Veelgestelde vragen CKR herregistratie 2020
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Waar vind ik informatie over de eisen die worden gesteld bij de herregistratie?
Waar vind ik de verklaring herregistratie die ik moet tekenen?
Waarom moet ik een verklaring herregistratie invullen?
Wanneer kan ik de verklaring herregistratie indienen?
Zijn de herregistratie-eisen Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) gelijk
aan de herregistratie-eisen BIG?
Waarom moet ik deelnemen aan een klachtenregeling?
Ik sta korter ingeschreven dan 5 jaar. Moet ik dan toch aan de eisen voldoen die
gelden voor de volledige registratieperiode?
Ik mis een scholing in mijn puntenoverzicht. Wat moet ik doen?
Kan ik een puntentekort of puntenoverschot meenemen naar de nieuwe
registratieperiode?
Ik ben gestart met een cursus, maar ik rond deze na 1 januari 2020 af. Worden de
punten dan nog wel meegeteld voor de herregistratie op 1 januari 2020?
Ik sta ingeschreven in meerdere deelregisters, maar wil mij niet in alle deelregisters
herregistreren. Wat gebeurt er met mijn puntensaldo als ik een register opzeg?
Kan ik mijn registratie opzeggen vóór de herregistratie?
Kan ik punten overschrijven van het ene register naar het andere register?
Wat gebeurt er als ik mijn register niet opzeg, maar op 1 januari 2020 toch niet aan
de herregistratie-eisen voldoe?
Wat gebeurt er als ik op 1 januari 2020 niet voor ieder register waaraan ik deelneem
aan de herregistratie-eisen voldoe?
Door zwaarwegende omstandigheden kan ik onmogelijk voldoen aan de punteneis.
Wat moet ik doen?
Ik heb mijn punten behaald, maar kan wegens omstandigheden niet aan de werkeis
voldoen. Wat moet ik doen?
Ik kan niet aan de punteneis van het CKR voldoen en schrijf me uit per 31
december 2019. Kan ik in 2020 in het KRF NL ingeschreven worden?
Dit jaar wil ik starten met een masteropleiding tot fysiotherapeut-specialist. Krijg ik
dan vrijstelling voor de accreditatiepunten?
Waar vind ik meer informatie over KRF NL?

1. Waar vind ik informatie over de eisen die worden gesteld bij de herregistratie?
De eisen voor herregistratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut
en de fysiotherapeut met aantekening staan beschreven in het BOCK-beleidsdocument. Deze
eisen zijn gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in het Reglement CKR.
Wanneer je aan de punteneis van het CKR voldoet en je hebt de Verklaring herregistratie
ondertekend wordt jouw registratie voortgezet in het KRF NL. Dat is het nieuwe register dat
het CKR vervangt.
2. Waar vind ik de verklaring herregistratie die ik moet tekenen?
Je vindt de herregistratieverklaring op MijnKNGF onder het menu Herregistratie. Je kunt deze
verklaring digitaal invullen, ondertekenen (met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee je inlogt op MijnKNGF) en versturen.
3. Waarom moet ik een verklaring herregistratie invullen?
Bij herregistratie stelt het BOCK niet alleen eisen aan het aantal punten dat je moet behalen,
maar ook andere eisen. Voor deze eisen (waaronder de werkeis) moet je uiterlijk 31-12-2019,

maar liefst zo snel mogelijk, de herregistratieverklaring digitaal invullen, ondertekenen en
versturen via MijnKNGF.
4. Wanneer kan ik de verklaring herregistratie indienen?
Het is niet nodig om eerst aan de punteneis te voldoen. Wij adviseren je daarom de verklaring
zo spoedig mogelijk in te dienen. Ga hiervoor naar je herregistratiepagina op MijnKNGF.

5. Zijn de herregistratie-eisen Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) gelijk
aan de herregistratie-eisen BIG?
Nee, de eisen die het BIG stelt, zijn niet gelijk aan de eisen die voor het CKR gelden. Ook het
moment waarop de herregistratie plaatsvindt is niet hetzelfde. Op 1 januari 2020 vindt de
herregistratie plaats van het CKR voor alle fysiotherapeuten die op dat moment in het CKR
staan ingeschreven met een inschrijfdatum vóór 1 januari 2020. Meer informatie over het
BIG-register kunt u vinden op www.bigregister.nl.
6. Waarom moet ik deelnemen aan een klachtenregeling en geschillencommissie?
Wettelijk is vastgesteld dat fysiotherapeuten (evenals andere zorgverleners) deel moeten
nemen aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen
Zorg (WKKGZ). Als je als fysiotherapeut in loondienst werkt, neem je waarschijnlijk deel aan
een klachtenregeling en geschillencommissie via je werkgever. Jouw werkgever kan je hier
verder over informeren. Werk je als zelfstandig fysiotherapeut dan ben je verplicht zelf een
klachtenregeling en geschillencommissie af te sluiten. Deelname aan een klachtenregeling en
geschillencommissie is een herregistratie-eis voor het CKR.
7. Ik sta korter ingeschreven dan 5 jaar. Moet ik dan toch aan de eisen voldoen die
gelden voor de volledige registratieperiode?
In het geval je na 1 januari 2015 bent ingeschreven in het CKR, hanteert het BOCK de
punteneis en de werkeis naar rato van de periode dat je staat ingeschreven.
8. Ik mis een scholing in mijn puntenoverzicht. Wat moet ik doen?
Wij adviseren je contact op te nemen met de scholingsaanbieder en na te vragen of er
mogelijk iets fout is gegaan bij het uploaden van het deelnemersbestand op de website voor
scholingsaanbieders. Je kunt ook eventueel zelf een deelnamecertificaat via MijnKNGF
uploaden.
De volgende informatie moet op het certificaat staan om je scholing te kunnen verwerken.
Staat dit niet op het certificaat, dan vragen we je een nieuw certificaat bij de
scholingsaanbieder op te vragen:
*
*
*
*

Je naam, geboortedatum en KNGF / CKR relatienummer
De titel en het accreditatienummer van de scholing
De naam van de scholingsaanbieder
De datum van afronding

9. Kan ik een puntentekort of puntenoverschot meenemen naar de nieuwe
registratieperiode?
Heb je als geregistreerd fysiotherapeut aan het einde van de registratieperiode een
puntentekort of -overschot (dus meer of minder dan het totaal te behalen punten), dan kun je
in een aantal gevallen 10 punten tekort of overschot meenemen naar de volgende
registratieperiode.
Puntenoverschot
Een teveel aan behaalde studiepunten aan het eind van de registratieperiode met een
maximum van 10 punten boven het totaal, kan worden meegenomen naar de volgende
registratieperiode. Het aantal punten is gemaximaliseerd.
Voor de deelregisters geldt:
Vakinhoudelijk deel: voor de deelregisters het overschot aan punten boven de 50 punten met
een maximum van 10 punten.
Kwaliteitsdeel: het overschot aan punten boven de 70 punten met een maximum van 10
punten.
Voor de aantekeningenregisters: het overschot aan punten met een maximum van 4 punten.
In alle gevallen geldt: punten in het vakinhoudelijk en/of kwaliteitsdeel kunnen alleen worden
meegenomen als het totale aantal punten dit toestaat.
Tekort aan punten
Een tekort aan studiepunten aan het eind van de registratieperiode met een maximum van 10
punten onder het totaal, kan worden meegenomen naar de volgende registratieperiode. Dit
aantal punten tekort is gemaximaliseerd.
Voor de deelregisters geldt:
Vakinhoudelijk deel: per deelregister een tekort aan punten met een maximum van 10 punten.
Voor de aantekeningenregisters: per aantekeningenregister een tekort aan punten met een
maximum van 4 punten.
10. Ik ben gestart met een cursus, maar ik rond deze na 1 januari 2020 af. Worden de
punten dan nog wel meegeteld voor de herregistratie op 1 januari 2020?
Alleen als de afrondingsdatum nog in 2019 ligt, tellen de punten mee voor de lopende
registratieperiode (2015 -2020), en dus voor de herregistratie op 1 januari 2020. Valt de
afrondingsdatum na 1 januari 2020, dan tellen de betreffende punten mee voor de volgende
registratieperiode (2020 - 2025). De punten tellen in dat geval mee voor de herregistratie op
1-1-2025. Je kunt eventueel een dispensatieverzoek indienen via MijnKNGF om uitstel te
vragen voor het behalen van punten, waardoor de punten van de cursus wel mee kunnen
tellen voor je herregistratie.
11. Ik sta ingeschreven in meerdere deelregisters, maar wil mij niet in alle deelregisters
herregistreren. Wat gebeurt er met mijn puntensaldo als ik het register opzeg?
Het totaal aantal punten dat je moet behalen zal hierdoor omlaag gaan. Wij adviseren je om
op MijnKNGF op je herregistratiepagina een simulatie uit te voeren voor het beëindigen van
één van je registers. Je kunt dan direct zien wat de gevolgen zijn voor je puntensaldo. Wij
adviseren je om voor beëindiging van je registratie(s) uit te zoeken of je mogelijk nog punten
naar een ander register kunt verplaatsen. Dit kun je zien op je CKR puntenoverzicht op
MijnKNGF. Hou er rekening mee dat je bij herinschrijving in het betreffende register in KRF
NL binnen twee jaar na de einddatum alsnog aan de eisen van herregistratie van het CKR
moet voldoen.

12. Kan ik mijn registratie opzeggen vóór de herregistratie?
Ja, dat is mogelijk. Dit kun je doen door uiterlijk op 30 november 2019 je opzegging digitaal
door te geven via MijnKNGF of eventueel via een mail naar register@kngf.nl. De
accreditatiepunten op het register dat je beëindigt, tellen niet mee voor herregistratie. Wij
adviseren je voor beëindiging van je registratie(s) uit te zoeken of je mogelijk nog punten naar
een ander register kunt verplaatsen. Dit kun je zien op je CKR puntenoverzicht op MijnKNGF.
Hou er rekening mee dat je bij herinschrijving in het betreffende register in KRF NL binnen
twee jaar na de einddatum alsnog aan de eisen van herregistratie van het CKR moet voldoen.
13. Kan ik punten overschrijven van het ene register naar het andere register?
Dit is alleen mogelijk als de betreffende scholing waarvoor de punten zijn toegekend voor
beide registers is geaccrediteerd en uiteraard is afgerond tijdens de registratieperiode van het
register waar je de punten naartoe wilt verplaatsen. Op je CKR puntenoverzicht op MijnKNGF
kun je zien welke scholingen je mogelijk kunt verplaatsen en dit ook direct uitvoeren. Klik
hiervoor op het steeksleuteltje bij de scholing.
14. Wat gebeurt er als ik mijn CKR-deelname niet opzeg, maar op 1 januari 2020 toch
niet aan de herregistratie-eisen voldoe?
Je wordt dan na 1 januari 2020 uitgeschreven uit het CKR en komt niet in aanmerking voor
registratie in KRF NL. De deelnamekosten voor het register over 2020 blijf je wel
verschuldigd.
15. Wat gebeurt er als ik op 1 januari 2020 niet voor ieder register waaraan ik deelneem
aan de herregistratie-eisen voldoe?
Herregistratie wordt uitgevoerd voor al je CKR-registraties. Alleen als je aan de eisen van al
je registers voldoet, kom je in aanmerking voor herregistratie. In sommige gevallen is het
mogelijk om inschrijving in één register te beëindigen om alsnog aan de eisen voor
herregistratie te kunnen voldoen. Je kunt dit voor jouw situatie nagaan via de simulatie op de
herregistratiepagina op MijnKNGF.
16. Door zwaarwegende omstandigheden kan ik onmogelijk voldoen aan de punteneis.
Wat moet ik doen?
In uitzonderlijke gevallen kan het BOCK dispensatie verlenen voor het behalen van punten of
voor de werkeis. Je kunt vanaf 15 juli 2019 digitaal via MijnKNGF een onderbouwd verzoek
voor dispensatie indienen.
17. Ik heb mijn punten behaald, maar kan wegens omstandigheden niet aan de werkeis
voldoen. Wat moet ik doen?
In uitzonderlijke gevallen kan het BOCK vrijstelling verlenen voor de werkeis. Je kunt een
verzoek voor dispensatie voor de werkeis indienen via bock@kngf.nl
18. Ik kan niet aan de punteneis van het CKR voldoen en schrijf me uit per 31
december 2019. Kan ik in 2020 in het KRF NL ingeschreven worden?
Om binnen twee jaar na uitschrijving uit het CKR ingeschreven te kunnen worden in het KRF
NL in de nieuwe registratieperiode (2020-2025), moet eerst het negatieve puntensaldo dat op
het moment van uitschrijving open stond ingehaald zijn. Pas nadat er voldoende
accreditatiepunten zijn behaald door het afronden van scholingsactiviteiten in de periode dat
iemand niet staat ingeschreven, kan tot herinschrijving worden overgegaan.
Voorbeeld;

Iemand heeft zijn registratie beëindigd op 31-12-2019 waarbij nog 20 punten behaald
moesten worden om aan de volledige punteneis te voldoen. Op 30 juni 2020 rondt deze
persoon een scholing af voor 35 punten. Op 1 juli kan dan tot inschrijving in het KRF NL
worden overgegaan, omdat het negatieve saldo is ingehaald. De 15 punten extra die zijn
ingehaald, kunnen niet in het KRF NL worden bijgeschreven, omdat deze punten zijn behaald
voor de datum van inschrijving.
19. Dit jaar wil ik starten met een masteropleiding tot fysiotherapeut-specialist. Krijg ik
dan vrijstelling voor het behalen van de accreditatiepunten?
Als je in het register Algemeen fysiotherapeut staat ingeschreven en een initiële (of basis)
master volgt op het gebied van een verbijzondering (dus bijvoorbeeld een masteropleiding op
het gebied van manuele therapie, die toegang geeft tot het deelregister Manueeltherapeut),
dan kun je vrijstelling aanvragen voor het behalen van punten in het deelregister Algemeen
fysiotherapeut voor maximaal 2 aaneengesloten registratieperiodes. Je krijgt vrijstelling voor
de registratieperiode(s) waarin je de masteropleiding volgt. Aangezien je in dit voorbeeld nog
niet ingeschreven staat (kunt staan) in het deelregister Manueeltherapeut, geeft de
masteropleiding geen vrijstelling voor het deelregister Manueeltherapeut.
De situatie is anders als je een (verkorte)master volgt op het gebied van een verbijzondering,
terwijl je al ingeschreven staat in het deelregister van deze verbijzondering (en dus ook al
eerder een opleiding hebt gevolgd op het gebied van deze verbijzondering). In dat geval krijg
je vrijstelling voor een deelregister naar keuze. Ook dit kan maximaal gedurende 2
aaneengesloten registratieperiodes.
20. Waar vind ik meer informatie over KRF NL?
In het document KRF NL: veel gestelde vragen vind je meer informatie over het nieuwe
register.

