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Wegens de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid i.v.m. het coronavirus 

(COVID-19), tracht Pro-Q-Kine vzw het behalen van de kwaliteitscriteria te faciliteren. In het 

kader hiervan, zullen online peer reviews geaccrediteerd worden, mits zij aan onderstaande 

regelgeving voldoen. Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd 

worden indien nodig.   

1. Terminologie LOKK en peer review  

Zie reglement voor LOKK’s 2019-2021. Deze terminologie blijft ongewijzigd.  

2. Voorwaarden online peer review 

Video conference programma  

De online peer review verloopt via een online video conference programma zoals Skype, Zoom, 

Microsoft Teams, …. De LOKK-verantwoordelijke/ moderator kiest zelf via welk programma hij de 

online peer review hij organiseert, zolang het programma aan de volgende voorwaarde voldoet:  

- Share screen: het scherm van de expert (intern of extern) moet gedeeld kunnen worden, opdat de 

inleidende presentatie door iedereen gevolgd kan worden.  

Structuur  

Een peer review (duur = min. 2u) heeft een verplichte structuur: 

 Inleiding (eventueel door externe expert) - max. 30min 

 Intercollegiaal overleg - min. 1u 30min 

LET OP! Vraag-en-antwoord sessies worden niet beschouwd als intercollegiaal overleg. 

LET OP! Voorzie een extra kwartier opdat iedereen tijdig kan inloggen en aansluiten bij de video 

conference.  

Aantal deelnemers  

Het minimum aantal deelnemers werd vastgelegd op 8 kinesitherapeuten, opdat de online peer review 

kan leiden tot een constructief intercollegiaal overleg met nieuwe ideeën en invalshoeken. 

Het aantal deelnemers aan een online peer review wordt beperkt tot maximaal 40, mits het 

programma waarmee de online peer review georganiseerd wordt toestaat dat de groep opgesplitst 

kan worden in verschillende groepjes van max. 12 personen voor het overleg.  

Richtlijnen vooraf mee te delen aan deelnemers 

Geef uw deelnemers vooraf enkele richtlijnen mee, de zogenaamde “video conference etiquette”:  
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- Kom op tijd en zorg ervoor dat u het gekozen video conference programma al vooraf getest 

hebt 

- Zorg voor een stabiele WiFi-verbinding (eventueel via een vaste kabel)  

- Installeer u in een stille ruimte waar u niet gestoord wordt 

- Zorg ervoor dat er geen achtergrondlawaai is, gebruik bij voorkeur oortjes 

- Microfoon: uitzetten van de microfoon dient mogelijk te zijn en alleen als je iets wenst te 

zeggen zet je je eigen microfoon aan. Zo hoor je enkel één stem tegelijk. 

- Laat iedereen aan bod komen  

- Eet niet tijdens de online peer review 

- Volg aandachtig de inleidende presentatie  

- Zet je gsm op stil  

- Neem niet deel aan nevenactiviteiten tijdens de peer review (zoals bv. e-mails checken) 

Moderator 

De moderator heeft bij deze online peer review een cruciale rol! Elke peer review moet begeleid 

worden door een moderator die de discussie leidt en gaande houdt. Deze moderator zorgt ervoor dat 

alle deelnemers aan bod komen, eventueel door de micro beurtelings toe te wijzen. Moderatoren 

mogen wel deelnemen aan de peer review. 

Een moderator die de voorbije jaren deelnam een de moderatorenopleiding (tweemaal per jaar 

georganiseerd door Pro-Q-Kine) is een erkende moderator. 

3. Modaliteiten accreditatie peer review in PE-online  

Zie reglement voor LOKK’s 2019-2021. Deze modaliteiten i.v.m. de accreditatieaanvraag in PE-online 

blijven ongewijzigd.  

4. Financiering peer review  

Uitzonderlijk zullen alle geaccrediteerde peer reviews forfaitair vergoed worden na het indienen van 

de onkostennota.  De limiet van 2 terugbetaalde peer reviews per jaar is tijdelijk niet van toepassing. 

Deze uitzonderlijke beslissing geldt t.e.m. 31/12/2020.  

Overige voorwaarden en tarieven blijven behouden zoals in het reglement voor LOKK’s 2019-2021.  

5. Nodige documenten peer review 

Zie reglement LOKK’s 2019-2021.   


