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Informatieformulier 

Kwaliteitsonderzoek 
 
U heeft zich voor fysiotherapie aangemeld bij onze praktijk. Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch 
patiëntendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat onder andere wat uw medische klacht is, hoe en 
wanneer u behandeld wordt en de voortgang van de behandeling. Om de kwaliteit van het 
fysiotherapeutisch handelen te waarborgen is onze praktijk aangesloten bij de Stichting Keurmerk 
Fysiotherapie. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie (onderdeel van het Landelijke Database Kwaliteit) 
heeft een onafhankelijk kwaliteitsregister, wat fysiotherapeuten inzicht kan geven in de kwaliteit van 
hun handelen. Daarom neemt onze praktijk deel aan het Landelijk Database Kwaliteit fysiotherapie, 
wat wordt beheerd door het Nivel. Het Nivel verwerkt, verzamelt en beheert gegevens over verleende 
fysiotherapeutische zorg voor landelijke tellingen en rapporteert over de gegevens aan de leden van 
de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het 
onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen uw deelname op prijs in het belang van het 
verbeteren van onze kwaliteit van zorg.   
 
Voor welke doeleinden worden de resultaten gebruikt? 
Uw persoonlijke gegevens worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek doorgegeven aan het 
Nivel. Herleidbare persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd doorgegeven aan Nivel. Het Nivel 
zal op basis van de gegevens onderzoek doen en de resultaten van het totale onderzoek anoniem aan 
ons terugkoppelen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen wij de kwaliteit van onze 
fysiotherapeutische zorg constant verbeteren.  
 
Welke persoonlijke gegevens worden gedeeld met Nivel? 
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren delen wij een aantal gegevens uit onze database met 
het Nivel. Deze gegevens betreffen:  

• gepseudonimiseerd BSN; 
• gepseudonimiseerd patiëntennummer ;  
• gepseudonimiseerd geslacht; 
• gepseudonimiseerd geboortedatum ; 
• gepseudonimiseerd postcode; 
• UZOVI basisverzekering (nummer van de verzekeraar waar u verzekerd bent); 

 
Gezondheidsgegevens (gegevens uit uw behandeldossier). Het gaat daarbij om:  
Aanmelding;  

a. Datum aanmelding;  
b. Toegang paramedicus (verwijzing, directe toegang); 
c. Indien verwijzing: soort verwijzer;  
d. Indien verwijzing: datum verwijzing; 
e. Indien verwijzing: diagnosetekst verwijzer; 
f. Indien directe toegang: conclusie screening.  

Gezondheidsprobleem;  
a. Hulpvraag patiënt;  
b. Functioneringsprobleem (zo mogelijk op functie-, activiteiten- en participatieniveau); 
c. Code volgens het Diagnose Codering Systeem Paramedische Hulp (DCSPH); 
d. Recidiverende klacht ja/nee;  
e. Ontstaanswijze van de klacht;  
f. Duur van de klacht;  
g. Andere / eerdere paramedische zorg voor dezelfde of een andere klacht;  
h. Prognose met betrekking tot herstel;  
i. Behandeldoel.  
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Behandeling;  
a. Datum behandelcontact;  
b. AGB-code behandelend paramedicus;  
c. Prestatiecode;  
d. Uitgevoerde verrichtingen;  
e. Datum uitgevoerde klinimetrie;  
f. Uitkomsten klinimetrie.  

Evaluatie;  
a. Reden einde zorg;  
b. Resultaat van de behandeling (in relatie tot de klacht); 

 
Wie krijgt mijn gegevens te zien en hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Uw gegevens worden gedeeld met het Nivel. Het Nivel bewaart de onderzoeksgegevens niet langer 
dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor zij uw data hebben verkregen. Het Nivel 
rapporteert over het onderzoek op de website, aan de leden van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
en het ministerie van VWS. 
 
Zijn mijn gegevens veilig? 
Nivel heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen. Het 
doel is dat de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw gegevens zeker worden 
gesteld. Meer informatie hierover vindt u op https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-
lijn/informatie-voor-patienten-van-deelnemende-zorgverleners  
 
Bezwaar  
Uw fysiotherapeut deelt de gegevens gecodeerd met Nivel. Heeft u dit liever niet, dan kunt u te allen 
tijde aangeven bezwaar te hebben tegen het delen van uw gegevens. U kunt dit doen door dit aan te 
geven bij uw fysiotherapeut. Er worden dan geen nieuwe gegevens meer gedeeld.  
 
Privacyrechten 
Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u verschillende privacyrechten die u kunt 
uitoefenen. Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijzen we u naar de privacyverklaring 
van Zorggroep Almere te vinden via  https://www.zorggroep-almere.nl/over-ons/privacywaarborg/ 
 
Vragen en bezwaar 
Heeft u bezwaar tegen het delen van uw gegevens, dan vertelt u dit aan uw fysiotherapeut. U geeft 
dan aan dat u bezwaar heeft tegen het delen van uw gegevens met te delen met het Nivel. Uw 
fysiotherapeut noteert in uw dossier dat u bezwaar heeft gemaakt en uw gegevens worden niet 
meer meegenomen in de cijfers.  
Voor vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut. Meer informatie vindt u ook via 
nivel.nl/zorgregistraties     
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