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Datum: 10-4-2019 

De aanmelding voor het praktijkregister van de VvOCM 2019 is weer mogelijk. 
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 Hoe werkt dit? 

1. Jaarplan inleveren 

• Voor 1 juli moet het jaarplan 2019 van jouw praktijk zijn aangemeld, gepland en 

betaald via Ideal op de site https://praktijkregistratie.nl/#afspraken  

• Je levert het jaarplan in via de mail: praktijkregister@vvocm.nl. Uiterlijk 1 dag voor 

de door jou geplande datum moet het jaarplan gemaild zijn. 

• Natuurlijk hopen we dat jouw jaarplan in één keer als goed beoordeeld wordt. Op de 

dag die je hebt gepland krijg je de uitslag, met een beoordelingsformulier. Als er nog 

een verbetering nodig is staat er op het beoordelingsformulier waarom en wat er 

verbeterd moet worden. De beoordeling van het gecorrigeerde jaarplan kan ook 

weer via de site zelf gepland en betaald worden.  

• Voor een visitatie is een goedgekeurd jaarplan nodig. Uiteraard kan deze visitatie wel 

eerder gepland worden, maar altijd na de beoordelingsdatum van het jaarplan,  via 

de site www.praktijkregistratie.nl.  

2. Visitatie 

• Voor 15 oktober moet jouw praktijk met goed gevolg gevisiteerd zijn. De visitatie kan 

gepland worden via de site www.praktijkregistratie.nl op 9-10-11-23-24 juli, 26-27-

28-29 augustus, 3-4-5 september en 8-9 oktober. De visiteurs zijn Yvonne 

Syadhouders en Rens van Wijngaarden. Yvonne heeft de data 26-27 en 28 augustus, 

Rens de overige data. 
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• De visitatie vindt plaats op de VvOCM, Kaap Hoorndreef 28, 3563 AT, Utrecht. De 

visitatie wordt afgenomen door een visiteur en een collega praktijk. Van jou wordt 

verwacht om -hetzelfde dagdeel- mee te lopen met de visitatie van de collega 

praktijk. Je plant deze visitatie zelf in https://praktijkregistratie.nl/#afspraken . Je 

betaalt op de site via Ideal. Als je een voorkeur hebt voor een collega praktijk tijdens 

jouw visitatie dan is het handig deze te benaderen en samen op 1 dagdeel in te 

plannen.  

• Je betaalt de visitatie via Ideal. 

• Natuurlijk mag je een tweede keer laten visiteren, mocht het de eerste keer niet 

positief verlopen. Om dat voor de inschrijving 2019 in het praktijkregister voor elkaar 

te krijgen is de uiterste termijn voor de visitatie 15 oktober 2019.  

• Dit jaar scholen wij 4 nieuwe visiteurs. Het kan zo zijn dat er naast de ervaren visiteur 

ook een nieuwe visiteur in het kader van deze scholing meeloopt. Heb je daar 

bezwaar tegen? Geef dat dan aan via de mail. 

3. Inschrijving Praktijkregister 

• Wij schrijven je in in het praktijkregister VvOCM 2019 op het moment dat jouw 

visitatie met goed gevolg is afgerond. Je krijgt hiervoor een certificaat.  

• 1 november geven we alle ingeschreven praktijken door aan de verzekeraars voor 

een ‘Plus contractering’ of ‘kwaliteitsopslag op het reguliere tarief’ voor de 

contractering 2020. Hierna is dit niet meer mogelijk.  

Wat kost dit? 
 

 

• De visitatie van een kleinere praktijk kost minder tijd dan die van een grotere of 

grote. Hier is de prijs op aangepast. De tijdsduur van een visitatie 1-5 

oefentherapeuten is 1,5 uur, bij 6-10 oefentherapeuten 2 uur en bij praktijken van 

meer dan 11 oefentherapeuten 2,5 uur. 

• TopOefentherapie is de stichting die de belangenbehartiging doet voor Praktijken die 

ingeschreven staan in het praktijkregister. Deelnemers van TopOefentherapie 

betalen hiervoor jaarlijks deelnamegeld. Dit is nodig om mankracht, ontwikkeling van 

Jaarplan excl. BTW incl. BTW

jaarplan 2018 <5 oefentherapeuten 93,75€                            113,44€                          

jaarplan 2018 >5 oefentherapeuten 131,25€                          158,81€                          

correctie jaarplan 56,25€                            68,06€                            

Visitatie
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 met korting 

TopOefentherapie
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regulier tarief 

visitatie
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regulier tarief 

visitatie

visitatie 1-5 oefentherapeuten 292,50€                          353,93€                          542,50€                          656,43€                          

Visitatie 6-10 oefentherapeuten 340,00€                          411,40€                          840,00€                          1.016,40€                      

visitatie >11 oefentherapeuten 387,50€                          468,88€                          1.137,50€                      1.376,38€                      

2019
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producten (zoals de visitatie),  en innovatie te bekostigen. Dit komt ten gunste van 

alle praktijken die ingeschreven staan in het praktijkregister. Om die reden wordt het 

lidmaatschap van TopOefentherapie als korting geven op de kosten van de visitatie.  

Mocht je geen lid zijn van TopOefentherapie en toch de korting aanklikken dan wordt 

dat gezien als een aanvraag deelnemerschap TopOefentherapie 2019 en ontvang je 

van ons vanzelf een nota hiervoor. 

 

 


