
Overzicht kwaliteitscriteria individuele fysio/ oefentherapeuten en lokale reumanetwerken met specifieke 
deskundigheid in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen 

Kwaliteitscriteria individuele fysio-/ oefentherapeut 

Registratie 

1. a. Elke fysiotherapeut is BIG geregistreerd, en elke oefentherapeut vallend onder artikel 34 wet is geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. 
b.  Elke individuele therapeut in het netwerk is lid van de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR) (€ 10 per jaar) 

Deskundigheid 

Basisscholing 

2a. Elke fysio- oefentherapeut die toe wil treden tot het reumanetwerk dient een geaccrediteerde  basisscholing  voor health professionals gevolgd te hebben. 
Bijvoorbeeld: 
- de EULAR online course for health professionals en/of 
- de nieuw te ontwikkelen NPI scholing reumatische aandoeningen en/of  
- vergelijkbare geaccrediteerde scholing. 
De inhoud van de basisscholing moet gekoppeld zijn aan beschreven competenties voor fysio- en oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de behandeling 
van mensen met reumatische aandoeningen en afgestemd te worden met het KNGF en de VvOCM. 

2b. Voor fysio- /oefentherapeuten die in het verleden scholing hebben gevolgd:  

 Meer dan 5 jaar geleden  jaar geleden basisscholing gevolgd en geen nascholing daarna: kunnen aspirant lid worden en hebben 3 jaar de tijd om aan de 
kwaliteitscriteria voor specifieke deskundigheid te gaan voldoen. 

 meer dan 5 jaar geleden  basisscholing gevolgd en de afgelopen 5 jaar minimaal 40 Studie Belasting Uren (SBU) relevante nascholing gevolgd en 10 aantoonbare 
investeringsuren (IU) gemaakt: voldaan aan kwaliteitscriterium. Hierbij dient de omvang en inhoud van de IU aantoonbaar worden gemaakt in een portfolio.  

 Afgelopen 5 jaar bassischoling gevolgd: voldaan aan kwaliteitscriterium 

Criteria aspirant lidmaatschap 

 Fysio-/ oefentherapeuten die lid willen worden en niet of nog niet voldoen aan de kwaliteitscriteria voor specifieke deskundigheid maar wel aan de overige 
kwaliteitscriteria zijn op dat moment aspirant-lid. 
• Aspirant-leden hebben 3 jaar de tijd om aan de kwaliteitscriteria voor specifieke deskundigheid te gaan voldoen. 
• Indien aspirant leden na 3 jaar niet voldoen aan de kwaliteitscriteria voor specifieke deskundigheid worden zij uitgeschreven uit het kwaliteitsregister voor 

individuele therapeuten voor minimaal 1 jaar. 
• Jaarlijks wordt op een vaste peildatum gecheckt of aspirant-leden voldoen aan alle kwaliteitscriteria. Inden ze hieraan voldoen wordt het aspirant lidmaatschap 

omgezet in een volledig lidmaatschap. 

Nascholing 

3. In een periode van 5 kalenderjaren dienen er (geaccrediteerde) nascholing(en) gericht op het bevorderen van specifieke deskundigheid gevolgd te worden. Een lid 
dient in elke 5 jaar minstens minimaal 30 SBU relevante nascholing gevolgd en 20 aantoonbare investeringsuren (IU) gemaakt te hebben. Hierbij dient de omvang en 
inhoud van de IU aantoonbaar worden gemaakt in een portfolio. 

 De te volgen geaccrediteerde (online) scholing dient te zijn gericht op reumazorg  (bv. verdieping OA, RA, axiale SpA, etc.) en/of bestaan uit het volgen van 
geaccrediteerd congres, symposium gericht op reumazorg  (bv. NVR Najaarsdagen of EULAR congres). 

 Indien er onvoldoende nascholing beschikbaar is (geweest) is het mogelijk om een portfolio samen te stellen of op te bouwen waarin voldoende aantoonbare 
activiteiten vermeld worden met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de behandeling voor mensen met reumatische aandoeningen.  

 De inhoud van de basis- en nascholing, maar ook de inhoud van de portfolio moet gekoppeld zijn aan beschreven competenties voor fysio- en oefentherapeuten 
met specifieke deskundigheid in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen en afgestemd te worden met het KNGF en de VvOCM. 



Behandeling 

4. Er dient behandeld te worden conform de meest recent beschikbare richtlijnen en standpunten van de KNGF, NHPR, VvOCM en NVR, zoals: 

 KNGF Richtlijn Artrose (1 juni 2018) 

 KNGF richtlijn Reumatoïde Artritis (november 2018) 

 Standpunt Axiale Spondylarthropathie (december 2018) 

 …… 

Faciliteiten 

5a. De praktijk waar de behandeling plaatsvindt is toegankelijk voor mensen met een reumatische aandoening 

5b. De fysio- /oefentherapeut beschikt over een praktijkruimte die voldoet aan de algemene eisen van het beroepsprofiel waarin het realistisch gezien mogelijk is om de 
fysieke testen en oefentherapeutische interventies en behandeling, zoals beschreven in de diverse richtlijnen en standpunten voor reumatische aandoeningen, uit te 
voeren. (Denk hierbij bv. aan voldoende ruimte voor 6 minuten wandeltest en apparatuur om de hartslag te kunnen monitoren tijden het oefenen). 

Kosten 

6. Jaarlijkse contributie voor het netwerk is €100) (dit is inclusief € 10 voor lidmaatschap NHPR), waarbij de contributie wordt bepaald door de berekening van de kosten 
voor bijvoorbeeld registratie en centrale ondersteuning voor de lokale reumanetwerken en individuele fysio-/ oefentherapeuten in de kwaliteitsontwikkeling en 
zichtbaarheidsbevordering. Zolang maar duidelijk is waar de vastgelegde contributie op is gebaseerd. 

Extra kwaliteitscriterium fysio- /oefentherapeut in een lokaal netwerk 

7. De fysio-/ oefentherapeut in een lokaal netwerk dient in 5 jaar tijd aantoonbaar 65% van de lokaal georganiseerde netwerkactiviteiten deelgenomen te hebben. 

Kwaliteitscriteria lokale reumanetwerken 

8. Netwerkleden voldoen aan criteria voor individuele (aspirant) fysio-/ oefentherapeuten 

9. Vertegenwoordigers van het netwerk hebben aantoonbaar structureel overleg met verwijzers én patiëntenverenigingen; 

 Minimaal 2x per jaar (1x met verwijzers en 1x met patiëntenverenigingen) 

 Verwijzers: Minimaal reumatologen, reumaverpleegkundigen , orthopeden en huisartsen 

 Optioneel : structureel overleg met ander specialisten en paramedische disciplines, zoals podotherapeuten, diëtisten, gemeentelijk instantie etcetera. 

 Indien bestaande reumanetwerken niet meer voldoen aan de kwaliteitscriteria hebben ze 3 jaar de tijd om aan de criteria te gaan voldoen. Dit wordt jaarlijks 
gecheckt. 

10 Minimaal 2x per jaar dient het reumanetwerk een lokale activiteit te organiseren dat gericht is op deskundigheidsbevordering. 
Voorwaarde is hiervoor dat er aanwezigheidslijsten bijgehouden worden. 

Criteria aspirant reumanetwerken 

 • Netwerken die lid willen worden en niet of nog niet voldoen aan de kwaliteitscriteria zijn op dat moment aspirant-netwerk. Wel dienen leden binnen een netwerk 
te voldoen aan criteria voor individuele (aspirant) fysio-/ oefentherapeuten. 

• Aspirant-netwerken hebben 3 jaar de tijd om aan de kwaliteitscriteria te gaan voldoen. 
• Indien aspirant netwerken na 3 jaar niet voldoen aan de kwaliteitscriteria worden zij uitgeschreven uit het kwaliteitsregister voor netwerken voor minimaal 1 jaar. 
• Jaarlijks wordt op een vaste peildatum gecheckt of aspirant-netwerken voldoen aan de kwaliteitscriteria. Inden ze hieraan voldoen wordt het aspirant 

lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap. 

 


