Gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling op de
basisschool
Artikel 1. Definities.
a) Kinderfysiotherapeut: een fysiotherapeut die beschikt over een geldige registratie in het Centraal
Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF, dan wel een door de NVFK aan te wijzen ander register, ten
aanzien van deze verbijzonderde fysiotherapeutische zorg, zijnde Kinderfysiotherapie.
b) Screening: is het (laten) onderzoeken van een in principe gezonde populatie om asymptomatische
gevallen van een ziekte of aandoening op het spoor te komen; i.c. het (klassikaal) beoordelen van
een (groep) leerling(en) op kwaliteit en kwantiteit van bewegen teneinde mogelijke motorische
ontwikkelingsachterstanden op te sporen en voor nader onderzoek in te sturen.
c) DTF-screening: het proces dat de kinderfysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder
fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is ingeval van direct
toegankelijke fysiotherapie (DTF).
d) Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
e) Behandeling: de zorgverlening na de indicatiestelling op basis van een
behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst.
f) Praktijklocatie: een zelfstandige unit ten behoeve van (kinder-)fysiotherapeutische behandelingen,
toegankelijk voor alle patiënten tijdens reguliere openingstijden, die voldoet aan de
inrichtingseisen van het KNGF en de inrichtingsadviezen van de NVFK.
g) Behandellocatie: een locatie, niet zijnde een praktijklocatie, die geschikt is voor de behandeling
van de betreffende patiënt en voldoet aan de inrichtingsadviezen van de NVFK.
h) School: een locatie ten behoeve van regulier en/of speciaal basisonderwijs in Nederland in de zin van
artikel 1 van de Wet op het Primair Onderwijs.
i) Incidentele behandeling: maximaal drie behandelingen per indicatie.
j) WLZ Indicatie Behandeling: een indicatie als bedoeld in artikel 3.1.1.1.c op grond van de Wet
van 3 december 2014 of een overeenkomstige indicatie op grond van de Jeugdwet.
Artikel 2. Kinderfysiotherapeut.
a) Het verlenen van fysiotherapeutische zorg op school is voorbehouden aan kinderfysiotherapeuten.
b) Kinderfysiotherapeuten in opleiding kunnen louter onder lijfelijke supervisie van een
kinderfysiotherapeut werkzaamheden verrichten op school.
Artikel 3. Situationele schoolcontext.
Een kind wordt alleen op school door de kinderfysiotherapeut onderzocht en/of behandeld als aan beide
volgende voorwaarden is voldaan:
a. de ouder(s)/verzorger(s) zelf de kinderfysiotherapeut benaderen met een hulpvraag, en;
b. de hulpvraag zijn directe oorsprong vindt in vaardigheden die benodigd zijn op de school, dan wel
de aanwezigheid van specifieke kindfactoren die een behandeling na schooltijd in ernstige mate
belemmeren.
Artikel 4. Verbod op screening.
Screening is niet toegestaan, tenzij de kinderfysiotherapeut het NVFK Preventief Screenen: domein
en gedragsprotocol hanteert.
Artikel 5. Handelswijze kinderfysiotherapeut.
a. De DTF-screening en de intake na DTF vinden te allen tijde plaats in de eigen praktijklocatie in
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s).
b. Intake na verwijzing, anamnese en onderzoek na verwijzing vinden altijd plaats in
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c.

d.

e.
f.
g.

aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s).
Het afstemmen van het behandelplan en de tussen- en eindevaluaties vinden altijd plaats in
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s). In alle andere situaties worden de ouder(s)/verzorger(s)
zoveel mogelijk op de hoogte gehouden en betrokken bij het behandelproces. De afspraken hierover
met ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgelegd in het dossier.
Indicatie voor behandeling door de kinderfysiotherapeut wordt bepaald door klinisch redeneren
volgens het methodisch fysiotherapeutisch handelen en het gebruik van leeftijdsspecifieke
klinimetrie. Voor het stellen van een behandelindicatie worden de in de handleiding van de
gebruikte klinimetrische instrumenten genoemde criteria gebruikt.
De kinderfysiotherapeut handelt volgens de meest recente richtlijnen en evidence
statements zoals vastgesteld en/of geaccordeerd door de beroepsgroep.
Bij kinderen met fijn-motorische en/of schrijfproblemen is de Evidence Statement
Motorische Schrijfproblemen bij kinderen leidend in onderzoek en behandeling.
De kinderfysiotherapeut dient te allen tijde binnen de kaders van de leerplichtwet te handelen.

Artikel 6. Behandelingsovereenkomst.
a. De kinderfysiotherapeut gaat een behandelingsovereenkomst aan met de
ouders. Deze behandelingsovereenkomst wordt toegevoegd aan het
patiëntdossier. (zie bijlage 1)
b. In de behandelingsovereenkomst staat vermeld:
1) Ouders geven toestemming voor behandeling op school.
2) Ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig afzeggen van de behandeling.
3) Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de behandeling.
4) Bij het niet nakomen van de afspraak, gelden dezelfde regels als voor behandeling in de praktijk,
of aan huis.
Artikel 7. Overeenkomst met school.
a) De kinderfysiotherapeut sluit een overeenkomst met de school als bedoeld in bijlage 2.
b) De kinderfysiotherapeut is niet in dienst van de school, maar zelfstandig werkzaam en
dus zelf eindverantwoordelijk.
Artikel 8. Behandellocatie.
a) Indien de kinderfysiotherapeut structureel meer dan 5 zittingen per week werkzaam is op een school,
is deze behandellocatie aangemeld als dependance/nevenlocatie bij Vektis.
b) De school draagt verantwoording voor de beschikbaarheid van de behandellocatie voor de
kinderfysiotherapeut op de overeengekomen tijden op basis van de in artikel 6 lid a. bedoelde
overeenkomst.
c) Indien de kinderfysiotherapeut een praktijklocatie op school heeft gevestigd, is onderhavig
gedragsprotocol niet van toepassing.
Artikel 9. Reguliere zitting.
Behandelingen op school worden gedeclareerd als een reguliere zitting kinderfysiotherapie en
uitdrukkelijk niet als een zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis.
Artikel 10. Incidentele behandeling op school.
a) Incidentele behandeling of observatie op school hoeft niet gemeld te worden aan de
zorgverzekeraar en onderhavig protocol is hierop niet van toepassing.
b) Ook incidentele behandeling of observatie op school vindt altijd plaats na uitdrukkelijke
toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
Artikel 11. Continuïteit zorg.
De continuïteit van de behandeling wordt ongeacht de locatie te allen tijde gewaarborgd door de
kinderfysiotherapeut.
Artikel 12. Afbakening zorg.
a) Kinderfysiotherapeutische behandelingen op school conform de bepalingen van onderhavig
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b)
c)

gedragsprotocol vallen binnen de aanspraak op de Zorgverzekeringswet en/of de aanvullende
ziektekostenverzekering.
Activiteiten in het kader van een onderwijsopdracht vallen uitdrukkelijk buiten de
aanspraak Zorgverzekeringswet en/of de aanvullende ziektekostenverzekering.
Werkzaamheden die door een kinderfysiotherapeut binnen de indicatiestelling van een WLZ
indicatie Behandeling worden verleend, vallen nadrukkelijk buiten de aanspraak
Zorgverzekeringswet en/of de aanvullende ziektekostenverzekering.
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Bijlage 1

Behandelingsovereenkomst

Hierbij verklaart de heer / mevrouw

*

Ouder(s) / verzorger(s) van:

, geboren



Toestemming te geven aan de behandelend kinderfysiotherapeut voor het opvragen en
uitwisselen van informatie ten behoeve van de behandeling met de huisarts / specialist /
jeugdarts
/ leerkracht / schoolbegeleidingsdienst / logopedie / maatschappelijk werk / Riagg /
anders, nl.
*;



Toestemming te geven voor het (digitaal) verzenden van rapportage;



In te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan;



Indien behandeling plaatsvindt op school, daarvoor toestemming gegeven te hebben en op
de hoogte te zijn van het feit verantwoordelijk te zijn voor het tijdig afzeggen van
afspraken. Bij behandeling op school zijn de ouders/verzorgers aanwezig bij de intake,
anamnese en onderzoek, evenals het afstemmen van het behandelplan en de tussen- en
eindevaluaties;



De juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend kinderfysiotherapeut of
administratief medewerkster van de praktijk inzake eerder ondergane behandeling(en)
fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar;



Bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/of behandeling
kinderfysiotherapie, de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven
te betalen;



Op de hoogte te zijn van het feit dat bij niet tijdig ( 24 uur van tevoren) afzeggen van de
behandeling, deze niet in rekening gebracht kan worden bij de zorgverzekeraar. Deze
behandeling kan dan bij u in rekening gebracht worden tegen het daarvoor geldende tarief
(zie wachtruimte en website);



Te zijn geïnformeerd over de geldende klachtenregeling van het KNGF;



De praktijkfolder, waarin o.a. informatie over de algemene voorwaarden en de lijst met
geldende tarieven (voor niet verzekerde behandelingen) te hebben ontvangen en hiermede
akkoord te gaan.

Aldus getekend te

d.d.

Handtekening patiënt/ ouder/ wettelijke vertegenwoordiger*:

*
doorhalen wat niet van toepassing is

De verleende toestemming kan te allen tijde schriftelijk door de betrokkenen worden ingetrokken
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Bijlage 2
Overeenkomst van de school met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie

Naam directeur school: …………………………………………………………………………
Naam school:…………………………………………………………………………………….
Adresgegevens school:…………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………..
Komen overeen met

Naam praktijk:

……………………………………………………………………………

AGB code praktijk:

……………………………………………………………………………



Dat de kinderfysiotherapeut niet in loondienst werkt van de school en de
werkzaamheden naar eigen inzicht verricht.



Dat er gebruik mag worden gemaakt van de ruimte, die voldoet aan de inrichtingsadviezen
zoals die zijn opgesteld door de NVFK, op ……..……….dagvan
……………………………......(tijd).
De ruimte wordt op dat tijdstip niet gebruikt door anderen dan de kinderfysiotherapeut. De
kinderfysiotherapeut mag gebruik maken van het daar aanwezige materiaal inclusief een tafel
en stoel t.b.v. fijn-motorische oefeningen.



De kinderfysiotherapeut geeft geen toestemming voor het structureel opnemen van de
werkzaamheden van de kinderfysiotherapeut op school in de diverse communicatie uitingen
van de school.

De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het tijdig afzeggen van behandelingen.
Deze overeenkomst is geldig voor de duur van…………………………….

Bovenstaande is overeengekomen en wordt ondertekend op ………….. (datum)
Schooldirecteur:…………………………
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Praktijkhouder:…………………………..

