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Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie 

Informatie voor de patiënt 

 

Wat te doen bij een klacht over uw Keurmerk fysioth erapeut? 

Wanneer u niet tevreden bent over uw fysiotherapeut, dan is het raadzaam om dit in eerste 
instantie bij de fysiotherapie praktijk zelf neer te leggen. Uw Keurmerk Fysiotherapie praktijk 
heeft hiertoe een klachtenformulier voor u ter beschikking zodat u uw klacht schriftelijk in 
kunt dienen. Het formulier kunt op bij de fysiotherapie praktijk opvragen.  

Vervolgens zal er samen met u in een gesprek worden gezocht naar een passende 
oplossing. Het kan zijn dat u hier hulp bij nodig heeft. In dat geval kunt u zich richten tot 
Zorgbelang Nederland, www.zorgbelang-nederland.nl. 

Wanneer u daarmee onvoldoende bent geholpen óf als u de klacht niet bij de fysiotherapie 
praktijk zelf wilt indienen, zijn er verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt: 
de Klachtencommissie of de Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie en het 
Regionaal Tuchtcollege. De keuze voor een van deze instanties hangt af van wat u wilt 
bereiken met uw klacht. Alle instanties gaan vertrouwelijk om met uw klacht. 

 

De klachtencommissie  

U heeft de mogelijkheid om een klacht over 
het functioneren van uw fysiotherapeut of 
de praktijk in te dienen bij de 
Klachtencommissie Keurmerk 
Fysiotherapie. Voelt u zich niet begrepen 
door uw fysiotherapeut en zoekt u 
erkenning? Dan is dit het ’loket’ waar u 
moet zijn.  

De Klachtencommissie Keurmerk 
Fysiotherapie behandelt klachten die u 
heeft over een Keurmerk Fysiotherapeut 
die in een eerstelijns  fysiotherapie praktijk 
werkt. Voor fysiotherapeuten die in een 
tweede- of derdelijns instelling -zoals een 
verzorgings- of verpleegtehuis of 
ziekenhuis - werken geldt de 
klachtenregeling van de desbetreffende 
organisatie.  

De Klachtencommissie zal eerst proberen 
om via bemiddeling erkenning van de 
klacht te bewerkstelligen. Als dat tot 
onvoldoende uitkomst leidt, zal er een 
klachtenprocedure worden gestart. Deze 
bestaat uit een schriftelijk onderzoek met 
een zitting waarin een mondelinge 
uitspraak wordt gedaan. 

 

 

De fysiotherapeut zal hierbij nooit worden 
bestraft en er kan ook geen 
schadevergoeding worden geëist; de 
fysiotherapeut wordt hooguit aangesproken 
op zijn professionaliteit en zal de gegeven 
adviezen moeten opvolgen. 

Als u gebruik wilt maken van de 
Klachtencommissie  

U download het ‘formulier 
Klachtencommissie’ van de website 
www.keurmerkfysiotherapie.nl.  

Zorgt ervoor dat u het klachtenformulier 
volledig invult, ondertekent én voorziet van 
de juiste bewijsstukken? Alleen dan kan uw 
klacht in behandeling worden genomen.  
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Commissie van Toezicht  

Als uw klacht ernstiger van aard is, en u 
behalve erkenning ook wilt dat er 
maatregelingen worden getroffen om 
herhaling van een dergelijke klacht te 
voorkomen, kunt u met uw klacht terecht bij 
de Commissie van Toezicht van de 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie.  

Deze commissie ziet erop toe dat 
Keurmerk Fysiotherapeuten zich houden 
aan gestelde gedrags- en ethiekeisen.  

In dit geval volgt een schriftelijk 
onderzoek en een mondelinge zitting . 
Vervolgens wordt er daarnaast ook 
schriftelijk uitspraak  gedaan.  

 

De uitkomsten kunnen bij toewijzing van de 
klacht variëren van een berisping tot 
schorsing van de desbetreffende 
fysiotherapeut. Indien ernstig zal de 
fysiotherapeut zijn registratie bij het 
Keurmerk Fysiotherapie verliezen. 

Indien u een klacht wilt indienen bij de 
Commissie van Toezicht vult u het 
‘formulier Commissie van Toezicht’ in (zie 
www.keurmerkfysiotherapie.nl).  

 

 

Commissie van Beroep  

Indien u het niet eens bent met de 
uitspraak van de Commissie van 
Toezicht kunt u bezwaar aantekenen bij 
de Commissie van Beroep. 

De Commissie van Beroep onderzoekt 
de ingediende stukken bij de Commissie 
van Toezicht en toetst de uitspraak. De 
uitspraak van de Commissie van Beroep 
is bindend voor alle partijen , dus zowel 
patiënt als fysiotherapeut. 

 

Indien u een klacht wilt indienen bij de 
Commissie van Beroep van het 
Keurmerk Fysiotherapie vult u hiervoor 
het ‘formulier Commissie van Beroep’ in.  

Dit formulier is te vinden op de website 
www.keurmerkfysiotherapie.nl. Zorg 
ervoor dat u het volledig invult en 
voorziet van alle relevante bijlagen - 
inclusief de uitspraken van eerdere 
instanties -  voordat u het opstuurt.

 

 

Tot slot: met een bijzonder ernstige klacht gaat u naar het Regionaal Tuchtcollege 

In het geval van een bijzonder ernstige klacht  waarbij u vindt dat de fysiotherapeut een officiële 
berisping moet krijgen of zelfs zijn vak niet meer zou mogen uitoefenen, dan kunt u deze klacht 
melden bij een van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid. 

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en 
Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. 


