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Kwaliteit voorop

De maatschappij verandert en ook de fysiotherapie is in beweging. De roep om kwalitatief goede, transparante en doelmatige zorg waarbij de fysiotherapeut de cliënt 

centraal kan stellen, wordt steeds luider. Zorg1 gelooft erin dat de kwaliteit wordt verhoogd indien de cliënt op de juiste plek wordt geholpen zoals ook verwoord in het 

hoofdlijnen akkoord van het VWS (rapport ‘de juiste zorg op de juiste plek’). Om gehoor te geven aan deze vraag ontwikkelt Zorg1 continue een innovatieve aanpak, die het 

leveren van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg ondersteunt. De rode draad daarin is het leveren van de meest passende begeleiding aan cliënten. De visie van Zorg1 

is gebaseerd op het principe van waarde gedreven zorg en de theorieën van Michael Porter.

Zorg met toegevoegde waarde

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing 

(o.a. door de integratie met online-elementen die het 

therapeutisch proces versterken) en het inzichtelijk 

maken van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van 

de geleverde zorg. Deze nieuwe werkwijze stimuleert 

efficiëntie, transparantie en innovatie in de zorg, maar 

schrijft geen dwingend behandelprotocol voor. 

Hierdoor behoudt de therapeut alle vrijheid om naar 

eigen inzicht de benodigde zorg te leveren.

 Praktijk

      Ruimte voor innovatie
      Contracten over meerdere jaren
      Sterke positionering
      Zorg navigatie
      Sturing op rendement
      Beloning optimale praktijk proces

 Client

      Individuele aanpak
      Inzicht in toegevoegde waarde praktijken
      24/7 begeleiding
      Resultaatgericht

 Zorgverlener

      Vrijheid van (be)handelen
      Meer tijd voor de cliënt
      Ruimte voor inzet innovatie

 MaatsChaPPij

      Wetenschappelijk onderzoek dataverzameling
      Aansluiting op maatschappelijke trends

 verZekeraar

      Kosten beheersing
      Inzicht in uitkomsten
      Zorg navigatie
      Vaste partner
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Vernieuwing van zorg

Zorg1 streeft naar de best mogelijke behandeling voor de cliënt. Om hiertoe te komen zijn dit onze uitgangspunten:                                                            

1.De juiste zorg op de juiste plek

Zorg1 gelooft erin dat de kwaliteit wordt verhoogd indien de cliënt wordt geholpen op de juiste plek. Dit kan onder andere door het verplaatsen van zorg ( dichter bij huis) en 

vervangen van zorg door andere zorg ( bv E-Health) met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van de zorg. De volgende onderwerpen dragen bij aan de juiste 

zorg op de juiste plek: kwaliteit van Zorg, informatie aan de cliënt, organisatiegraad en digitalisering. 

2. Gezamenlijke besluitvorming

De maatschappij, de zorgvraag en het zorgstelsel veranderen en de fysiotherapie gaat hierin mee. Herdefiniëring van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit is hierin van 

belang. Door de juiste zorg op de juiste plek te leveren geloven wij erin dat de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd.  De cliënt en de therapeut 

besluiten samen over het behandeltraject en hierin wordt een rol weggelegd voor digitalisering en is het van groot belang dat de cliënt op de juiste manier wordt voorgelicht om zo 

de juiste keuzes te kunnen maken voor de eigen gezondheid en op een duurzame wijze te revalideren. 
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Vernieuwing van zorg

Zorg1 streeft naar de best mogelijke behandeling voor de cliënt. Om hiertoe te komen zijn dit onze uitgangspunten:                                                            

3. Transparantie en onderzoek     

Is onze cliënt tevreden? Welke resultaten behaalt de cliënt tijdens de behandeling? Wat is de meerwaarde voor de cliënt? Deze transparantie is op dit moment niet voldoende 

aanwezig binnen de fysiotherapie. Toch vragen steeds meer cliënten, fysiotherapeuten en andere stakeholders hierom en is inzicht hierin van groot belang voor de stimulering 

tot zorgvernieuwing. Dit begint bij eenduidigheid en transparantie in meetgegevens. Wanneer praktijken allemaal eenzelfde klinimetrie gebruiken en deze op dezelfde momenten 

toepast, wordt deze vergelijkbaar. Zorg1 stelt dit als een van haar kernwaarden, omdat verandering plaatsvindt wanneer resultaat gemeten kan worden. Een belangrijk onderdeel 

van de aanpak van Zorg1 is daarom het meten van de uitkomstmaten, toegevoegde waarde van de zorg en klanttevredenheid. Hiervoor werkt Zorg1 met een Minimale Dataset per 

indicatie. Deze MDS is in samenwerking ontwikkeld met experts. Door deze in te bouwen in het fysiotherapeutisch EPD en de uitvraag te automatiseren wordt de therapeut zo min 

mogelijk belast. Aan deze dataverzameling wordt onderzoek gekoppeld door onafhankelijke onderzoeksbureaus om zo de uitkomsten op een onafhankelijke manier te presenteren 

aan de maatschappij.  

4.  Een aanpassing van het vergoedingenmodel 

Een manier om al deze innovaties een plek te geven tijdens de begeleiding van de fysiotherapeutische trajecten denkt Zorg1 dat er een verandering nodig is in het 

vergoedingenmodel. In plaats van een vergoeding per losse behandeling is het bij Zorg1 ook mogelijk om te werken volgens een vergoeding met een vaste prijs per traject op basis 

van risicoprofielen, met een behandelgarantie voor de cliënt. Dit nieuwe vergoedingsmodel creëert meer ruimte voor innovatie en de inzet van nieuwe vormen van zorg. 

Ook komen we hiermee tot passende zorg voor iedere cliënt; goede zorg op maat, maar niet meer of minder dan nodig. 
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Programma opzet Zorg1

De zorgprogramma’s van Zorg1 bestaan uit de volgende elementen:

De minimale Data Set - Kwaliteit van zorg begint bij het eenduidig meten van 

relevante gegevens. Daarom werkt Zorg1 met een Minimale Dataset (MDS) per 

indicatie waarin een vaste, beperkte set meetinstrumenten de uitkomst van de zorg 

meet op verschillende domeinen bij begin en eind van het behandeltraject. Doel van 

Zorg1 is om de zorg zo transparant en vergelijkbaar mogelijk te maken. De 

resultaten worden weergegeven in een Zorg1-monitor.                     

Stratificatie - De zorgzwaarte van een cliënt bepaalt binnen de aanpak van Zorg1 de 

profielindeling. Deze indeling in profielen wordt gebaseerd op meetinstrumenten en 

is zoveel mogelijk evidence based. Middels een overzichtelijke triagetool/beslisboom 

kan een fysiotherapeut aan de hand van wetenschappelijk klinimetrie, een 

beslissing maken voor een van de zorgprofielen. Aan de hand van vaste 

prognostische, diagnostische en evaluatieve indicatoren komt de therapeut tot het 

best passende profiel.

Alternatieve bekostiging - Omdat de zorgzwaarte van de verschillende cliënten 

binnen een profiel gelijk is, kan er gewerkt worden met vaste prijzen per indicatie. 

Ongeacht hoeveel zorg er wordt geleverd en hoeveel behandelingen er worden 

uitgevoerd, er is een vaste vergoeding per profiel. Dit stimuleert de inzet van 

innovatieve tools, blended care en het leveren van efficiënte zorg in de praktijk.

Vrijheid van handelen - Doordat er gewerkt wordt met een vaste prijs per profiel 

ontstaat de mogelijkheid om het programma zelf vorm te geven. Zorg1 schrijft 

geen dwingend behandelprotocol voor, maar laat de regie over de inhoud van de 

geleverde zorg bij de cliënt en therapeut. De praktijk is zelf in staat (of wordt daarin 

begeleid) om een eigen behandelprogramma (bijvoorbeeld een Rugprogramma) op 

te stellen. Iedere praktijk kan zich op deze manier op een andere manier 

onderscheiden in de markt. 

Behandelgarantie - Er wordt binnen een zorgzwaarteprofiel gebruik gemaakt van 

een behandelgarantie. Dit geeft cliënten de mogelijkheid om, wanneer dezelfde 

klacht terugkomt binnen de vastgestelde termijn, terug te komen bij de therapeut 

zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de verzekerde.

Implementatieprogramma - Iedere praktijk die start met werken volgens de Zorg1 

programma’s krijgt een implementatieprogramma. Hierin worden de elementen 

van de programma’s besproken en wordt er per praktijk gekeken naar eventuele 

knelpunten. Om dit implementatieprogramma goed te volgen is de innovatie en 

verandercapaciteit van de praktijken van belang. De praktijk moet op organisatie 

niveau en op therapeutniveau kunnen veranderen/innoveren of hiermee bezig zijn 

op basis van een PDCA cyclus.
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Intervisie en kwaliteitsborging

Iedere praktijk beschikt over een monitor op alle MDS data.

Op praktijkniveau

•     Ieder kwartaal feedback op performance (data outcome) met eventueel verbeterplan (PDCA cyclus).

•     Iedere praktijk volgt een implementatietraject volgens het implementatie handboek en de nodige ondersteuning

Zorg1 breed

•     Intervisiebijeenkomsten (offline/online)

•     Begeleiding op verbetertraject indien nodig

•     Ondersteuning communicatie praktijken

•     Communicatiepakket

•     Belscripts

•     Competentiemanagement

•     Besloten community (Zorg1 app)
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Route tot programmawerken

Om in aanmerking te komen voor de aanpak van Zorg1 dient een praktijk te voldoen aan kwaliteitscriteria. Met deze transparante eisen beoogt Zorg1 de kwaliteit van de deelne-

mende praktijken te borgen, zowel bij toetreding als tijdens deelname. Zorg1 ontwikkelt een innovatieve werkwijze met kwaliteitscriteria waaraan zorgverzekeraars zich kunnen 

conformeren en passende overeenkomsten aan kunnen hangen. 

Zorg1 toetst bij aanmelding op de algemene toetredingscriteria. Na toetreding start de dataverzameling en worden alle praktijken ieder kwartaal getoetst op basis van de aange-

leverde data.      

Toetredingscriteria Zorg1

•     De praktijk conformeert zich aan de uitgangspunten* van Zorg1.

•     De praktijk staat ervoor open om data te verzamelen volgens de eisen van Zorg1. 

•     De praktijk heeft een contract met minimaal 1 zorgverzekeraar.

•     Zorgaanbieder heeft al haar werknemers ingeschreven in het KRF-NL óf het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. 

       Bewijsstukken worden aan Zorg1 overhandigd bij aanvang.     

•     Verander/Innovatie capaciteit van organisatie is in kaart gebracht: PDCA cyclus op beleid-, management- en operationeel niveau..

       Voorbeelden voor bewijsstukken; beleidsplan, overlegstructuren, notulen overleggen, verbeterplannen, taken/bevoegdheden, managementreviews.    

*zie pagina 3 van dit document
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centraal kan stellen, wordt steeds luider. Zorg1 gelooft erin dat de kwaliteit wordt verhoogd indien de cliënt op de juiste plek wordt geholpen zoals ook verwoord in het 

hoofdlijnen akkoord van het VWS (rapport ‘de juiste zorg op de juiste plek’). Om gehoor te geven aan deze vraag ontwikkelt Zorg1 continue een innovatieve aanpak, die het 

leveren van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg ondersteunt. De rode draad daarin is het leveren van de meest passende begeleiding aan cliënten. De visie van Zorg1 

is gebaseerd op het principe van waarde gedreven zorg en de theorieën van Michael Porter.

Zorg met toegevoegde waarde

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing 

(o.a. door de integratie met online-elementen die het 

therapeutisch proces versterken) en het inzichtelijk 

maken van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van 

de geleverde zorg. Deze nieuwe werkwijze stimuleert 

efficiëntie, transparantie en innovatie in de zorg, maar 

schrijft geen dwingend behandelprotocol voor. 

Hierdoor behoudt de therapeut alle vrijheid om naar 

eigen inzicht de benodigde zorg te leveren.

 Praktijk

      Ruimte voor innovatie
      Contracten over meerdere jaren
      Sterke positionering
      Zorg navigatie
      Sturing op rendement
      Beloning optimale praktijk proces

 Client

      Individuele aanpak
      Inzicht in toegevoegde waarde praktijken
      24/7 begeleiding
      Resultaatgericht

 Zorgverlener

      Vrijheid van (be)handelen
      Meer tijd voor de cliënt
      Ruimte voor inzet innovatie

 MaatsChaPPij

      Wetenschappelijk onderzoek dataverzameling
      Aansluiting op maatschappelijke trends

 verZekeraar

      Kosten beheersing
      Inzicht in uitkomsten
      Zorg navigatie
      Vaste partner

Afbeelding 1

Route tot programmawerken

Fase 1 Transparantie/dataverzameling (minimaal 6 maanden)

•     De praktijk werkt volgens het ‘fee for service’ model en doorloopt het implementatieplan van Zorg1.

•     De zorgaanbieder levert data aan conform de systematiek van Zorg1 op basis van een vaste profielindeling, registratie per profiel en vaste Minimale Data Set (MDS)

•     De Zorg1 monitor wordt beschikbaar gesteld aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan zelf monitoren. 

•     Ieder kwartaal na data aanlevering koppelt Zorg1 de praktijk terug over de waarde van de data en begeleidt de praktijk indien nodig 

•     Zorgaanbieder levert minimaal over twee aaneengesloten volledige kwartalen aantoonbaar de kwaliteitsinformatie aan Zorg1 conform het codeboek. 

•     Vanaf 6 maanden bestaat de mogelijkheid om bij voldoende verzamelde data de overstap te maken naar fase twee.      

Transparantie criteria fase 1

•     De zorgaanbieder includeert minimaal 70% binnen 1 van de doelgroepen van de programma’s van Zorg1 (zoals bijvoorbeeld nek, schouder, rug, artrose, THP en/of TKP). 

       Includeren betekent dat de cliënten worden geregistreerd volgens de profielindeling van de zorgprogramma’s. Hier is nog geen alternatieve vorm van financiering aan 

       verbonden voor de praktijken waardoor er minder exclusie wordt verwacht dan tijdens het programmawerken (fase 2).

•     Van deze geïncludeerde cliënten wordt specifiek per doelgroep een Minimale Dataset verzameld. De praktijk vult minimaal 60% van de klinimetrie in bij start en 40% bij 

       afsluiten van de cliënten uit groep C (afbeelding 3) . 

•     Er wordt in minimaal 40% van de gevallen een GPE-DV eindscore ingevuld door de cliënt uit groep C (afbeelding 3). 

•     Deze normering geldt alleen om door te kunnen naar fase 2. Indien niet wordt voldaan aan deze minimale eisen van fase 1 kan er niet worden doorgestroomd naar fase 2. 

•     Na 6 maanden verzamelen van data kan de praktijk een onafhankelijke Zorg1 audit krijgen. 

       Bovenstaande elementen zijn in deze audit meegenomen. Zie auditdocument Zorg1.
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Route tot programmawerken

Instapcriteria Fase 2

•     De evaluatiecriteria van fase 1 dienen minimaal 1 kwartaal gehaald te worden om door te kunnen naar fase 2.

•     Toetsing aan de specifieke eisen van de zorgverzekeraar per programma om het addendum te kunnen verkrijgen. 

•     De praktijk is in bezit van een geldig Zorg1 audit certificaat en voldoet hiermee aan bovenstaande criteria.

Fase 2 Programmawerken

•     De praktijk declareert volgens de vaste vergoedingsafspraken en heeft een addendum met de zorgverzekeraar.

•     De praktijk levert naast de inclusie in de vergoedingsafspraak ook de MDS data aan voor de overige trajecten buiten de vergoedingsafspraak van dezelfde doelgroep 

       conform het codeboek Zorg1. 

•     Praktijk includeert volgens het contract met Zorg1. Dit inclusie percentage is ten opzichte van de exclusie binnen dezelfde doelgroep 

       (Inclusiepercentage = C/A*100 (afbeelding 3)). 

     

Evaluatiecriteria fase 2

•     Specifieke eisen per zorgverzekeraar per programma. Deze zijn opgenomen in het addendum van de zorgverzekeraar met de praktijk. 

•     Zorg1 evalueert ieder kwartaal met de praktijk volgens de procedure kwaliteitstoetsing volgens de PDCA-cyclus.
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 PDCA-cyclus Zorg1          

Zorg1 hanteert drie verschillende toets momenten om de kwaliteit van de praktijken 
te borgen. De praktijk dient ten eerste te voldoen aan de toetredingscriteria van 
Zorg1. Wanneer deze wordt behaald, wordt de praktijk klant van Zorg1. Tijdens deel-
name vindt elk kwartaal een controle plaats waarin de transparantie-criteria voor 
het MDS worden bekeken. Eens per 2 jaar vindt er een praktijkaudit plaats door een 

onafhankelijk auditbureau. Indien de kwartaalcontrole of de audit niet 
behaald worden, volgt een verbetertraject. Na 3 maanden wordt de verbetering 
geëvalueerd en dient de score weer conform de afspraken in het addendum met 
de zorgverzekeraar te zijn. Indien het verbetertraject niet wordt behaald, bestaat 
de mogelijkheid tot terugplaatsing naar Fase1.  
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PDCA-cyclus Zorg1  

Zorg1 hanteert drie verschillende toets momenten om de kwaliteit van de praktijken 

te borgen. De praktijk dient ten eerste te voldoen aan de toetredingscriteria van Zorg1. 

Wanneer deze wordt behaald, wordt de praktijk klant van Zorg1. Tijdens deelname vindt 

elk kwartaal een controle plaats waarin de transparantie-criteria voor het MDS 

worden bekeken. Eens per 2 jaar vindt er een praktijkaudit plaats door een

onafhankelijk auditbureau. Indien de kwartaalcontrole of de audit niet behaald 

worden, volgt een verbetertraject. Na 3 maanden wordt de verbetering geëvalueerd 

en dient de score weer conform de afspraken in het addendum met de 

zorgverzekeraar te zijn. Indien de praktijk zich in fase 1 of 2 bevindt  blijft de praktijk in 

het verbetertraject zitten totdat de scores weer conform dit kwaliteitsdocument zijn. 
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Algemene kwaliteitscriteria Zorg1 

Eens per kwartaal wordt Zorgaanbieder geanalyseerd en geëvalueerd op onderstaande algemene kwaliteitscriteria, alsmede de indicatie specifieke kwaliteitscriteria. In dit 

document staan de kwaliteitscriteria van Zorg1 beschreven. Mochten de zorgverzekeraars in het addendum andere aanvullende eisen benoemen dan dient de praktijk daar 

tevens aan te voldoen.

Indicator Evaluatiecriteria

Cliënt tevredenheid 
(GPE - tevredenheid)

Het totaal aantal cliënten waarbij de GPE-DV tevredenheid is afgenomen beoordeeld de behandeling 
positief, 

Interpretatie: absoluut (1) en zeer tevreden (2) cliënten op de GPE-DV tevredenheid worden als positief 
betiteld, de score enigszins tevreden (3), niet tevreden noch ontevreden (4) en enigszins ontevreden 
(5) worden als neutraal beoordeeld en de score ernstig ontevreden (6) en absoluut ontevreden (7) als 
negatief. 

Normering: Nader te bepalen
Gemiddelde prijs per programma Gemiddelde prijs per programma zoals afgesproken in de overeenkomst tussen de praktijk en de verze-

keraar wordt niet overschreden. 

Normering: te bepalen in het addendum van de zorgverzekeraar 
Geïncludeerde cliënten per zorgpro-
gramma

Het totaal aantal cliënten dat geïncludeerd (= groep C) wordt in een Zorgzwaarteprofiel ten opzichte 
van het totaal aantal cliënten dat hiervoor in aanmerking komt (= groep A (=B+C)) . Het streven is om 
minimaal 70% te includeren binnen het programma. Includeren betekent dat de cliënten worden gere-
gistreerd volgens de profielindeling van de zorgprogramma’s met bijbehorende MDS.

Normering: minimaal 40% wordt geïncludeerd (=(C/A)*100)
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Afbeelding 1

Algemene kwaliteitscriteria Zorg1 

Indicator Evaluatiecriteria

Klinimetrie bij intake Aantal cliënten uit groep C waarbij een meetinstrument uit de MDS bij de start van de interventie is 
afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten (groep C) dat is ingestroomd in een van de zorg-
programma’s.

Normering: Rood ( < 60%) Groen ( > 60%)

Klinimetrie bij outtake Aantal cliënten uit groep C waarbij een meetinstrument uit de MDS bij het einde van de interventie 
is afgenomen ten opzichte van het totaal aantal cliënten (groep C) dat is uitgestroomd in een van de 
zorgprogramma’s.
Normering: Rood ( < 40%) Groen ( > 40%)

Verbetering op de klinimetrie Een verschilscore op de Minimale Dataset die een significante verbetering wordt genoemd

Normering: Nader te bepalen

De klinimetrie per programma staat beschreven in de programma specifieke praktische handleidingen. Deze maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit kwaliteitsdocument.
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Afbeelding 1

Praktijkaudit

In samenwerking met een onafhankelijk auditbureau worden de deelnemende praktijken op de geleverde zorg getoetst, zowel in algemene zin als specifiek voor de zorgzwaarte-

profielen, middels de praktijkaudit. Deze dient eens per twee jaar afgenomen en behaald te worden. De praktijk kan hiermee een      certificaat behalen indien de praktijk voldoet 

aan de gestelde eisen van de audit.      

De volgende onderwerpen komen aan bod in de praktijkaudit van Zorg1:

•     Algemene kwaliteitscriteria Zorg1 

•     Programma specifieke kwaliteitscritieria Zorg1 

•     Eventuele aanvullende eisen per zorgverzekeraar
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Hierdoor behoudt de therapeut alle vrijheid om naar 

eigen inzicht de benodigde zorg te leveren.

 Praktijk

      Ruimte voor innovatie
      Contracten over meerdere jaren
      Sterke positionering
      Zorg navigatie
      Sturing op rendement
      Beloning optimale praktijk proces

 Client

      Individuele aanpak
      Inzicht in toegevoegde waarde praktijken
      24/7 begeleiding
      Resultaatgericht

 Zorgverlener

      Vrijheid van (be)handelen
      Meer tijd voor de cliënt
      Ruimte voor inzet innovatie

 MaatsChaPPij

      Wetenschappelijk onderzoek dataverzameling
      Aansluiting op maatschappelijke trends
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      Kosten beheersing
      Inzicht in uitkomsten
      Zorg navigatie
      Vaste partner

Afbeelding 1

Praktijkaudit

Groepsaudit - Voor organisaties die meer AGB-codes hanteren kunnen, als zij aan onderstaande eisen voldoen, een groepsaudit laten afnemen indien geaccordeerd door zorgver-

zekeraar: 

Hiervoor gelden de volgende eisen: 

1.     Er moet sprake zijn van een juridische structuur op basis van eigendomsverhouding. Dit betekent dat de eigena(a)r(en) van de organisatie in verschillende AGB-locaties   

        formeel een positie hebben ( directeur, eigenaar, RvT).

2.     activiteiten op meerdere bedrijfslocaties vallen binnen het basisproces

3.     organisatie heeft zeggenschap en controle over betreffende bedrijfslocaties
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5.     er is een gemeenschappelijk managementsysteem

6.     er is continu toezicht en interne audits door het hoofdkantoor

7.     de bedrijfslocaties zijn verplicht corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor door te voeren

8.     er is een centrale management review op centraal en decentraal niveau ( AGB-niveau).

9.     alle bedrijfslocaties zijn onderdeel van het interne auditprogramma en hebben een audit doorlopen door het hoofdkantoor.

Procedure groepsaudit: 

1.     Dezelfde normenset en normering is van toepassing als bij de audit van individuele praktijken ( zie auditprogramma).

2.     Beoordelen structuur en werkwijze Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS): Beleid en structuur voor centrale- en lokale bedrijfsvoering; hierbij geldt dat het KMS 

        ( processen/documentatie) voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de klant voldoet aan de eisen

3.     Het KMS functioneert doeltreffend, verbetert continu en draagt zo bij aan het behalen van de normenset.  

4.     Er wordt een steekproef genomen op het aantal locaties ( minimaal Vn + 1) ; de centrale organisatie wordt altijd geaudit. 

5.     De geaudite locaties staan garant voor de hele organisatie. De uitslag van de auditbeoordeling geldt voor de hele organisatie.



Kwaliteit voorop

De maatschappij verandert en ook de fysiotherapie is in beweging. De roep om kwalitatief goede, transparante en doelmatige zorg waarbij de fysiotherapeut de cliënt 
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leveren van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte zorg ondersteunt. De rode draad daarin is het leveren van de meest passende begeleiding aan cliënten. De visie van Zorg1 

is gebaseerd op het principe van waarde gedreven zorg en de theorieën van Michael Porter.

Zorg met toegevoegde waarde

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing 

(o.a. door de integratie met online-elementen die het 

therapeutisch proces versterken) en het inzichtelijk 

maken van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van 

de geleverde zorg. Deze nieuwe werkwijze stimuleert 

efficiëntie, transparantie en innovatie in de zorg, maar 

schrijft geen dwingend behandelprotocol voor. 

Hierdoor behoudt de therapeut alle vrijheid om naar 

eigen inzicht de benodigde zorg te leveren.
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 Zorgverlener
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Afbeelding 1

Verbetertrajecten

Verbeterplan na kwartaalanalyse

Als de eisen niet worden behaald, dient de praktijk binnen 2 weken nadat de kwartaalanalyse is gecommuniceerd door Zorg1 een verbeterplan aan te leveren aan Zorg1. Uit dit ver-

beterplan blijkt wat de doelen zijn van de praktijk, de termijn waarbinnen de doelen behaald worden en wie er verantwoordelijk is voor de te ondernemen acties. Tevens blijkt hieruit 

dat de consequenties voor het niet behalen van de verbetering helder zijn voor de praktijk. Na 3 of 6 maanden, afhankelijk van de verbeterpunten, beoordeelt Zorg1 de verbetering.          

Verbeterplan na praktijkaudit

Wanneer de auditeisen niet worden behaald, dient de praktijk binnen 2 weken, nadat de audituitslag is gecommuniceerd, door het auditbureau een verbeterplan aan te leveren 

aan Zorg1 en het auditbureau. Uit dit verbeterplan blijkt wat de doelen zijn van de praktijk, de termijn waarbinnen de doelen behaald worden en wie er verantwoordelijk is voor de 

te ondernemen acties. Tevens blijkt hieruit dat de consequenties voor het niet      behalen van de verbetering helder zijn voor de praktijk. Na 3 of 6 maanden, afhankelijk van de ver-

beterpunten, beoordeelt het auditbureau de verbetering en beslist of de praktijk kan gaan werken of kan blijven werken volgens de vergoedingsafspraken conform het addendum 

met de zorgverzekeraar.  Na een negatief resultaat van heraudit wordt de praktijk uitgesloten van de vergoedingsafspraak conform de contractafspraken met de zorgverzekeraar 

De praktijk mag een half jaar na eventuele uitsluiting opnieuw data aanleveren ter beoordeling op kwaliteitscriteria, om het recht op het gebruik van de vergoedingsafspraken 

opnieuw te verkrijgen. 

Begeleiding verbetertraject

De praktijk kan ervoor kiezen om begeleiding te krijgen bij het opstellen en de uitvoering van het verbeterplan. Verschillende aanbieders kunnen deze begeleiding verzorgen, een 

keuze hiervoor is volledig vrij.


