
Kwaliteitsbevordering 

in de kinesitherapie

Pro-Q-Kine

Ook uw project !
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PRO-Q-KINE

�Een systeem van kwaliteitsbevordering 

uitbouwen

� Pe-Online

�Elk kinesitherapeut zijn kwaliteitsportfolio

�In samenwerking met Axxon
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KWALITEIT = TOEKOMST 

Starten met 

PE Online als 

professional?

Bekijk de demo via 

www.pqk.be

Schrijf u in!

Vraag een login aan!

Na inschrijving ontvangt u een e-mail met uw persoonlijke “login”.
U kan 48 u later via www.pqk.be aanloggen bij PE online.
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Checklists

Digitale kwaliteitstoetsing via: 

• Praktijkchecklist:
35 elementen worden gecheckt op al dan niet aanwezigheid in de 

praktijk, gaande van infrastructuur over veiligheid, communicatie 

tot de wettelijke –en beroepsverplichting (11 vragen). 

• Checklist kinesitherapeutisch dossier:
30 elementen uit het kinesitherapeutisch dossier worden getoetst! 

13 vragen omvatten de verplichte elementen v.h. dossier die 

volgens de nomenclatuur van de kinesitherapie wettelijk dienen 

aanwezig te zijn.
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Checklists
Alle gegevens worden anoniem verwerkt!!!!!!!!

Waar kan ik mijn resultaat terugvinden?
Onder de rubriek “Portfolio” klik je op “overzicht”. In het overzicht klik je op de datum 

wanneer je de checklists hebt ingevuld. De detailgegevens verschijnen met 

bovenaan een icoontje waar je uw rapport in pdf kan terugvinden.
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De patiëntenbevraging en 

zelfevaluatie (Binnenkort)

8 kwaliteitsindicatoren onderverdeeld in

3 groepen: 
• Structuurindicator: met infrastructuur en verstrekken van 

informatie.

• Procesindicator: de kwaliteit van de kinesitherapeutische 

handeling, de communicatie, de behandeltevredenheid, de 

algemene patiëntentevredenheid en de veiligheid.

• Uitkomstindicator: het resultaat, de effectiviteit en de output.

Patiëntenbevraging: 61 vragen, naast de intake en algemene 

vragen.

Zelfevaluatie: 31 vragen met 14 bijkomende vragen voor de 

groepspraktijk.
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De patiëntenbevraging en 

zelfevaluatie

Rapportage – resultaten

In uw persoonlijke PE -portfolio vindt u na het analyseren van 

alle landelijke gegevens een 360°feedback rapport per 

hoofd- en subindicator. Uw eigen beoordeling 

(spiegelrapportage = 0°feedback) wordt geplaatst t.o.v. de 

beoordeling van uw patiënten, t.o.v. de patiënten van alle 

deelnemende collega’s en t.o.v. de resultaten van alle 

deelnemende collega’s. 
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• AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie: dé 

beroepsvereniging voor elke kinesitherapeut

• Ondersteunt het systeem van 

kwaliteitsbevordering

• Voor informatie: 02/709 70 80

info.nl@axxon.be of info.nl@pqk.be
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• Wetenschappelijke Vereniging van 

Kinesitherapeuten

• Partner van Axxon Kwaliteit in Kinesitherapie

• Werkt in samenwerking met experten 

instrumenten uit om aan 

kwaliteitsbevordering te doen

• Biedt EBM/EBP informatie aan via 

www.wvvk.be
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Lokale Kwaliteitsgroepen voor 
Kinesitherapeuten – LOKK’s

• Puntensysteem vanaf 2013

– 50 navormingseenheden

– 2 peer revieuws

– Vragenlijsten

� profiel

• Aansluitend op de lezingen

• Opstarten van LOKK’s maart 2013 

• We rekenen op uw engagement 

Wij zorgen voor de nodige ondersteuning

secretariaat@kinekringvoorkempen.be


