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Beste lezer,

Voor u ligt alweer de vijfde editie van het 
FysioTopics Magazine. Dit magazine staat het 
onderwerp “samen” centraal. Samen werken 
we aan betere zorg en samen overwinnen we 
een pandemie die onze samenleving sterk 
heeft veranderd. We kijken terug op een 
roerige periode, maar kijken ook juist samen 
vooruit.

In dit magazine vertelt dr. Marcel Levi, oud-
voorzitter van Amsterdam UMC over zijn 
periode als ziekenhuisdirecteur in Londen, 
over de verschillen met Nederland en over 
de samenwerking tussen verschillende 
zorgverleners. Daarnaast leest u over een 
nieuw programma voor de begeleiding 
van artrose in Máxima MC. Juist hier is de 
samenwerking tussen het ziekenhuis en de 
fysiotherapie erg belangrijk. Hoe zorgen 
we er samen voor dat patiënten de best 
mogelijke zorg en ondersteuning krijgen.

Nico Hofman van het SportMedisch 
Adviescentrum Aalsmeer vertelt u meer 
over wat er allemaal komt kijken bij de 
begeleiding van de schaatsers van het 
Team Jumbo-Visma. Wat is er nodig om 
het beste uit een topsporter te halen 

en om topprestaties neer te zetten en 
te blijven presenteren? Uiteraard kan 
helaas ook de zorg voor patiënten met 
COVID-19 niet ontbreken. Wanja Bischot is 
longfysiotherapeut en productspecialist bij 
FysioTopics en geeft een toelichting op de 
zorg voor patiënten na de infectie. 

Henri Kiers is voorzitter van het Keurmerk 
Fysiotherapie en geeft u een kijkje in de 
keuken over wat er binnen de fysiotherapie 
wordt gedaan om de kwaliteit van de zorg 
continu te verbeteren. Tenslotte vertelt 
CZ u wat een zorgverzekeraar doet om dit 
voor hun verzekerden goed te organiseren 
en welke keuzes ze hierbij maken.

Ik wens u veel interessant leesplezier met 
dit magazine. Mocht u meer over een 
bepaald onderwerp willen weten, dan kunt 
uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Kees Smelt
Voorzitter FysioTopics
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PACA en het SMA
Het PACA bestaat al 50 jaar. Het begon als een 
kleinschalige dorpspraktijk voor fysiotherapie, 
en is uitgegroeid tot een groot centrum met 
meerdere locaties, waar alle disciplines binnen 
de fysiotherapie worden beoefend. Daarnaast 
heeft het PACA een SportMedisch Advies Cen-
trum (SMA), waar alle sporters -van recreant 
tot topsporter- terecht kunnen voor advies en 
behandeling op het gebied van sport. 

Jumbo-Visma schaatsploeg 
Het SMA begeleidt sporters op elk niveau, 
zo ook de topsporters van het JumboVisma 
schaatsteam, onder leiding van Nico Hofman en 
Jac Ori. Zij zijn inmiddels al 20 jaar verbonden 
aan de schaatsploeg. Ze leerden elkaar kennen 
tijdens hun studie Bewegingswetenschappen. 
Nico was toen al afgestudeerd fysiotherapeut en 
werkte bij het PACA. Jac Ori vroeg hem om mee 
te kijken bij de schaatsploeg en daarmee was 
de samenwerking een feit. Jac heeft de regie 
over het team, en Nico staat aan het roer van 
alle fysiotherapeutische zaken die komen kijken 
bij de fysieke begeleiding van de 26 schaatsers 
in de ploeg.  

Begeleiding van topsporters
Het team bestaat uit een lange baan ploeg, 
een korte baan ploeg, een marathonploeg en 
een opleidingsploeg. De begeleiding van deze 
verschillende disciplines, vraagt ook om een 
verschillende aanpak vanuit de trainer en fysio-
therapeut per discipline. Bovendien heeft iede-
re atleet een geheel eigen, op maat gemaakt 
programma, dat steeds gevolgd en aangepast 
moet worden daar waar dat nodig blijkt uit de 
metingen. Nico legt uit hoe de schaatsers voor-

We hebben een gesprek met 
Nico Hofman, werkzaam als 
fysiotherapeut bij het Parame-
disch AdviesCentrum (PACA) 
in Aalsmeer. Daarnaast is Nico 
als fysiotherapeut en bewe-
gingswetenschapper nauw 
verbonden met de Jumbo-Vis-
ma schaatsploeg. De komende 
Olympische Winterspelen in 
China zullen voor hem de vijfde 
spelen op rij zijn. Met een vast 
team onder leiding van Jac Ori, 
begeleidt hij de topschaatsers 
en leidt jonge talenten op. In 
dit artikel vertelt Hofman over 
wat het werken als fysiothera-
peut met topschaatsers met 
zich meebrengt, en hoe alles 
rondom de begeleiding van 
deze ploeg valt of staat met 
een goede intensieve samen-
werking, loyaliteit en transpa-
rantie. 

Teamwork in 
de topsport

Nico Hofman: 

“De grootste kampioenen 
zoeken het áltijd eerst 

bij zichzelf”

namelijk sturing nodig hebben van hen, 
een duidelijke houvast bij de trainingen, 
om niet onder- of overtraind te raken. Om 
de individuele programma’s op te kunnen 
stellen en goed te kunnen volgen, voeren 
ze regelmatig inspanningstesten uit. Zo 
kunnen ze meten hoe het met de fysieke 
prestaties gaat, hoe deze zich ontwikke-
len, en dan kunnen ze kijken hoe deze nog 
verder te verbeteren zijn. Deze metingen 
bestaan bijvoorbeeld uit fietsen in het lab, 
waarbij zaken als ademhaling, hartritme, 
zuurstof, vetverbranding en lactaat worden 
gemeten. Waar ligt het omslagpunt van de 
atleet (wanneer gaan de spieren verzuren), 
wat is hun metabole flexibiliteit? En hoe zijn 
deze metingen bij de 30-seconden tijdritjes, 
waarbij de schaatsers zoals dat heet ‘all out’ 
gaan? 

Natuurlijk hebben ze ook wel eens te maken 
met valpartijen en blessures tijdens trainin-
gen of tijdens een wedstrijd. Dan vraagt 
de begeleiding van de sporter weer om 
andere aanpassingen en eerlijke feedback 
over de nieuwe metingen. Dan moet er een 
nieuw plan van aanpak komen om zo spoe-
dig maar veilig mogelijk weer op topniveau 
terug te komen. 

Nico Hofman meet regelmatig de fysieke prestaties 
van de topsporters, op de baan en in het lab.

Ademhaling, hartritme, zuurstof, vetverbranding en 
lactaat worden gemeten na o.a. de 30-seconden tijd-
ritjes, waarin de schaatsers alles geven.
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Het verschil maken
In Nederland is de concurrentie op 
schaatsgebied altijd heel hoog geweest. 
Dit brengt met zich mee dat Nederland-
se topschaatsers vaak al van jongs af aan 
gewend zijn om altijd op een hoog niveau 
te moeten presteren, bij ieder kampioen-
schap. Ze zijn hierdoor gewend aan de 
druk die dit met zich meebrengt. Dat ligt 
in de meeste andere landen vaak anders. 
In het algemeen kun je daarom zeggen 
dat de Nederlandse schaatsers altijd hun 
beste prestatie zullen willen neerzetten, en 
niet zullen kiezen welke wedstrijden ze wel 
of niet gaan doen, zoals bij andere lan-
den. Degenen die het tot de schaatsploeg 
hebben geschopt zijn alleen degenen die 
dit keer op keer kunnen. Hofman: “Onze 
begeleiding als vast team valt of staat 
ermee dat ook wij er altijd voor hen zijn, 
ieder kampioenschap weer, hoe lang de 
dagen ook mogen duren en hoe lang we 
dan dus ook bij onze eigen gezinnen van-
daan moeten zijn. Dat vergt loyaliteit en 
commitment van het hele team. Daarnaast 
is de instelling van zowel de atleten als van 
ons als begeleiding, dat we áls er iets niet 
goed loopt, we altijd eerst bij onszelf gaan 
kijken: Wat gaat er niet goed? Wat moet ik 
anders doen? Hoe kan ik het beter doen, 
zodat het wèl werkt? De grootste kampioe-
nen die ik de afgelopen jaren heb gezien, 
onderscheiden zich hierin het meeste. Ze 
zullen het als er iets misgaat, áltijd eerst bij 
zichzelf zoeken. Want ze weten dat ze daar 
het meeste invloed op hebben en dat daar 
de grootste winst te behalen valt.”

Wat neem je mee naar je patiënten?
Hofman: “Een succesvolle behandeling 
van een patiënt, valt of staat in principe net 
zozeer met een goede samenwerking en 
eerlijke feedback tussen patiënt en behan-
delaar. Willen blijven leren en zoeken naar 
betere en effectievere manieren, en dus ook 
eerlijk durven kijken naar dingen die mis-
gaan om daar vervolgens weer van te leren 
en dus groeien, maken ons steeds weer wat 
beter in ons vak.” 

Heb je een voorbeeld van een specifieke 
succesvolle aanpak bij de schaatsploeg?
Hofman: “Wat de schaatsers in het team 
allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat 
zij in álles de eerste willen zijn. Wie komt 
het eerste aan bij het hotel van het trai-
ningskamp? Wie fietst het snelste naar de 
top van de berg als we in de zomer daar 
trainen? Wie wint met kaartspelletjes die we 
wel eens spelen in de avond? En wie kan als 
eerste de uitslagen van de metingen inzien? 
Soms maken wij gebruik van deze winners-
mentaliteit, door de atleten ook te leren 
omgaan met de risico’s die dit met zich mee 
kan brengen. 

Zo hebben we wel eens een training uitge-
zet met de marathonploeg en de sprinter-
ploeg samen, met de opdracht: fiets hard 
de berg op, en degene die én het eerste 
boven is én de laagste lactaatmeting (verzu-
ring) heeft, heeft gewonnen. Deze training 
vergt verschillende manieren om je fysieke 
gestel aan te sturen, de inspanning te dose-
ren en om naar je lichaam te luisteren. Voor 
een sprinter is dit een heel andere oefening 
dan voor een marathonschaatser, en voor 
beiden is het een heel leerzame exercitie. 
Daarmee draagt zo’n ervaring bij aan hun 
eigen succes.”

Zuurstofmeting in het laboratorium.
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ze bijvoorbeeld proberen om even op de 
stoel te zitten of naar het toilet te lopen.”

Klachten na COVID-19
Klachten die mensen overhouden na de 
infectie zijn erg wisselend: vermoeidheid, 
kortademigheid, hoesten, pijn in de borst, 
spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid. Ook 
klachten zoals concentratieproblemen en 
vergeetachtigheid, mentale- en denkpro-
blemen en sociale moeilijkheden hoort 
ze veel. Bischot: “Het kan per persoon 
verschillen hoe lang het duurt voordat je 
hersteld bent van COVID-19. Veel mensen 
herstellen snel in de thuissituatie, zonder 
dat zij extra zorg nodig hebben. Er zijn ook 
mensen die juist extra zorg nodig hebben 
om te herstellen.”

Herstelzorg bij COVID-19
Bischot: “De herstelzorg bij COVID-19 kan 
bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, 
ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het 
is per patiënt verschillend welke zorg no-
dig is. Afhankelijk van de klachten beoor-
deelt de huisarts of medisch specialist of 
er herstelzorg nodig is en door wie deze 
zorg gegeven moet worden. Tijdens de 
intake en screening wordt vaak vermoeid-
heid als grootste klacht genoemd. Dan is 
het verstandig om deze patiënten eerst 
door te verwijzen naar de ergotherapeut 
voor adviezen over dagindeling, rust en 
beweging. Daarna kunnen deze patiënten 
pas gaan starten met krachttraining en 
conditieverbetering bij de fysiotherapeut. 
Een patiënt kan dus te maken krijgen met 
meerdere zorgverleners. De zorg wordt 
aangepast aan de persoonlijke situatie.“

Conditie opbouwen na COVID-19
Bischot: “Om je conditie weer op te 
bouwen, wissel je activiteiten met rust af. 
Als je je conditie wilt opbouwen na CO-
VID-19, is het belangrijk om een goede 
balans te vinden tussen je belasting en je 
belastbaarheid. Belasting houdt in hoeveel 
activiteit je van je lichaam vraagt. Belast-
baarheid betekent hoeveel activiteit je 
lichaam aankan.”

S T O P
Wees niet te streng voor jezelf 
en stel haalbare doelen. Ver-
gelijk jezelf niet met anderen. 
Iedereen reageert anders op 
het coronavirus. Een valkuil is 
bijvoorbeeld dat als mensen 
van de goede dagen optimaal 
profiteren, ze daarna vaak weer 
een slechte dag hebben. Op 
die manier hou je pieken en 
dalen en dat is niet goed voor 
het herstel. Wees je ervan be-
wust dat dagelijkse activiteiten, 
zoals boodschappen doen of 
schoonmaken, ook activiteiten 
zijn voor je lichaam. En stop 
voortijdig. Zo bouw je rustig 
en structureel aan je herstel.

R U S T
Als je Corona hebt gehad, ben 
je daarna vaak nog een tijd lang 
moe en heb je weinig energie. 
Op tijd rust nemen is dan be-
langrijk. Ga dan niet nog het 
klusje afmaken waar je mee 
bezig bent als je al voelt dat 
je moe bent, forceer dus niet!

T E M P O R I S E E R
Het verdelen van activitei-
ten over de dag is belangrijk 
om je energie zo goed mo-
gelijk te verdelen. Het is ook 
goed om je energie zo gelijk 
mogelijk over de week te ver-
spreiden. Een goede plan-
ning kan hierbij goed helpen.

Wanja 
Bischot

“Samen met de patiënten 
en zorgverleners geven we 

het herstelproces van 
COVID-19 vorm”

Wanja Bischot werkt als longfysiotherapeut in het Flevoziekenhuis, binnen het net-
werk voor longfysiotherapie in Almere (LoNa). Dit is een samenwerkingsverband van 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten, die gespecialiseerd zijn in de behandeling 
van mensen met longaandoeningen zoals COPD en astma. Daar is de afgelopen tijd 
de behandeling van COVID-19 bijgekomen. Een hoogkwalitatieve behandeling in de 
vorm van beweegadviezen, trainingsprogramma’s op maat en ademhalingsoefeningen, 
staan hierin centraal. Tevens is zij Productspecialist chronische zorg bij FysioTopics. Als 
fysiotherapeut werkt Bischot in Almere nauw samen met longartsen, huisartsen, ergo-
therapeuten en andere paramedi die betrokken zijn bij de revalidatie van COVID-19. 
Ze vertelt in dit artikel over hoe de herstelzorg voor COVID-19 zich de afgelopen tijd 
heeft ontwikkeld, en hoe zij met de patiënten en andere zorgverleners het herstelpro-
ces van deze infectieziekte samen vormgeven. 

De meeste COVID-patiënten bleven thuis 
Bischot: “Tijdens de eerste uitbraak van de pan-
demie, was er veel aandacht in de media voor 
patiënten die opgenomen waren op de Intensi-
ve Care afdeling. Een veel grotere groep heeft 
echter thuis de infectie doorgemaakt. Hoe ziek 
iemand thuis was varieerde enorm, van milde 
griepverschijnselen tot en met mensen die met 
hoge koorts dagen in bed moesten liggen en 
bijna niet konden lopen, laat staan de trap op 
konden komen.”

Vertekend beeld
Het werken met deze zieke patiënten in het 

ziekenhuis was voor haar als fysiotherapeut 
en haar collega’s in het ziekenhuis ook nieuw. 
Patiënten reageerden bijvoorbeeld heel an-
ders op snel uit bed komen dan ze gewend 
waren. Bischot: ”Om een voorbeeld te geven: 
zij waren dan niet erg benauwd of kortade-
mig, terwijl alle medische waarden nog erg 
slecht waren. Dat gaf een vertekend beeld. 
Tijdens de 2e en 3e golf hebben we hiervan 
geleerd en was de revalidatieaanpak een stuk 
rustiger. We doen nu eerst wat simpele be-
wegingen en kijken dan hoe patiënten hierop 
reageren. Pas als alle medische waarden goed 
zijn, mogen patiënten weer uit bed en mogen 

Praktische hersteltips 
volgens de 3 stappen
Stop-Rust-Temporiseer 

| 8 | | 9 |



Vaak wordt gesteld dat in Nederland de kwaliteit van zorg op een zeer hoog 
niveau is. In verschillende lijstjes begeven we ons bovenin de top tien. Maar wat 
verstaan we eigenlijk onder de kwaliteit van zorg? Hoe organiseren we dit en 
welke uitdagingen komen op ons af? In het Nederlandse zorglandschap heeft 
de zorgverzekeraar hierin een belangrijke rol. We gaan in gesprek met CZ, met 
bijna 4 miljoen klanten één van de grootste zorgverzekeraars van het land. We 
spreken met Joep de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur en Marie-Nell 
van der Heijden, manager zorginkoop paramedische zorg.

CZKwaliteit in de zorg
De rol van de zorgverzekeraar

Uitdagingen in de zorg
We beginnen met de toekomst en de uitdagin-
gen die op ons afkomen. De Groot vertelt: “Er 
zijn twee grote uitdagingen die ervoor zorgen 
dat we zaken anders moeten gaan aanpakken. 
Allereerst de ontwikkeling van de kosten van 
de zorg. In de komende jaren is iedereen in 
Nederland ongeveer 25% van zijn/haar inko-
men kwijt aan zorg. Met elkaar moeten we 
ervoor zorgen dat we deze groei afremmen, 

juist om de zorg voor iedereen betaalbaar 
en toegankelijk te houden. Dit doen we 
bijvoorbeeld door in te zetten op innovatie 
en preventie. Het is belangrijk dat mensen 
eigenaar worden van hun gezondheid en 
hier vroegtijdig in worden ondersteund. Een 
tweede belangrijke uitdaging is het tekort 
aan personeel in de zorg. Denk bijvoor-
beeld aan huisartsen in Zeeland, medisch 

personeel in de IC’s en verpleegkundigen in 
de wijkzorg. We moeten ervoor zorgen dat 
er voldoende mensen in de zorg werken en 
willen werken, juist om goede zorg te kunnen 
blijven bieden.”

Duurzame coalities
Om structurele verbeteringen in de zorg 
te stimuleren werkt CZ aan de zogeheten 
“Duurzame coalities”. De Groot vertelt 
verder: “Met deze partners maken we lange 
termijn afspraken op inhoud, kwaliteit en 
samenwerking. Zo maken we vernieuwing 
mogelijk en zorgen we ervoor dat we juist 
ook die zaken organiseren die bijdragen aan 
de uitdagingen van de toekomst. Neem bij-
voorbeeld de online coach in het Zuyderland 
Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis. Met deze 
coach kunnen patiënten met darmproblemen 
chatten met een verpleegkundige of arts. Op 
deze manier voorkomen we onnodig zieken-
huisbezoek. Dit is voor de patiënt prettig en 
voor de beschikbaarheid van zorg belangrijk. 
De komende jaren ontwikkelen we steeds 
meer van dit soort duurzame coalities.” 

Wat is voor u belangrijk?
De Groot: “Gezondheid gaat over meer 
dan ziekte en zorg. Een belangrijke 
vraag voor onze klanten is: “Wat is be-
langrijk voor u?” Dit gaat veel meer over 
lekker in je vel zitten, energie hebben en 
gelukkig zijn. We gaan verder dan alleen 
zorg, en ondersteunen mensen op het 
gebied van gezondheid en gemak. Juist 
met de huidige snelheid van digitalise-
ring is het mogelijk om mooie stappen 
te zetten en mensen eenvoudig en snel 
hun zaken te laten regelen. Dat maakt 
het leven eenvoudiger en geeft meer 
tijd om andere dingen te doen.”

Transparantie vinden we belangrijk
Van der Heijden: ”Om steeds beter te 
worden, stimuleren we fysiotherapie-
praktijken om actief aan de slag te gaan 
met kwaliteit. De fysiotherapeut zelf 
is uiteraard verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en bepaalt de normen waaraan 
dit moet voldoen. CZ ondersteunt hierin 
en helpt om dit mogelijk te maken. We 
hebben de verantwoordelijkheid om 

Marie-Nell van der Heijden

Joep de Groot
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kwalitatief goede zorg in te kopen voor 
onze verzekerden. Met ons zorginkoop-
beleid belonen we de fysiotherapeut, die 
zich transparant opstelt en die actief aan 
de slag is met kwaliteit. Dit doen we met 
verschillende modules. Elke module kent 
een beloning. Op basis van de kwaliteit en 
inzet van de therapeut, kan deze in aan-
merking komen voor één of meerdere mo-
dules en zodoende een andere beloning. 
De ervaringen van de patiënt worden in 
deze beloning uiteraard meegenomen en 
vinden we belangrijk.”

Gids in zorgland
Niet alleen is het belangrijk om de zorg 
goed te organiseren. Mensen moeten ook 
weten waar de zorg te vinden is. Van der 
Heijden: “We vertellen mensen waar ze 
bepaalde zorg kunnen vinden en geven 
inzicht in de kwaliteit van de zorg. Dit kan 
bijvoorbeeld via de zorgvinder op onze 
website, maar uiteraard ook via de tele-
foon.”

Anneke raakt een jaar geleden besmet met Corona. Ze is 52 jaar, werkt fulltime, heeft 
een gezond gewicht, loopt drie keer per week hard en wandelt dagelijks met de hond. 
Anneke behoort niet tot de Corona risicogroep. Toch heeft ze, samen met een steeds 
grotere groep mensen, een jaar later nog gezondheidsklachten. Om grip te krijgen op 
deze klachten gebruikt ze Gezondheidsmeter.

Ziektelastmeter 
geeft inzicht en grip bij herstel ná Corona

Mijn hart en longen hebben het zwaar gehad
Vorig jaar bleek het nog erg mis. Bij de lon-
garts blies ze nog maar 60% van haar oude 
longinhoud. Ze had een Oximeter waar-
mee ze haar eigen hartslag en saturatie in 
de gaten kon houden. Die gaf regelmatig 
een hartritme aan van slechts 30 slagen per 
minuut. Uiteindelijk liet verder hartonderzoek 
in het UMC zien dat het hart zo’n 40% van 
de tijd overslagen had, wat deels de extreme 
vermoeidheid verklaarde. Er werd besloten 
een ablatie uit te voeren om het aantal over-
slagen te verminderen. De weken erna kreeg 
ze last van zware migraine aanvallen, hoofd-
pijn en in eerste instantie nog meer hartover-
slagen. 

Nu kan ze echt weer opbouwen
Na een maand leek er wel iets veranderd en 
kon ze weer gaan opbouwen. “Ik had meer 
energie en mijn eetlust was terug. Het lukt nu, 
een jaar na de besmetting, weer om een uur 
te wandelen zonder helemaal buiten adem te 
raken. Hardlopen zit er voorlopig helaas nog 
niet in.” Thuis wacht haar een lange perio-
de van stap voor stap opbouwen. Ze werkt 
nu wel weer 100%, maar is nog wel snel 
vermoeid. “Het nieuwe normaal went,” zegt 
Anneke. 

Neem klachten serieus 
“Gelukkig herstellen de meeste mensen 
goed en krijgen inderdaad niet meer dan een 
‘griepje’, maar recente onderzoeken uit bin-
nen- en buitenland laten zien dat gemiddeld 
1 op de 100 te maken krijgt met langdurige 
klachten, ook jonge sportieve mensen zonder 
onderliggende ziektes. Het maatschappelijk 
effect van zoveel langdurig zieken is enorm,” 
zegt ze. Verder onderzoek is absoluut nood-
zakelijk. 

 “Gegevens bijhouden in de Ziektelastme-
ter geeft inzicht op de vraag: hoe voel ik 
mij nu? Het dwingt je systematisch na te 
denken over die vraag. Je went aan de pijn, 
kortademigheid en hartritmestoornissen.”

Met de Ziektelastmeter Na Corona van Ge-
zondheidsmeter beantwoordt ze zelf deze 
vraag, zodat er een beeld ontstaat van haar 
klachten. Metingen worden uitgedrukt in 
rode en groene ballonnen en in de loop van 
tijd zie je veranderingen. Anneke is van plan 
om alles bij te houden totdat alles weer op 
groen staat. “Het is erg gebruiksvriendelijk 
en de ballonnetjes zijn makkelijk af te lezen. 
Ook kan je makkelijk meer informatie vin-
den.” 

Bijhouden hoe je herstelt helpt bij 
gesprek met fysiotherapeut
Door zelf haar eigen gezondheid te monito-
ren, is ze minder afhankelijk geworden van 
bezoekjes aan het ziekenhuis. “Het gaat ook 
om een nieuwe ziekte. Ik wil bijdragen aan 
wetenschappelijk onderzoek. De Ziektelast-
meter houd ik bij om te zien waar ik vandaan 
kom en hoe het verloop is,” aldus Anneke. 
“Het helpt zeker in de gesprekken met de 
fysiotherapeut.”

Verantwoord en dichtbij

Dit is de rode draad van het zorginkoopbeleid van CZ. Hiermee wordt 
bedoeld:

Verantwoord
Betekent dat CZ zorg contracteert die betaalbaar is en die aansluit bij de 
visie op kwaliteit. CZ hanteert daarbij passende, ambitieuze normen.

Dichtbij
Is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. 
En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Maar met ‘dichtbij’ be-
doelt CZ ook: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden wat betreft 
hun behandeling. Bijvoorbeeld via gezamenlijke besluitvormingstrajecten 
en nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo worden 
behandelingen minder belastend én persoonsgerichter.

Lees meer over het zorginkoopbeleid en de visie op zorg op de website van CZ 
www.cz.nl/zorgaanbieder/zorginkoopbeleid. 

Joep de Groot over 
innovatie in de zorg: 

“Neem bijvoorbeeld 
de online coach in het 
Zuyderland Ziekenhuis 
en Elkerliek Ziekenhuis. 

Met deze coach 
kunnen patiënten met 

darmproblemen chatten 
met een verpleegkundige 
of arts. Op deze manier 
voorkomen we onnodig 
ziekenhuisbezoek. Dit is 

voor de patiënt prettig en 
voor de beschikbaarheid 

van zorg belangrijk.” 
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Marcel Marcel 
LeviLevi

Veranderen begint op de werkvloer
Het zijn de afgelopen maanden roerige tijden 
geweest in de zorg. Hoe kijkt u aan tegen de 
samenwerking tussen zorgverleners op de 
werkvloer? Levi: “De afgelopen jaren hebben 
we hier belangrijke en goede stappen in gezet. 
Het spreekt voor zich dat er altijd uitdagingen 
zijn en ook blijven. Neem bijvoorbeeld het ken-
nisniveau. Mensen zijn er niet altijd van op de 
hoogte wat een andere zorgverlener mee kan 
brengen aan kennis en inzichten. Ook redene-
ren zorgverleners soms nog vanuit hun eigen 
expert-rol en wordt niet altijd de vraag gesteld 
wat een ander daaraan kan toevoegen. Sa-
menwerken begint bij respect hebben voor de 
ander. Maar ook praktische zaken op de werk-
vloer kunnen belangrijk zijn. Wanneer draag je 
bijvoorbeeld de zorg over en wie zijn daarbij 
inhoudelijk betrokken?”

Verschillen tussen Engeland en Nederland
Zijn er grote verschillen tussen de manier van 
samenwerken tussen Engeland en Nederland? 
Levi: “In Engeland heb ik meer samenwerking 
ervaren tussen de verschillende zorgverleners. 
Bijvoorbeeld dat de fysiotherapeut een veel 
bredere rol heeft in de zorgverlening. Niet 
alleen aan het bed van de patiënt, maar ook in 
de organisatie en het management van de zorg. 
Wat ik een zeer welkome aanvulling vind op de 
zorg. Ik heb daar geleerd om breder te kijken. 

Fysiotherapeuten zijn in Engeland veel meer 
betrokken voordat de patiënt wordt opgeno-
men én juist ook bij ontslag van de patiënt na 
de ziekenhuisbehandeling. Neem een valinci-
dent: de fysiotherapeut is hierbij voor een groot 
deel verantwoordelijk voor de begeleiding in 
de thuissituatie. In Engeland worden dat soort 
zaken snel georganiseerd en gaan mensen weer 
snel, onder begeleiding, terug naar de thuissi-
tuatie.”

Verschillende betaalpotjes
Levi gaat verder: “Soms is samenwerken in 
Engeland ook wel makkelijker, omdat er op een 
andere manier wordt betaald voor zorg dan in 
Nederland. In Engeland komt al het geld uit 
één pot, de National Health Service. Wanneer 
je dit soort ontwikkelingen in Nederland wilt 
opzetten, krijg je te maken met verschillende 
financieringen en zorgverzekeraars om dit te 

realiseren. Vaak gaat dit in projecten goed, 
maar komen er minder structurele veranderin-
gen tot stand. Door de verschillende geldpotjes 
in Nederland is er een versnippering en worden 
goede initiatieven soms in de kiem gesmoord. 
Het is zonde dat we daar de afgelopen 15 jaar 
binnen de Zorgverzekeringswet geen verande-
ring in hebben weten te brengen.” 

Gedrag en motivatie belangrijker dan systemen
Moet het huidige systeem dan niet op de 
schop? Levi: “Systemen zijn niet zaligmakend 
en bepalen niet het succes van verandering. Ik 
geloof veel meer in het gedrag en de motivatie 
van de mensen op de werkvloer. Ook binnen 
het Nederlandse systeem kan je veel verande-
ren met de juiste mentaliteit en doorzettings-
vermogen. Niets houdt je tegen, maar je moet 
het wèl willen.

Op de achtste etage van het kantoor van NWO in Utrecht spreken we 
met Marcel Levi. Internist en hoogleraar geneeskunde en vanaf 1 april 
2021 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Daarnaast is hij nog een dag per week werkzaam in de 
patiëntenzorg als arts. De afgelopen vijf jaar heeft Levi leiding gegeven 
aan vijf ziekenhuizen in Londen. Een uitdagende periode ook mede 
door het uitbreken van Corona. Vóór zijn vertrek naar Londen was hij 
jarenlang voorzitter van het AMC in Amsterdam. Paul Weltevreden 
van FysioTopics vraagt hem naar zijn kijk op de gezondheidszorg, de 
verschillen tussen Nederland en Engeland op dit gebied en de rol van 
de fysiotherapie binnen de zorg. 

“Samenwerken 
begint bij respect 
hebben voor de 

ander”

“COVID-19 heeft ons 
laten zien dat als het anders 

móet, het ook anders kán. De 
mensen op de werkvloer zou-
den meer autonomie moeten 

hebben om zaken 
te organiseren zoals zíj dat het 

beste vinden. Deze vrijheid 
zal zeker bijdragen aan betere 

zorg.”
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Om te veranderen is het belangrijk om te laten 
zien dat nieuwe initiatieven werken en makke-
lijk uit te voeren zijn. Eigenlijk moet het bij het 
begin al duidelijk zijn wat het gaat opleveren. 
Elke verandering vraagt om een inhoudelijke 
verdieping. Niet alleen in je eigen vakgebied, 
juist in het vakgebied en de expertise van 
ánderen. De praktijk leert dat iets extra’s erbij 
doen altijd lastiger is en meer moeite kost dan 
bijvoorbeeld zaken eraf halen.” 

De fysiotherapeut mag zich meer laten zien
Wat wil je de fysiotherapeut meegeven? Levi: 
“De rol van de fysiotherapeut mag best wat 
meer zichtbaar zijn, zeker in het ziekenhuis. De 
fysiotherapie kan hier een centralere rol spe-
len. Juist ook omdat het gaat over het functi-
oneren van mensen en alles wat daarbij komt 
kijken. Dit gaat veel verder dan alleen maar 
bewegen. Onderwerpen als preventie en leef-
stijl-begeleiding kunnen veel meer onderdeel 
worden van het vak van de fysiotherapeut. 
Hier zijn al verschillende voorbeelden van, 
maar er kunnen zeker nog stappen worden 
gezet.”

Uitdagingen voor de zorg
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de 
zorg? Levi: “De meest gehoorde uitdagingen 
naar de toekomst zijn natuurlijk geld en de 
beschikbaarheid van mensen. Ik ben niet erg 
pessimistisch hierin. Nederland kan de ko-
mende jaren voldoende financiering beschik-
baar maken voor de zorg. Wel moeten we 
met elkaar op een goede manier met de zorg 
omgaan en zaken doen die belangrijk zijn. Als 
we niet veranderen wordt de beschikbaarheid 
van personeel een stevige opgave. Hier zullen 
we zeker creatiever in moeten worden. Op dit 

onderwerp zie ik nog te weinig echte verande-
ringen. We maken het onszelf soms wel heel 
moeilijk en komen lastig uit onze eigen rol. 

Ook zorgverzekeraars kunnen hier een bijdrage 
aan leveren, door bijvoorbeeld meer ruimte te 
bieden om zaken net even anders te regelen. 
Dat vraagt niet om systeemaanpassingen, maar 
om gedrag van de betrokken organisaties. 
COVID-19 heeft ons ook laten zien dat als het 
anders móet, het ook anders kán. De men-
sen op de werkvloer zouden meer autonomie 
moeten hebben om zaken te organiseren zoals 
zíj dat het beste vinden. Deze vrijheid zal zeker 
bijdragen aan betere zorg.”

Aandacht voor kwaliteit en samenwerking
Welke ontwikkelingen zie je in de zorg? Levi: 
“De rol van het ziekenhuis zal in de toekomst 
afnemen. Je gaat naar het ziekenhuis als je 
heel erg ziek bent of een grote ingreep moet 
ondergaan. Veel zorg, die de afgelopen jaren 
in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden, wordt 
verplaatst naar de thuissituatie of de polikliniek. 
Deze beweging gaat erg snel. Kijk bijvoorbeeld 
naar een nieuwe heup, waarbij mensen te-
genwoordig vaak binnen een dag alweer thuis 
zijn. Dit was vroeger volledig ondenkbaar. De 
rol van de regionale ziekenhuizen zal hierdoor 
sterk gaan veranderen.

Ik zie heel veel positieve trends, zoals de aan-
dacht voor kwaliteit en voor meer samenwerking 
met verschillende zorgverleners. Ook krijgen we 
steeds meer begrip voor de samenspraak met 
de patiënt. Juist in de nieuwe generaties zie je 
veel dat zorg een gezamenlijk traject met de 
patiënt is, in plaats van alleen een expertise van 
de arts. Ik zie veel positieve veranderingen en 
verwacht dat deze veranderingen de komende 
jaren steeds sneller zullen gaan.”

“Ik zie veel positieve 
veranderingen en 
verwacht dat deze 
veranderingen de 

komende jaren steeds 
sneller zullen gaan.”
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Interesse?
Neem contact op!
Vrijblijvende afspraak? 
Stuur ons een mail met je gegevens 
voor het maken van een afspraak. 

Hier komt de informatie over de 
producten. Wat kan men verwa-
chten? en waarom moeten ze dit 
kopen?

Informatie

mrsinfo@dih.com023 201 0248

REVALIDATIE APPARATUUR

Maak een afspraak om de apparatuur zelf te ervaren.
Scan de QR-code!

MAKEN WE SAMEN 
DE CIRKEL ROND?

De software van FysioRoadmap samen met onze revalidatie 
apparatuur, de totaal oplossing voor ieder revalidatie traject.



In de praktijk van...

Fysiotherapie 
Den Ommelanden

“Een wijs man vertelde 
mij eens dat naast 

kennis de belangrijkste 
eigenschappen voor een 

fysiotherapeut ook 
een gezond verstand en 

oprechte interesse in 
mensen zijn”

Fietsende heilgymnast van Noord-Groningen
In het kleine dorpje Huizinge startte 
heilgymnast Leo Kappinga eind jaren zestig 
een eenmanszaak. Hij  bezocht alle patiënten 
aan huis op de fiets. Van huis naar huis, van 
dorp naar dorp, in heel Noord-Groningen. 
De praktijk groeide en Kappinga trok meer 
therapeuten bij de praktijk aan. Zij vestigden 
zich later in de bestaande Groene Kruis-
gebouwen in de nabij gelegen dorpen. 
Vier van hen hebben de praktijk uiteindelijk 
overgenomen en voortgezet onder de 
naam Fysiotherapie Den Ommelanden. 
Vanaf de jaren 80 groeide de praktijk uit tot 
een maatschap van 15 maten, met negen 
vestigingen verdeeld over de stad en heel 
Noord-Groningen, en met 26 medewerkers in 
dienst.

Jan Plenter werkt sinds 1993 bij Fysiotherapie 
Den Ommelanden in Groningen. In 1987 stu-
deerde hij af als fysiotherapeut, waarna hij de 
vervolgstudie Manuele Therapie aan de SOMT 
volgde. Praktijk Den Ommelanden begon eind 
jaren zestig als eenmanszaak, maar groeide 
door de jaren heen steeds verder uit als een 
grote maatschap. Plenter is nu nog werkzaam 
als fysio- en manueel therapeut, en houdt zich 
verder volop bezig als manager van de negen 
vestigingen die de praktijk inmiddels telt. We 
krijgen een kijkje in de keuken van deze suc-
cesvolle praktijk in het noordelijkste puntje 
van Nederland.

De patiënt centraal
Het uitgangspunt van Fysiotherapie Den 
Ommelanden is dat de patiënt altijd 
centraal staat, recht heeft op goed advies 
en een gedegen behandeling. Dat vraagt 
in een grote praktijk om veel specialisaties, 
en is afhankelijk van wat er nodig is in de 
regio. Plenter: “We werken op meerdere 
praktijken om de zorg te bieden die de 
patiënten in onze regio nodig hebben. Om 
de zorgbehoefte, die mede door vergrijzing 
langzaam verandert, in kaart te brengen, 
kijken we ook naar de demografische 
analyse van de regio voor de komende 
jaren. In onze regio zijn bijvoorbeeld de 
vergrijzing (nek-,schouder-, rugklachten en 
chronische ziekten), de werkeloosheid en het 
lage-opleidingsniveau (ongezonde leefstijl, 
kanker en overgewicht), en omgevings-
gerelateerde klachten (zoals stress door de 
aardbevingen), mede bepalend voor de zorg 
die de inwoners van Noord-Groningen nodig 
hebben.”

Samen en dichtbij
Plenter: “We werken hier relatief dicht bij 
de mensen thuis, ook omdat onze regio zo 
uitgestrekt en dunbevolkt is. Verder bieden 
we een breed scala aan specialisaties. We 
streven ernaar om op iedere vestiging zoveel 
mogelijk gerichte specialisaties te kunnen 
bieden. Onze insteek is altijd geweest om 
te streven naar een multi-disciplinaire sa-
menwerking, daarom zijn onze vestigingen 

Jan Plenter is zelf gespecialiseerd in manuele 
therapie.
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De best mogelijke zorg
De best mogelijke zorg voor de patiënt. Dat is waar FysioTopics 
voor staat. Samen met praktijken in heel Nederland werken we aan 
verandering en verbetering. Betere zorg maak je samen. Daar zijn wij als 
landelijke kwaliteitsvereniging van overtuigd. Met ruim 2.500 aangesloten 
fysiotherapeuten en bijna 600 locaties werken we daarom actief samen 
om de best mogelijk zorg te kunnen bieden. 

Patiënten verder helpen
De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Het klinkt als voor de hand 
liggend, maar zo vanzelfsprekend is het niet altijd in de zorg. En precies 
dát is de reden waarom FysioTopics als vereniging bestaat. Samen 
ontwikkelen we zorgplannen, waarmee we de zorg verbeteren en 
patiënten werkelijk verder helpen. Door deze zorgplannen kunnen we de 
uitkomsten van zorg met elkaar vergelijken en van elkaar leren om het in 
de toekomst nog beter te doen. 

Samen werken aan de beste aanpak 
De zorgplannen van FysioTopics maken werk van klachten en 
aandoeningen. Bovendien zijn de trajecten zo gericht en persoonlijk 
als mogelijk. Dat is prettig voor de patiënt én voor de zorg in het 
algemeen. Elk plan is ontwikkeld in volledige samenwerking. Dat is 
de kracht van FysioTopics. Specialisten, wetenschappers en uiteraard 
onze fysiotherapeuten delen hun visie, kennis en ervaringen. Vanuit 
vele invalshoeken komen we zo tot de best denkbare aanpak. Zo zijn er 
zorgplannen voor lage rugpijn, schouderpijn, nekpijn, COPD, knieartose, 
heupartrose, total knee en total hip. Afgelopen najaar is daar ook het 
zorgplan voor de COVID-19 Herstelzorg bijgekomen. Zo bieden we 
onze fysiotherapeuten een zeer compleet assortiment van kwalitatief 
hoogwaardige zorgplannen.

Juiste beloning van kwaliteit 
Iedereen verdient goede zorg. Daar maken wij werk van. Met bijna alle 
zorgverzekeraars hebben we aanvullende contracten afgesloten om de 
zorgplannen voor iedereen toegankelijk te maken. Dit helpt niet alleen de 
patiënt, maar zorgt er ook voor dat onze praktijken op de juiste manier 
beloond worden voor de inzet om de kwaliteit van zorg te verbeteren en 
transparant te maken. Goed voor de patiënt en de fysiotherapeut.

©

Wilt u meer weten wat het lidmaatschap van FysioTopics voor uw praktijk kan betekenen? Neem dan geheel 
vrijblijvend contact op. We komen het u graag persoonlijk toelichten. Kijk voor meer informatie op 

www.fysiotopics.nl

voornamelijk in of nabij een gezondheidscentrum 
gehuisvest. Hierdoor kunnen we intensief samen-
werken met huisartsen, logopedisten, diëtisten, 
psychologen en andere zorgverleners. Samen 
kunnen we op deze manier de patiënten goed 
bedienen.”

Het verschil maken
Fysiotherapie Den Ommelanden werkt met een 
Praktijkdashboard voor iedere fysiotherapeut, om 
de kwaliteit van de zorg van de therapeuten te 
kunnen meten, verbeteren en bewaken. Elke be-
handelaar van de praktijk krijgt iedere twee maan-
den een overzicht van zijn of haar prestaties ten 
aanzien van een aantal verplichte kwaliteitscriteria 
(PREM-uitzet, klinimetrie-inzet, behandelgemid-
delden, dossiervoering, etc.). Al deze gegevens 
worden aangevuld met andere informatie en ver-
werkt in het Praktijkdashboard. Zo ontstaat er een 
goed inzicht in hoe effectief de behandelingen 
zijn en hoe iedere therapeut zijn of haar data ver-
zamelt. Daar waar nodig kan worden bijgestuurd 
en verder bekeken worden wat er nodig is om het 
functioneren effectiever te maken.

Leuk voorbeeld
Plenter: “Er schiet mij meteen een patiënt 
te binnen: hij was vroeger sportleraar, en 
fanatiek squasher. Hij is nu in de zeventig 
en kreeg onlangs een nieuwe knie. Helaas 
ging de knie na de ingreep ontsteken en 
moest alles opnieuw weer worden ge-
opereerd. Het herstel duurt dus langer 
dan hij in eerste instantie gedacht had. 
Hij verwachtte heel snel en heel veel weer 
te kunnen met zijn nieuwe knie. Maar dat 
valt dan uiteindelijk fors tegen. Hij komt 
daardoor iedere week vloekend en tierend 
binnen. Dan doen we oefeningen en be-
handel ik de knie, en probeer ik hem wat 
te coachen in het zien van wat hij allemaal 
al wèl weer kan en wat hij kan verwachten. 
En dan verlaat hij altijd weer blij de praktijk 
met de woorden: ‘Verdorie! Nou voelt ‘ie 
weer lekker!’. Tijdens zo’n behandeling is 
de kunst om de patiënt te leren inzien wat 
hij al wèl weer kan en een helder verwach-
tingspatroon te schetsen. Het geeft veel 
voldoening als het lukt om iemand die  
gefrustreerd binnenkomt, toch weer flui-
tend de deur uit te zien gaan. Daar doe ik 
het voor.”

Toekomst
Plenter: “Een ontwikkeling binnen de fysio-
therapie voor de toekomst, is de regionale 
samenwerking. In de provincie hebben 
we een netwerk opgericht: FysioKeten-
zorgNoord (FKN). Samen met nu 16 praktij-
ken slaan we de handen ineen en proberen 
we samen met andere disciplines en de 
zorgverzekeraar tot regionale afspraken te 
komen, om overgewicht in onze provincie 
aan te pakken. Dit grootschalig samen-
werkingsverband heet Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is nu als 
eerste door FKN gecontracteerd voor de 
hele provincie Groningen. We hopen dat 
dit het begin is van een mooie samenwer-
king, waarin we gezamenlijk met de eerste 
en tweede lijn en de zorgverzekeraar de 
zorg in de provincie in de toekomst op een 
optimale manier kunnen vormgeven.

Fysiotherapeutische begeleiding, in de lokatie die zich in 
de sportschool in Groningen bevindt.
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Bewezen aanpak voor 
de behandeling van artrose
In Máxima MC in Eindhoven werken ze met 
het GLA:D® Programma (Good Life with 
Osteoarthritis in Denmark). Een speciale 
en nieuwe aanpak voor de behandeling 
van heup- en knieartrose. Samen met de 
huisartsen en de fysiotherapeuten gebruiken 
ze dit programma, afkomstig uit Denemarken. 
De aanpak is bewezen effectief en wordt 
continu wetenschappelijk onderzocht. 
GLA:D® is internationaal erkend en is in 
veel landen geïntroduceerd om mensen met 
artrose beter te begeleiden. De primeur voor 
Nederland is in Máxima MC in Eindhoven en 
Veldhoven. 

Op de polikliniek orthopedie in Máxima MC 
in Eindhoven spreken we met dr. Willem 
den Boer. Hij is als orthopedisch chirurg 
sinds 1998 werkzaam in het ziekenhuis in 
Eindhoven. Naast zijn studie geneeskunde en 
vervolgstudie tot orthopedisch chirurg heeft 
hij ook de opleiding fysiotherapie doorlopen. 
Den Boer heeft het GLA:D® programma 
drie jaar geleden van Denemarken naar 
Nederland gehaald en is hiervoor een pilot 
gestart met de huisartsen en fysiotherapeuten 
in en rondom Eindhoven. Naast hem zit 
Frank Beelen. Hij is jaren actief geweest als 
fysiotherapeut in de regio en geeft nu leiding 
aan B-Fysic, een organisatie met meer dan 
120 fysiotherapeuten. Zij vertellen ons meer 
over GLA:D®.

Optimale begeleiding
van mensen met artrose
Den Boer: “Het mooie van deze aanpak is dat 
mensen met beginnende artrose passende 
en gerichte begeleiding krijgen. Deze 
begeleiding bestaat uit een adviesgesprek en 
een trainingstraject bij een fysiotherapeut. Het 
programma vermindert pijn en voorkomt dat 
klachten verergeren. Zo kunnen patiënten in 
hun eigen buurt en met eigen inzet een knie- 
of heupprothese uitstellen of zelfs voorkomen. 
Op deze manier zorg je ervoor dat alleen 
de mensen die dat echt nodig hebben 
uiteindelijk in het ziekenhuis komen voor een 
operatie. Het programma draagt ook bij aan 
het uitstellen of eventueel voorkomen van een 
operatie en een voorspoediger herstel na de 
operatie.” 

Beelen vult aan: “Meestal begint het 
programma bij een doorverwijzing 
van de huisarts of een bezoek aan de 
fysiotherapeut. Afhankelijk van de persoon 
starten we met een begeleidingstraject 
door de fysiotherapeut. Deze begeleiding 
is gebaseerd op stepped care, zodat we 
de juiste zorg op het juiste moment geven. 
Dit verschilt uiteraard per persoon. De 
begeleiding bestaat uit behandeling door de 
fysiotherapeut, groepssessies, voorlichting 
en oefeningen die de patiënt gewoon thuis 
kan doen. Het mooie aan deze oefeningen 
is dat ze meestal onderdeel zijn van de 
dagelijkse activiteiten in en om het huis. We 
zorgen ervoor dat mensen op een goede 
manier kunnen omgaan met de aandoening. 
Bewegen is daarbij erg belangrijk. Er is veel 

Gezamenlijke aanpak van artrose 
in Máxima MC in Eindhoven
In Nederland hebben bijna anderhalf miljoen mensen een vorm van artrose 
en daar ook dagelijks last van. Artrose is een slijtage van het kraakbeen in de 
gewrichten en komt meestal voor in de heup of de knie, maar ook in andere 
gewrichten kan artrose voorkomen. Vaak ontstaat hierdoor pijn of stijfheid in 
het gewricht, vooral bij het opstaan of wanneer iemand een langere periode 
heeft (stil)gezeten. 

Dr. Willem den Boer (Máxima MC) in gesprek met Frank 
Beelen (B-Fysic) over de behandeling van artrose.

Speciaal opgeleide fysiotherapeuten van B-Fysic 
begeleiden de patiënten uit het GLA:D® programma.
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Het Keurmerk Fysiotherapie
De stichting Keurmerk Fysiotherapie is een 
kwaliteitsregister. De stichting helpt fysiothera-
peuten met het ontwikkelen en uitvoeren van 
activiteiten rondom het verbeteren van kwali-
teit. Meer dan 7.000 fysiotherapeuten zijn aan-
gesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, dat 
zich sinds 2015 bezighoudt met de registratie 
en ontwikkeling van kwaliteit. 
Het Keurmerk Fysiotherapie helpt fysiothera-
peuten op de best mogelijke manier met de 

meest recente inzichten in kwaliteit. 
Kiers: “Het is van groot belang dat je als 
zorgverlener continu blijft leren. Niet alleen 
van studie en opleiding, maar juist ook van 
andere fysiotherapeuten en praktijken. Op 
deze manier blijf je jezelf verbeteren en blijft 
het vak zich ontwikkelen. Dertig jaar geleden 
wisten we minder dan nu. Daardoor kunnen 
we mensen nu beter helpen dan toen. In de 
toekomst zal dit nog weer beter zijn.” 

onderzoek en bewijsvoering voor het nut 
van goed bewegen als je artrose hebt.” 

Wetenschappelijk onderbouwd
Het GLA:D® programma is ontwikkeld in 
Denemarken en wordt nu in veel landen 
uitgevoerd. Den Boer: “De uitkomsten 
van dit programma zijn en worden 
uitvoerig onderzocht door verschillende 
wetenschappers. Ook in Eindhoven worden 
er studies gedaan om de resultaten te 
beoordelen. Op dit moment maken 
ongeveer 800 mensen gebruik van het 
programma. De grootte van de groep 
laat duidelijk zien hoe groot het probleem 
van artrose is. Iedereen krijgt een keer te 
maken met slijtage en de juiste aanpak 
is dan erg belangrijk. Juist om te kunnen 
blijven doen wat je altijd deed. Informatie, 
ondersteuning en een goede leefstijl zijn 
belangrijker pijlers in het programma. Als 
een patiënt toch ernstige klachten houdt 
en een operatie de juiste keuze is, kan de 
patiënt uiteindelijk weer bij ons terecht 
in het ziekenhuis. Ik weet nu dat ze dan 
een optimaal voortraject van informatie 
en training hebben gehad dankzij het 
programma. Zo zorgen we ervoor dat we 
alleen die patiënten opereren, waarbij dat 
ook echt noodzakelijk is.”

Begeleiding door speciaal 
geschoolde fysiotherapeuten
De begeleiding wordt gedaan door 
fysiotherapeuten, die hiervoor speciaal 
geschoold zijn. Beelen: “Niet elke 
fysiotherapeut kan GLA:D® uitvoeren. Er 
wordt gebruik gemaakt van een vastgesteld 
protocol en de fysiotherapeut volgt een 

Henri 
Kiers

Vaak hoor je in de media het begrip “kwaliteit van zorg”. Maar wat is eigen-
lijk kwaliteit en hoe zorg je ervoor dat dit steeds beter wordt? Als het gaat 
om fysiotherapie weet Henri Kiers hier alles van. Gedurende zijn hele loop-
baan in de fysiotherapie is hij bezig met het verbeteren van kwaliteit en het 
stimuleren van kwaliteitsdenken. Henri Kiers is fysiotherapeut en manueel 
therapeut. Hij heeft gewerkt in verschillende fysiotherapiepraktijken in Ne-
derland en Duitsland. Van 2006 tot 2014 was hij bestuurslid van de beroeps-
vereniging voor fysiotherapie, het KNGF. Sinds 2014 is Kiers directeur van 
het Instituut voor Bewegingsstudies op de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is 
hij bestuursvoorzitter van de stichting Keurmerk Fysiotherapie.

“De behandeling moet 
een gedeeld besluit zijn

 en een gedeelde inspanning 
tussen therapeut en 

patiënt”

aparte training voor het Deense programma. 
Zo weten we dat patiënten de best mogelijke 
behandeling en begeleiding krijgen. De 
behandeling bij de fysiotherapeut duurt zo’n 
zes weken en bestaat uit ongeveer twaalf 
oefensessies. Het veranderen van leefstijl 
krijgt hierbij continu aandacht. Hier moet 
de patiënt ook echt aan wennen. Gedrag 
verander je niet in een dag.”

Den Boer: “Een bijkomend effect is dat 
er meer contact is tussen de verschillende 
zorgverleners, die de patiënt met artrose 
begeleiden. De fysiotherapeut en 
orthopeed hebben meer overleg over de 
aanpak en de resultaten van een patiënt. 
Dit wordt bevorderd door de digitale 
mogelijkheden die er tegenwoordig zijn 
om via een beveiligde app of beveiligde 
mail eenvoudiger uitkomsten met elkaar te 
delen.”

Ontwikkelen en 
uitbreiden naar de toekomst
De eerste resultaten van het programma zien 
er veelbelovend uit. Den Boer: “Het spreekt 
voor zich dat er goed gekeken wordt naar de 
uitkomsten van het programma. We willen 
het programma graag breder inzetten in 
onze regio, maar ook daarbuiten. Hiervoor 
is het nu nog te vroeg en zal GLA:D® een 
aantal jaren moeten draaien. Juist omdat 
het belangrijk is om goed te kijken naar 
het effect van de aanpak, nu en op de 
langere termijn. Onderzoek zorgt ervoor 
dat we scherp blijven op de begeleiding en 
behandeling van artrose en dat we ook echt 
kiezen voor een aanpak die de patiënt met 
artrose verder helpt.” 
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De Zorgverzekeringswet
In Nederland is iedereen verplicht om hier-
voor een verzekering af te sluiten. Dit is de 
basisverzekering. De inhoud wordt vastge-
steld door de overheid. De basisverzekering 
vergoedt de medisch noodzakelijke zorg. Dit 
is bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis, 
een bezoek aan de huisarts, medicijnen, wijk- 
verpleging, etc. Iedereen wordt in Nederland 
geaccepteerd voor de basisverzekering, er is 
geen medische selectie.

Natura en restitutie
Ook heeft u de keuze voor een natura of een 
restitutie variant. In de natura variant wordt 
de zorg in natura vergoed, rechtstreeks met 
de door de zorgverzekeraar gecontracteer-
de zorgverlener. In de restitutie krijgt u een 
factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. 
De zorgverzekeraar contracteert niet altijd alle 
zorgverleners. Dit is belangrijk om te weten, 
omdat u bij een niet-gecontracteerde zorg-
verlener zelf een deel van de rekening moet 
betalen. 

Hoe verbeter je kwaliteit?
Kiers: “Het Keurmerk stimuleert de kwaliteit 
door een minimum verplicht aantal uren aan 
scholing te verplichten voor de registratie. 
Maar belangrijker is het gesprek met je 
collega’s en andere fysiotherapiepraktijken. 
We brengen fysiotherapeuten en praktijken 
samen om met elkaar in gesprek te gaan en 
van elkaar te leren. In deze bijeenkomsten 
wordt er gesproken over de behandeling 
van de patiënt en de keuzes die de fysiothe-
rapeut hierbij maakt. Waarom doe je wat en 
met welke argumenten? Daarnaast spreken 
de praktijken over een optimale inrichting 
van de praktijkvoering. Hoe zorg je ervoor 
dat je de best mogelijke omgeving hebt om 
mensen te kunnen helpen? De praktijkbe-
zoeken worden begeleid door een profes-
sionele auditor, zodat de juiste zaken ook 
echt worden besproken en er geen onder-
werpen worden gemist. Ook verzamelen we 
data over de behandelingen, die we vervol-
gens terugkoppelen naar de therapeuten 
om van te leren. Bovendien gebruiken we 
die data om te laten zien hoe effectief fysio-
therapie is.”

Hoe belangrijk is dit voor de patiënt?
Kiers: “De patiënt wordt op deze manier 
behandeld door een therapeut die al ja-
ren actief leert. Niet alleen vanuit studie, 
maar juist door de gesprekken met andere 
therapeuten. Zo zorgen we ervoor dat de 
therapeut meerdere invalshoeken mee-
neemt in de behandeling van de patiënt en 
geschoold is volgens de laatste inzichten. 

Op deze manier werkt de fysiotherapeut op 
een zinvolle en leuke manier aan de kwaliteit 
van zorg. Daarnaast is het zo dat alles in en 
om de praktijk goed geregeld is. Kwaliteit zit 
vaak in details en kleine aanpassingen, zoals 
bijvoorbeeld door tijdig duidelijke informatie 
te geven aan de patiënt en patiënten op een 
correcte en eenvoudige wijze in te schrijven.”

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor 
de toekomst?
Kiers: ”Naar de toekomst is het belangrijk 
om de fysiotherapeut een nog breder con-
cept van gezondheid te laten meenemen in 
de behandeling. Zorgverleners moeten de 
patiënt meer zien in de context van zijn/haar 
omgeving. Hierbij worden sociale en cultu-
rele aspecten meegenomen. Deze factoren 
bepalen vaak ook mede de ernst van de 
klacht en de meest optimale behandeling. 
Ook is het belangrijk om met betrokken 
organisaties goed te kijken naar de beloning 
van de kwaliteit van zorg. Hiervoor moet je 
de juiste prikkels stimuleren en op zoek naar 
een passende beloning op inhoud in plaats 
van je te richten op de kosten.”

Wat zou je de patiënt willen adviseren?
Kiers: “Het is belangrijk voor de patiënt dat 
hij/zij in het eerste gesprek met de fysiothe-
rapeut weet wat de therapeut verwacht van 
de behandeling. Toets altijd of deze ver-
wachting ook aansluit bij jouw wensen en de 
inspanning die je hiervoor wilt leveren. Maak 
samen met de therapeut afspraken over het 
wenselijke eindresultaat. Zorg ervoor dat de 
behandeling een gedeeld besluit is en een 
gedeelde inspanning.”

Over uw zorgverzekering

     
      
     
Let erop of uw basisverzekering de 
zorg van uw zorgverlener vergoedt. 
Dit kunt u zien in de “zorgzoekers” van 
de zorgverzekeraar.

Maak een goede inschatting van de 
hoogte van het eigen risico dat u 
wenst en financieel kunt dragen.

Kijk bij een aanvullende verzekering 
naar wat u echt nodig denkt te hebben 
en wat u zelf kunt of wilt betalen.
 

Eigen risico
Voor de basisverzekering geldt een verplicht 
eigen risico. De hoogte van dit bedrag 
wordt vastgesteld door de overheid. In 2022 
bedraagt het verplicht eigen risico net als in 
de afgelopen jaren € 385. Naast het verplicht 
eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig 
eigen risico. 

De aanvullende verzekering
Niet alle zorg wordt vergoed uit de basisver-
zekering. Daarom biedt de zorgverzekeraar 
ook aanvullende zorgverzekeringen. Vanuit 
de aanvullende verzekering worden vergoe-
dingen opgenomen die niet (volledig) in de 
basisverzekering zitten. Voorbeelden zijn o.a. 
fysiotherapie, mondzorg voor volwassenen, 
brillen, orthodontie en alternatieve genees-
wijzen. De hoogte van de vergoedingen is 
afhankelijk van de aanvullende verzekering. 
Zorgverzekeraars zijn vrij om een medische 
selectie te doen op de aanvullende verze-
kering of om bijvoorbeeld een wachttijd te 
hanteren. 

In het najaar kunt u er bijna niet omheen. Overal is reclame voor een nieuwe 
zorgverzekering. Maar waar bestaat een zorgverzekering uit en waar moet u op 
letten? Graag vertellen we u even kort meer over de zorgverzekering en hoe het 
werkt.

Let op een eventuele medische 
selectie of wachttijd bij met name 
tandartsverzekeringen en vergoe-
dingen voor orthodontie.

Vergelijk de premies van een aan-
tal zorgverzekeraars. Zo verdient u 
al snel tientallen euro’s per jaar.

TIPS:

1.

2.

3.

4.

5.
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