
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

START 

FINISH 

Verbeter- 

traject 

Evaluatie 

verbeter

traject 

Navorming 

Peer review 

naar keuze 

Peer review / 

e-learning 

vast thema 

Patiënten

bevraging 

Checklist 

PE-online portfolio  

1/ jaar (deadline: 31/12) 

Geaccrediteerd? PE-online agenda 

Cursusevaluatie na deelname 

40 NE/ jaar (deadline: 31/12) 

 

Aanmaakdatum 

portfolio = 

startdatum 

berekening targets 

3 vragenlijsten: 1 in te vullen 72u VOOR de peer 

review + 1 cursusevaluatie + 1 in te vullen 60 dagen 

na peer review 

1/ jaar (deadline: 31/12) 

- Peer Review = 3 vragenlijsten  

OF 

- E-learning = cursusevaluatie  

1/ jaar (deadline: 31/12) 

Via portfolio - Min. 10 patiënten  

! Uitsluitend werkzaam in instelling? 

Alternatief (+ cursusevaluatie) + 

toepassing 

1/ periode (deadline: 31/12/laatste 

jaar periode) 

 

PE-online portfolio 

1/ periode (deadline: 31/12/ 

laatste jaar periode) 

PE-online portfolio 

Beschikbaar v/a 1/11 

1/ jaar (deadline: 31/12) 

Modaliteiten PE-online 

imperatief  (zie verder) 

Nieuwsbrieven Pro-Q-Kine 

bevatten relevante info  

Deadlines 

Alle criteria moeten voor 31/12 worden 

vervolledigd. Cursusevaluaties van 

navormingen en peer reviews + de 

vragenlijst NA de peer review kunnen tot 

28/2 worden gevalideerd.  



 

! Let op: dit document is niet-exhaustief en u dient het reglement te raadplegen om volledig geïnformeerd te zijn. U kan 
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WELKOM!  

 

MISVATTING NR 1 UIT DE WERELD HELPEN 

“Pro-Q-Kine dient om voldoende punten te verzamelen zodat je op het einde van het jaar een 

premie krijgt.”  

FOUT!  

 

WAT IS HET DOEL VAN PRO-Q-KINE EN KWALITEITSBEVORDERING?  

Het voornaamste doel van kwaliteitsbevordering en Pro-Q-Kine is het versterken van de 

kwaliteit van de zorg die aan de patiënt geboden wordt.  

 

WAT IS HET NUT VAN DE KWALITEITSCRITERIA?  

Elk criterium zorgt ervoor dat een bepaald aspect van de zorg verbeterd kan worden. Alle 

criteria zijn opgesteld met het oog op het bieden van een meerwaarde voor de 

kinesitherapeut wanneer deze hierrond werkt.  

 

WAT IS HET NUT VAN PE-ONLINE?  

PE-online is een online monitoringssysteem dat alle activiteiten binnen het kader van 

kwaliteitsbevordering registreert op een transparante en meetbare manier. PE-online is 

geen controlemechanisme en dient uitsluitend ter registratie en zelfevaluatie. 
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SAMENVATTING MODALITEITEN PE-ONLINE 

 

AANVANG KWALITEITSBEVORDEREND TRAJECT 

- U start met kwaliteitsbevordering wanneer u een PE-online portfolio aanmaakt. 

- U heeft een PE-online portfolio nodig VOORDAT u deelneemt aan geaccrediteerde activiteiten. 

- Er kunnen geen navormingseenheden (NE) meer gekoppeld worden aan geaccrediteerde 

activiteiten waaraan u deelnam voordat u een PE-online portfolio aanmaakte. U kan deze 

uiteraard nog wel toevoegen om uw portfolio te vervolledigen.  

PE-ONLINE KALENDER  

- Bevat alle geaccrediteerde activiteiten.  

- Wordt dagelijks geüpdatet, want er worden dagelijks accreditatieaanvragen ingediend en 

behandeld. 

- Om u in te schrijven voor een activiteit, contacteert u de opleider van die activiteit (of 

desgevallend schrijft u zich via de PE-online kalender in).  

Pro-Q-Kine staat enkel in voor de accreditatie van cursussen, elke opleider bepaalt zelf de 

organisatie van zijn leeraanbod. 

VERBETERTRAJECT  

-  5 vragen in te vullen via PE-online portfolio. 

- Klik op “Verstuur” als uw verbetertraject klaar is. “Concept opslaan” is niet definitief en 

bijgevolg is het criterium op die manier niet vervuld.  

NAVORMING 

- Geaccrediteerde activiteiten staan in de PE-online kalender (met vermelding van aantal NE). 

- Na deelname aan een geaccrediteerde cursus, voegt de opleider u toe als aanwezig in het PE-

online systeem. In uw portfolio verschijnt vervolgens de cursusevaluatie van de activiteit. De 

NE van de activiteit worden pas gevalideerd nadat u de cursusevaluatie invult.  

PEER REVIEW 

- Geaccrediteerde peer reviews staan in de PE-online kalender. 

- Elke peer review gaat samen met 3 vragenlijsten, die alle drie tijdig moeten ingevuld zijn (zo 

niet, wordt de peer review niet gevalideerd): 

o Vragenlijst VOORAF (in te vullen 72h voor deelname) 

▪ Niet-ingevuld vooraf = niet gevalideerd 

o Cursusevaluatie  

o Vragenlijst 60 dagen na de peer review (ook dan pas beschikbaar in portfolio) 

  

PEER REVIEW OF E-LEARNING MET VASTGELEGD THEMA 

- Geaccrediteerde peer review met vastgelegd thema in PE-online kalender, tip: gebruik de 

filter! 

- Peer review met vastgelegd thema gaat (zoals elke peer review) samen met de 3 vragenlijsten 

die tijdig ingevuld moeten worden (zie supra).  

- E-learning met vastgelegd thema is beschikbaar via PE-online portfolio. 
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- Na deelname aan de e-learning met vastgelegd thema vult u (zoals voor elke andere activiteit) 

een cursusevaluatie in om deze te valideren. 

EVALUATIE VERBETERTRAJECT 

- Jaarlijks beschikbaar v/a 01-11 

- 6 vragen in te vullen via PE-online portfolio. 

- Klik op “Verstuur” als uw evaluatie van het verbetertraject klaar is. “Concept opslaan” is niet 

definitief en bijgevolg is het criterium op die manier niet vervuld.  

CHECKLIST PRAKTIJK 

- In te vullen via PE-online portfolio. 

- Klik op “Verstuur” als uw checklist klaar is. “Concept opslaan” is niet definitief en bijgevolg is 

het criterium op die manier niet vervuld.  

PATIËNTENBEVRAGING OF ALTERNATIEF + TOEPASSING  

- Patiëntenbevraging wordt opgestart via uw portfolio. Criterium is voldaan bij een minimum 

van 10 patiënten die de enquête invulden.  

- Zodra min. 10 patiënten de bevraging invulden, is een rapport beschikbaar met de 

geanonimiseerde resultaten. Dit rapport wordt steeds geüpdatet naarmate meer patiënten 

antwoorden.  

- Kinesitherapeuten uitsluitend werkzaam in een instelling mogen de patiëntenbevraging 

vervangen door een geaccrediteerd alternatief (zie PE-online kalender, gebruik de filter) + 

toepassing.  

o Na deelname aan een geaccrediteerd alternatief, vult u (zoals voor elke activiteit) de 

cursusevaluatie in 

o Na deelname aan een geaccrediteerd alternatief vult u het formulier “Toepassing” in 

via uw portfolio 

o Dit criterium is enkel vervuld wanneer ZOWEL de cursusevaluatie ALS de toepassing 

werden ingevuld voor 31/12 

 

Belangrijke tip: het al dan niet voldoen aan een criterium wordt in uw PE-online portfolio visueel 

voorgesteld aan de hand van een voortgangsbalk en een groen of rood bolletje. Kijk na of ALLE bolletjes 

op groen staan vóór het einde van het jaar.  

 

 

DEADLINES = 31/12 OF 28/02? 

Onthoud: de deadline voor elk criterium is altijd 31/12!  

Maar! Als u deelneemt aan een peer review in november of december, dan zal de laatste vragenlijst 

hiervan pas beschikbaar zijn in januari of februari. Om ervoor te zorgen dat u een volledig jaar (dus ook 

in november of december) de tijd heeft om deel te nemen aan min. 1 peer review, is de deadline voor 

het invullen van de laatste vragenlijst van peer reviews vastgelegd op 28/02. U nam immers deel aan 

de peer review vóór 31/12. In lijn met deze gedachtegang, werd eveneens bepaald dat u ook voor het 

invullen van cursusevaluaties van navorming waaraan u deelnam vóór 31/12, tijd heeft tot 28/02.  


