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Professionele standaard kinderfysiotherapie 

De Beroepscode voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut is een 

verzameling regels die het geheel van professionele waarden en normen relateert 

aan ‘goed hulpverlenerschap’ en ‘goede zorg’ zoals beschreven in het ‘Beroepsprofiel 

voor de fysiotherapeut’.  

 

De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ als leidraad  

Het doel van de Beroepscode is om een leidraad te bieden voor het professioneel handelen 
van de fysiotherapeut. De Beroepscode geeft handvatten voor de fysiotherapeut om 
afwegingen te maken om goede zorg te bieden in een concrete situatie, op dat moment, in 
die omstandigheid. 
 

De Beroepscode in relatie tot wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving is algemeen geldend en gaat boven de Beroepscode. In de (tucht) 
rechtspraak kan het handelen van de fysiotherapeut getoetst worden aan de Beroepscode 
als onderdeel van de professionele standaard.  
Voor de fysiotherapeut relevante wet- en regelgeving is ook opgenomen in het 
Beroepsprofiel Fysiotherapeut. 
De Beroepscode voor de fysiotherapeut dient als leidraad voor het professioneel handelen, 

ook bij morele dilemma’s.  

Ook de kinderfysiotherapeut wordt geacht zich bij de beroepsuitoefening te laten leiden 

door de professionele standaard. De professionele standaard is het geheel van professionele 

waarden en normen dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed hulpverlenerschap’ is. 

Vanwege het specifieke karakter van de kinderfysiotherapie met haar eigen domein voegt 

de NVFK in ieder geval onderstaande op kinderfysiotherapie van toepassing zijnde 

documenten toe. Deze documenten vormen een geheel en bepalen de professionele 

standaard voor de kinderfysiotherapeut, een standaard die onlosmakelijk verbonden is aan 

de KNGF professionele standaard. 

Door te klikken op de link word je doorverwezen naar de NVFK website waar het betreffende 

document te lezen is. 

 

Kwaliteitsstandaarden  

Beschrijven de rol en de gespecialiseerde kennis en vaardigheden van de 

kinderfysiotherapeut. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het gebied 

van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.  

 

• Beroepsprofiel 

• Domeinomschrijving 

• Competentieprofiel voor de kinderfysiotherapie. 

https://www.kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen/beroepscode-voor-de-fysiotherapeut
https://www.kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen/beroepscode-voor-de-fysiotherapeut
https://nvfk.kngf.nl/vakgebied/Kwaliteit/beroepsprofiel.html
https://nvfk.kngf.nl/vakgebied/Kwaliteit/beroepsprofiel.html
https://nvfk.kngf.nl/vakgebied/Kwaliteit/beroepsprofiel.html


 
 

©NVFK 22-09-2020 

• Registratie-eisen KRF NL 

• Inrichtingseisen 

 

 

 

Professioneel handelen  

3 documenten beschrijven de NVFK afspraken over hoe te handelen als je werkt op 

een basisschool, met groepen of preventief screent. De overige documenten 

beschrijven de maatregelen bij het schenden van de onderlinge NVFK afspraken. 

 

• Gedragsprotocol Basisonderwijs 

• NVFK Preventieve screening 

• Visie document Handhaving Beroepsethiek en Gedragsregels 

• Stroomdiagram van de bemiddelende voorfase 

• Kinderfysiotherapie en groepsbehandeling 

 

 

Wetgeving  

Deze documenten beschrijven wetten waaraan de kinderfysiotherapeut te zich heeft 

te houden. Wetten die boven de NVFK gedragsregels en afspraken staan. 

 

• Legitimatieplicht 

• Toestemming voor behandeling minderjarigen  

• Toestemming uitwisselen informatie 

• Wet langdurige zorg  

• Behandelen op school leerplicht 

 

In het Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut wordt naast de bestaande protocollen in 1.2.1 

Wetenschappelijk fundament verwezen naar een toenemend aantal Richtlijnen en evidence 

statements. Samen vormen zij een leidraad voor het kinderfysiotherapeutisch handelen en 

behoren tot de Professionele standaard kinderfysiotherapie. 

 

 

 

 

 

https://nvfk.kngf.nl/vakgebied/Kwaliteit/registratie-eisen-krf.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Professioneel+handelen/nvfk-gedragsprotocol-kinderfysiotherapie-op-het-basisonderwijs-kopie.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Professioneel+handelen/preventieve-screening.html
https://nvfk.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfk/onbeveiligd/beroepsbelangen/visie-document-betreffende-handhaving-versie-01-08-2019.pdf
https://nvfk.kngf.nl/binaries/content/assets/bi/nvfk/onbeveiligd/beroepsbelangen/stroomschema-bemiddelende-voorfase-versie-01-08-2019.pdf
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Professioneel+handelen/beweegprogrammas.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Wetgeving/legitimatieplicht.html
file:///C:/Users/meart/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KBRHL22Q/o%09https:/nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Wetgeving/toestemming.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Wetgeving/toestemming-binnen-de-wet--en-regelgeving-kopie.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Wetgeving/wlz-kopie.html
https://nvfk.kngf.nl/Praktijkvoering/Wetgeving/behandelen-op-school-en-leerplicht.html
https://nvfk.kngf.nl/vakgebied/Kwaliteit/beroepsprofiel.html
https://nvfk.kngf.nl/Richtlijnen+en+ES
https://nvfk.kngf.nl/Richtlijnen+en+ES

