afgedekt’ door de zorgplannen (inclusief Parkinson) 
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Criterium 3, Onderscheidende kwaliteit, zorgplannen 
 

Indicator 7a Geïncludeerde patiënten 

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische kwaliteit 

Omschrijving Het aantal patiënten dat wordt geïncludeerd in een 
zorgplan. 

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het werken 
volgens de zorgplansystematiek en met zorgplannen. 
Het aantal patiënten dat wordt geïncludeerd geeft een 
indruk over de mate van compliance met de werkwijze.  

Score Aantal geïncludeerde patiënten in zorgplan 

Teller       Totaal aantal patiënten met medische aandoening dat 
instroomt in het zorgplan per tijdseenheid (kwartaal – 
jaar) ’intervention population’ 

Noemer   Totaal aantal patiënten met medische aandoening dat 
in aanmerking komt voor het zorgplan per tijdseenheid 
(kwartaal – jaar) ‘source population’ 

Bron Declaratiebestand en databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Relatieve score met toelichting van de praktijk - 
management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie Deze indicator maakt inzichtelijk welk deel van de 
‘source population’ wordt geïncludeerd in het zorgplan 
(‘intervention population’).  Deze indicator wordt 
verfijnd door te rapporteren per zorgplan.  
 
Deze indicator kan worden verfijnd door de redenen 
van exclusie te rapporteren. Deze worden beschreven 
in het desbetreffende zorgplan; b.v. jonger dan 18 jaar, 
onvoldoende taalvaardig etc.  
 
Demografische factoren kunnen een verklaring zijn voor 
de geconstateerde percentages bij exclusie groep. 
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Indicator 7b Verdeling patiënten in subgroepen 

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische kwaliteit 

Omschrijving Het aantal patiënten per risicoprofiel - zorgzwaarte 

Reden Zorgplannen maken gebruik van een onderverdeling in 
subgroepen. Deze onderverdeling is o.a. gebaseerd op 
negatieve prognostische factoren voor herstel. De 
onderverdeling is onderdeel van de MDS per zorgplan 
en wordt landelijk afgestemd.  

Score Aantal geïncludeerde patiënten per risicoprofiel 

Teller       Totaal aantal patiënten risicoprofiel per tijdseenheid 
(kwartaal – jaar). 

Noemer   Totaal aantal patiënten dat instroomt in het zorgplan 
per tijdseenheid (kwartaal – jaar) 

Bron Declaratiebestand en databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Geen 

Normering Geen  

Extra informatie Deze indicator maakt op praktijkniveau het risicoprofiel 
van de ‘intervention population’ inzichtelijk.  Deze 
indicator wordt verfijnd door te rapporteren per 
zorgplan.  
 
Samen met de set aan negatieve prognostische 
factoren voor herstel (onderdeel zorgplan) biedt deze 
indicator een mogelijke verklaring (casemix correctie) 
voor de gerealiseerde OUTCOME en de gemaakte 
kosten.  
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Indicator 7c Patiënten zonder classificatie  

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische kwaliteit 

Omschrijving Het aantal patiënten waarvan het risicoprofiel – 
zorgzwaarte niet bekend is 

Reden Zorgplannen maken gebruik van een onderverdeling in 
subgroepen. Deze onderverdeling is o.a. gebaseerd op 
negatieve prognostische factoren voor herstel. De 
onderverdeling is onderdeel van de MDS per zorgplan 
en wordt landelijk afgestemd.  

Score Aantal geïncludeerde patiënten waarbij het risicoprofiel 
ontbreekt. 

Teller       Totaal aantal patiënten met “missing data” op 
risicoprofiel per tijdseenheid (kwartaal – jaar).  

Noemer   Totaal aantal patiënten dat instroomt in het zorgplan 
per tijdseenheid (kwartaal – jaar) 

Bron Declaratiebestand en databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Absolute score met toelichting van de praktijk - 
management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie De kracht van de zorgplansystematiek is onder andere 
het gestructureerd verzamelen van OUTCOME. Veel 
missing data gaat ten koste van de betrouwbaarheid.  
 
Deze indicator wordt op termijn absoluut genormeerd 
met een maximum % missing data.      
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Criterium 4, Onderscheidende kwaliteit, minimale dataset (MDS) en dataverzameling 
 

Indicator 8a Minimale dataset 

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische kwaliteit 

Omschrijving Het aantal patiënten waarbij aantoonbaar met een 
MDS wordt gewerkt. 

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het systematisch 
verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de zorg.  

Score Aantal patiënten waarbij een MDS onderdeel is van de 
intake (T1).  

Teller       Aantal patiënten waarbij een MDS bij de start van de 
interventie (T1) is afgenomen  

Noemer   Totaal aantal patiënten dat is ingestroomd in het 
zorgplan (‘intervention population’)  

Bron Databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Relatieve score met toelichting van de praktijk - 
management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie Deze indicator maakt inzichtelijk in hoeverre een 
praktijk in staat is om data op een systematische te 
verzamelen en te registreren.  
 
Deze indicator wordt verfijnd door te rapporteren per 
zorgplan.  Deze indicator wordt op termijn absoluut 
genormeerd met een minimum %.      
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Indicator 8b Data verzameling 

Type indicator Proces 

Type waarde Organisatorische kwaliteit 

Omschrijving Het aantal patiënten waarbij de MDS bij intake wordt 
afgenomen. 

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het systematisch 
verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de zorg. 

Score Aantal patiënten waarbij de MDS aantoonbaar is 
afgenomen bij aanvang van de interventie (T1).  
 
De score wordt vastgesteld per onderdeel van de MDS 
(vragenlijst of test). De samenstelling van de MDS 
verschilt per zorgplan. 

Teller       Aantal volledig ingevulde vragenlijsten of uitgevoerde 
testen  

Noemer   Totaal aantal patiënten dat is ingestroomd in het 
zorgplan (‘intervention population’)  

Bron Databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Relatieve score met toelichting van de praktijk - 
management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie Deze indicator maakt per onderdeel van de MDS 
inzichtelijk in hoeverre een praktijk in staat is om data 
systematische te verzamelen en te registreren.  
 
De hoeveelheid missing data geeft een goede indruk 
over de registratiebetrouwbaarheid en het proces van 
data verzamelen.    
 
De praktijk ontvangt vanuit de centrale database een 
rapportage waarin op MDS niveau het aanwezige 
verbeterpotentieel op procesniveau inzichtelijk wordt 
gemaakt.  
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Indicator 8c Effecten of uitkomsten zorgplan   

Type indicator Proces 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het resultaat van de interventie met het zorgplan is de 
belangrijkste uitkomst en waarde voor de patiënt. De 
MDS bepaalt welke klantwaarden als OUTCOME  
worden verzameld.   

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het systematisch 
verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens 
voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van 
andere zorgaanbieders van dezelfde categorie.  

Score Aantal patiënten waarbij de uitkomst (MDS) van de 
interventie met het zorgplan bekend is.  

Teller       Aantal patiënten waarbij de uitkomst van de MDS op  
T eind bekend is  

Noemer   Totaal aantal patiënten dat is ingestroomd in het 
zorgplan (‘intervention population’)  

Bron Databestand  

Score Absolute aantallen en percentage  

Waardering Relatieve score met toelichting van de praktijk - 
management 

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel  

Extra informatie Deze indicator maakt inzichtelijk bij hoeveel patiënten 
er het effect van de interventie kan worden 
gerapporteerd. Er moet derhalve sprake zijn van een 
meting bij zowel de intake (T1) als de outtake (T eind).  
 
Deze indicator maakt inzichtelijk in hoeverre een 
praktijk in staat is om data op een systematische te 
verzamelen en te registreren.  
 
Deze indicator wordt verfijnd door te rapporteren per 
zorgplan. Deze indicator wordt op termijn absoluut 
genormeerd met een minimum %.      
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Criterium 5, Onderscheidende kwaliteit, benchmark en continu verbeteren 
 

Indicator 9a Externe benchmark MDS  

Type indicator Uitkomst 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Het resultaat van de interventie met het zorgplan is de 
belangrijkste effectmaat en klantwaarde voor de 
patiënt.  

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het systematisch 
verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens 
voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van 
andere zorgaanbieders van dezelfde categorie.  

Score Resultaat van de behandeling geoperationaliseerd door 
middel van de landelijk vastgestelde klinimetrie in de 
MDS.  

Teller       - 

Noemer   - 

Bron Databestand  

Score Reductie klachten op stoornisniveau  
Reductie klachten op beperkingniveau   
Reductie klachten op participatieniveau    
Zorgkosten  

Waardering Absolute score op indicatoren van de MDS 

Normering -  

Extra informatie De resultaten van de interventie met het zorgplan 
worden in een benchmark rapportage aan de praktijk 
teruggekoppeld.   
 
De klinimetrie (MDS) verschilt per zorgplan en om die 
reden worden de resultaten per zorgplan 
gerapporteerd.  
Zorgplan lage rugpijn: NRS, QBPDS, GPE herstel 
Zorgplan nekpijn:         NRS, NDI, GPE herstel 
Zorgplan COPD:            Ziektelastmeter COPD, 6-MWT 
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Indicator 9b Externe benchmark tevredenheid  

Type indicator Uitkomst 

Type waarde Relationele kwaliteit 

Omschrijving De ervaringen van de patiënt met het proces en de 
uitkomsten van de zorgverlening  

Reden Onderscheidende kwaliteit gaat over het systematisch 
verzamelen en registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens 
voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van 
andere zorgaanbieders van dezelfde categorie.  

Score Resultaat van het zorgproces en de behandeling 
geoperationaliseerd door middel van de landelijk 
vastgestelde klinimetrie in de MDS.  

Teller       Aantal patiënten met een positieve uitkomst  

Noemer   Totaal aantal patiënt waar de GPE is afgenomen 

Bron Databestand  

Score Ervaren tevredenheid    

Waardering De score absoluut tevreden en zeer tevreden worden 
gezien als positieve uitkomst, alle andere scores 
worden als negatieve uitkomst geïnterpreteerd.  

Normering De score wordt gerapporteerd in kwartielen en kleuren: 
1e kwartiel  groen  
2e kwartiel  geel   
3e kwartiel  oranje; verbeterpotentieel 
4e kwartiel  rood;    urgent verbeterpotentieel 
 
Deze indicator wordt op termijn absoluut genormeerd 
met een minimum %.       

Extra informatie De resultaten van de interventie met het zorgplan 
worden in een benchmark rapportage aan de praktijk 
teruggekoppeld.   
 
De klinimetrie (MDS) verschilt per zorgplan en om die 
reden worden de resultaten per zorgplan 
gerapporteerd.  
Zorgplan lage rugpijn: GPE tevredenheid 
Zorgplan nekpijn:         GPE tevredenheid  
Zorgplan COPD:            Cliënttevredenheid   
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Indicator 9c Continu verbeteren 

Type indicator Proces 

Type waarde Professionele kwaliteit 

Omschrijving Praktijken gebruiken de data uit o.a. de benchmark om 
het proces van zorgverlening continu te verbeteren.   

Reden Onderscheidende kwaliteit betekent ook dat aan de 
hand van de verzamelde (benchmark) gegevens op 
systematische wijze getoetst wordt of de wijze van 
zorgverlening leidt tot goede zorg en het op basis van 
de uitkomst van deze toetsing zo nodig veranderen van 
de wijze waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd. 

Score Praktijken dienen aantoonbaar beleid te voeren om de 
kwaliteit van de zorg te monitoren en continu te 
verbeteren, onderscheidenlijk de kwaliteit van zorg te 
borgen.  

Teller       - 

Noemer   - 

Bron Diverse bronnen  
1. Op afstand:     Databestand 
2. Op locatie:      Audit   

Methoden Er zijn meerdere methoden om te werken aan continue 
kwaliteitsverbetering: 

1. Benchmark  
2. Kwaliteitbeleidsplan 
3. PDCA cyclus 
4. Intervisie met zorgplanpraktijken 
5. Peer audit door zorgplanpraktijk (visitatie)    

Score Voldoende beoordeling op de benoemde onderdelen  

Waardering De praktijk voldoet aan de criteria die gelden voor de 
verschillende methoden.  

Normering Onderdeel van een audit 

Extra informatie Er zijn diverse vormen van toetsing: 
- Zorgplanpraktijken worden op de meeste criteria 

op afstand gemonitord. Het aanleveren van data 
zoals beschreven in de MDS per zorgplan in relatie 
tot het klantproces (schema 1) draagt daar zorg 
voor.    

- Op praktijkniveau bezoeken zorgplanpraktijken 
elkaar (visitatie) en bespreken de cruciale 
onderdelen van de zorgplansystematiek. 

- Op het niveau van de individuele zorgprofessional 
nemen fysiotherapeuten deel aan intervisie 
bijeenkomsten (bij voorkeur met collega’s uit 
zorgplanpraktijken). 

- Tot slot is er een audit uitgevoerd door  een 
onafhankelijk extern en binnen de beroepsgroep 
erkend bureau.   
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Schema 1: Klantproces zorgplansystematiek en zorgplannen 
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Bijlage 1, Deelnemers Delhi groep kwaliteit (alfabetisch op praktijknaam) 
 

  Naam praktijk Respondent Functie Vestigingsplaats 

1 Academie Instituut De heer Dr. A. de Wijer Manueel therapeut  Utrecht 

2 Balans Centrum voor gezondheid en beweging De heer R. Landsmeer Fysiotherapeut - kwaliteitsmedewerker Sliedrecht 

3 B-Fysic de heer F. Beelen Directeur Veldhoven 

4 De Blaeij fysiotherapie en medisch fitness de heer G. Menheere Fysiotherapeut - praktijkeigenaar Heinkenszand 

5 De Haere Mevrouw E. Roelofs Fysiotherapeut - kwaliteitsmedewerker Bergentheim 

6 Fit Clinic De heer P. Weltevreden Directeur Enschede 

7 FYON De heer S. Peters Maatschapslid Enschede 

8 Fysio Diepenveen Mevrouw B. Diepenveen Fysiotherapeut - praktijkeigenaar Haarlem 

9 Fysio en manuele therapie van Hoof de heer H. van Hoof Directeur Valkenswaard 

10 Fysio for You de heer R. Asscheman Fysiotherapeut - maatschapslid Burgh-Haamstede 

11 Fysio Grootegast De heer F. van Zijl Manueel therapeut - praktijkeigenaar Grootegast 

12 Fysio van de Kamp en Lolkema De heer J. Lolkema Manueel therapeut - praktijkhouder Putten 

13 FysioExpert de heer Th. De Vos Fysiotherapeut - manager Haarlem 

14 FysioHuis de heer H. Brouwer Manueel therapeut - praktijkhouder Bunschoten-Spakenburg 

15 Fysioplein  Mevrouw P. Raats-Welp Fysiotherapeut - manueel therapeut Den Haag 

16 
Fysiotherapie Binnenstad 
Fysiotherapie Haalboom & van der Kleij de heer R. Haalboom Praktijkhouder Utrecht 

17 Fysiotherapie Den Ommelanden de heer J. Plenter Fysiotherapeut - manueel therapeut - praktijkmanager Groningen 

18 Fysiotherapie Gestel De heer T. van Beers Praktijkeigenaar - bestuurder Eindhoven 

19 Go Fysio BV De heer R. van der Dussen Directeur Utrecht 

20 Maas cs de heer P. Metselaar Kwaliteitsmanager IJmuiden 

21 Medisch Centrum Zuid de heer M. Gerritsen Manager kwaliteit en informatie  Groningen 

22 Medisch Centrum Zuid De heer N. Hadash Manueel therapeut - praktijkeigenaar Groningen 
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  Naam praktijk Respondent Functie Vestigingsplaats 

23 MTC Fysiotherapie De heer F. Gierveld Maatschapslid Zeist 

24 MTS Fysiotherapie Heikant Mevrouw J. van Elst (kinder)fysiotherapeut Eindhoven 

25 PMC In Balans Fysiotherapie en revalidatie De heer J. van de Broeke Sportfysiotherapeut - maatschapslid Oost-Souburg 

26 Paramedisch centrum Leo Verton de heer L. Verton Directeur Haarlem 

27 Reva Centre De heer E. Glerum Directeur Heemskerk 

28 SMC Zaanstad de heer E. Bakker Fysiotherapeut Zaandam 

29 Somatic Fysio & Sport De heer M. Brakké Directeur Doorn 

30 Sport en revalidatie Kennemerland De heer F. Duijff Directeur Haarlem 

31 Vriens & van den Bogaerde De heer F. van den Bogaerde Praktijkeigenaar  Leende 
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Bijlage 2, Respons survey  
 
De Delphi groep heeft een verkorte weergave (samenvatting) gekregen van het document 
“Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit”. De respondenten zijn 
gevraagd in hoeverre zij het eens of oneens zijn met zeven stellingen. Reacties zijn gescoord 
met een 5 punts Likert schaal. De antwoord categorieën ‘volledig eens’ en ‘eens’ worden 
geïnterpreteerd als positief. Alle andere antwoorden als negatief. Zoals uit de grafieken 
blijkt is de reactie op alle stellingen zeer positief [range 86,6% - 100%].  
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Bijlage 3, basis kwaliteitseisen CKR 2  
 
In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het 
KNGF gestelde kwaliteitseisen. De eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister 
(BOCK). Voor registratie in het register van Algemeen Fysiotherapeut moet een fysiotherapeut voldoen aan 
onderstaande 6 punten:  

1. In het bezit van het diploma (verbijzonderd) fysiotherapie  
2. Ingeschreven in het BIG-register 
3. Deelname aan een klachtenregeling

3
 

4. Werken volgens de KNGF-richtlijnen 
5. Voldoen aan de werkeis

4
 

- Voorafgaand aan de registratie dient een fysiotherapeut 2 jaar, gemiddeld 8 uur/week, als 
fysiotherapeut werkzaam te zijn geweest.  

- Is een fysiotherapeut korter dan 2 jaar geleden afgestudeerd als fysiotherapeut, dan geldt de 
stage als werkeis. 

- Bij herregistratie: in de voorgaande registratieperiode van 5 jaar minimaal 3 jaar, tenminste 
gemiddeld 8 uur/week als fysiotherapeut werkzaam te zijn geweest.  

6. Behalen van voldoende accreditatie punten 
- Gedurende de registratieperiode van 5 jaar is een fysiotherapeut verplicht om in totaal 120 

studiepunten te behalen.  
- Voor het vakinhoudelijke deel minimaal 50 accreditatie punten 
- Voor het kwaliteitsdeel geldt geen minimum aantal te behalen accreditatie punten 

Een registratieperiode beslaat steeds 5 kalenderjaren (1-1-2015 tot 1-1-2020).  

VERBIJZONDERD FYSIOTHERAPEUT 
Naast het register Algemeen Fysiotherapeut zijn er ook nog 8 deelregisters en 2 aantekenregisters. 
- register Geriatriefysiotherapeut 
- register Kinderfysiotherapeut 
- register Sportfysiotherapeut 
- register Manueel therapeut 
- register Bekkenfysiotherapeut 
- register Psychosomatisch Fysiotherapeut 
- register Orofaciaal Fysiotherapeut 
- register Oncologiefysiotherapeut 
- aantekenregister Oedeemfysiotherapeut  
- aantekenregister Arbeidsfysiotherapeut 
 
Als werkeis geldt dat een fysiotherapeut minimaal 200 uur per jaar besteed aan het behandelen van patiënten, 
die in aanmerking komen voor oedeemtherapie / arbeidsfysiotherapie. En geldt de verplichting om gedurende 5 
jaar 20 punten te behalen door het volgen van specifieke scholing m.b.t. oedeemfysiotherapie / 
arbeidsfysiotherapie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 www.destartendefysiotherapeut.nl/gaan-werken/kwaliteitsregister-ckr.html geraadpleegd op 19 september 2017 
3 Klachtenregeling moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Werkt een fysiotherapeut in  loondienst,  
  dan valt hij automatisch onder de klachtenregeling die is afgesloten door de werkgever. 
4 Indien een fysiotherapeut zich inschrijft tijdens een lopende registratieperiode in het CKR dan zal de punteneis en de werkeis  
  naar rato van de periode dat de fysiotherapeut staat ingeschreven worden gehanteerd 

 

http://www.destartendefysiotherapeut.nl/gaan-werken/kwaliteitsregister-ckr.html
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Bijlage 4, Basis kwaliteitseisen Keurmerk5   
 
Iedere praktijk voor fysiotherapie met fysiotherapeuten die zich toetsbaar en transparant willen opstellen kan 
‘Deelnemer’ worden. Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten bouwen hun eigen portfolio op binnen het 
Keurmerk en kunnen zelf bepalen waarin zij zich verder willen bekwamen en ontwikkelen. 
 
Het Keurmerk heeft kwaliteitscriteria opgesteld voor:  

 De fysiotherapie praktijk 

 De individuele fysiotherapeut 
 
Criteria voor praktijk: 

1. Neemt deel aan visitatie, 
2. Neemt deel aan dataverzameling t.b.v. de landelijke database kwaliteit (LDK), 
3. Neemt deel aan cliënttevredenheidsonderzoek, 
4. Kent gestructureerd overleg met relevante partners, 
5. Kent een klachtenprocedure, 
6. Voldoet aan alle inrichtingseisen, is schoon, veilig en toegankelijk voor minder validen, 
7. Kent een logistiek en organisatie die het mogelijk maakt cliënten optimaal te helpen, 
 

Criteria voor individuele fysiotherapeut: 
1. Staat ingeschreven in het BIG register, 
2. Werkt tenminste 8 uur per week, 
3. Een summiere POP per jaar, 
4. Peer review (intervisie), 

a. Klinisch redeneren 
b. Gebruik richtlijnen 
c. Beroepscompetentieprofiel 
d. Outcome indicatoren 

5. Vrije ruimte (minimaal 20 uur) 
a. Vakinhoudelijke cursussen, lezingen, congressen etc. 
b. Wetenschappelijk onderzoek, 
c. Uitvoeren visitaties (max 12 uur per jaar), 
d. Stagebegeleiding (max 2 uur per jaar)., 
 

 Een centrale rol in de borging speelt: 
1. Keurmerk peer review (formatieve toetsing van persoonlijke kwaliteit), 
2. Keurmerk visitatie (formatieve toetsing van praktijk kwaliteit), 
3. Keurmerk procestoets (summatieve toetsing van alle criteria, waarbij intervisie en peer review 

getoetst worden op deelname, niet op inhoud), 
4. Keurmerk inhoudelijke toetsing (summatieve toetsing van het klinisch redeneren. Indicatie voor een 

inhoudelijke toets vindt plaats op grond van nader overeen te komen indicatoren). 
 

 Visitatie vindt jaarlijks (mogelijk 2 jaarlijks) plaats, aan de peer review wordt minimaal 4 maal per jaar 
deelgenomen. 

 De inhoudelijke toets is de summatieve versie van beiden gecombineerd. Zij vindt plaats bij: 
1. een aanvraag tot intrede in het register, 
2. op basis van afwijkende outcome scores, 
3. op grond van gebrek aan doelmatigheid, of 
4. op grond van klachten van mede Keurmerk geregistreerden. 

 

 Een inhoudelijke toets wordt verricht door een onafhankelijk orgaan, de procestoets door het kantoor van 
het Keurmerk Fysiotherapie. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 www.keurmerkfysiotherapie.nl/het-keurmerk/ geraadpleegd op 19 september 2017 
 

http://www.keurmerkfysiotherapie.nl/het-keurmerk/
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