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De expert bij een peer review 

Algemeen: een peer review binnen een LOKK (Lokaal Overleg rond Kwaliteit in de Kinesitherapie) 

betreft een intercollegiaal overleg rond een relevant thema in de kinesitherapie. De bedoeling is het 

uitwisselen van ideeën, oplossingen en meningen, onder aansturing van een moderator. 

Indien blijkt dat de deelnemers aan de peer review  een tekort aan competenties hebben of indien de 

interesse naar opleiding over het onderwerp van de peer review aanwezig is, dan wordt aangeraden 

om hierover een opleiding te volgen. 

Een peer review wordt georganiseerd met of zonder expert. 

Een peer review met expert:  

Van de expert wordt verwacht dat hij/zij : 

- vanuit een deskundigheid toelichting geeft (CV van de expert toevoegen heeft een 

meerwaarde), 

- de vragenlijst vóór de peer review als leidraad voor de inhoud gebruikt, 

- de korte uiteenzetting beperkt tot maximum 30 minuten,  

We verkiezen expliciet een erg korte uiteenzetting omdat intercollegiaal overleg de beste 

werkvorm blijkt om, naast de aangeboden evidentie, vooral van elkaar te leren en niet vanuit 

een hoorcollege. 

- best niet deelneemt aan het intercollegiaal overleg. Zo vermijd je een continue vraagstelling 

naar de expert. 

 

De expert wordt niet als deelnemer toegevoegd in PE-online. 

Pro-Q-Kine vzw voorziet een verhoogde vergoeding voor peer reviews met expert. 

 

Een peer review zonder expert:  

Een collega, die een korte voorbereiding presenteert, én deelneemt aan het intercollegiaal overleg 

- Bv. een collega heeft een richtlijn doorgenomen, en vat die samen voor de groep. 
- Bv. een collega heeft de presentatie horend bij een kant-en-klare peer review vooraf 

doorgenomen, en presenteert die voor de deelnemers. 
 
 

Deze collega wordt als deelnemer/aanwezige toegevoegd in PE-online. 
Pro-Q-Kine vzw voorziet geen verhoogde vergoeding (peer review zonder expert). 
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Het onderwerp van de peer review (met of zonder expert) 

De peer review naar keuze: 

Jaarlijks neemt de kinesitherapeut deel aan een peer review naar keuze.  

1. Het onderwerp wordt gekozen door de LOKK-organisatoren of op basis van de voorkeur van 

de LOKK-leden. 

- Deze peer review kan met of zonder expert georganiseerd worden. 

 

2. Kant-en-klare modules voor peer reviews 

-     Deze kant-en-klare pakketten voor peer reviews worden door Pro-Q-Kine aangeboden. 

-     Het is de bedoeling dat de documentatie die aan de organisator van de peer review wordt ter    

beschikking gesteld, als dusdanig wordt gebruikt. Pro-Q-Kine zal alle documenten in PDF- 

formaat aanleveren. 

- Deze modules voor peer reviews kunnen met of zonder expert georganiseerd worden 

 

De peer review met vastgelegd thema: 

Jaarlijks neemt de kinesitherapeut deel aan een peer review met opgelegd thema of volgt hij de e-

learning met hetzelfde thema (beschikbaar in zijn PE-online portfolio). 

- Voor deze peer review wordt een kant-en-klare module aangeboden. De inhoud hiervan mag 

niet aangepast worden. 

- Deze module is zo ontwikkeld dat er geen expert nodig is. 

- Pro-Q-Kine voorziet geen vergoeding voor een expert. 

 


