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Lopen
eze	FysioPraxis	heeft	‘lopen’	als	thema.	In	de	Neder-

landse	taal	zijn	er	veel	verschillende	woorden	voor	

lopen,	zoals	ijsberen,	kuieren,	gaan,	pikkelen,	schrijden,	

slenteren,	stappen,	stiefelen,	treden,	voortbewegen,	wandelen	en	

zich	begeven.	Bij	ieder	woord	heb	je	een	beeld	van	hoe	het	eruit	

ziet.	Dat	wij	zo	veel	woorden	hebben	voor	lopen	betekent	dat	

wij	lopen	belangrijk	vinden.	En	dat	is	ook	zo,	want	lopen	houdt	

ons	zelfstandig	en	gezond.	Voor	de	meesten	van	ons	is	lopen	

vanzelfsprekend.	Je	zet	het	ene	been	voor	het	andere	en	je	komt	

waar	je	wilt	gaan.	Wanneer	dat	niet	(meer)	zo	is,	worden	dage-

lijkse	activiteiten	zoals	huishouden,	boodschappen	doen,	reizen	

en	werken	moeilijk	of	onmogelijk	waardoor	iemands	zelfstandig-

heid	wordt	bedreigd.	Wij,	fysiotherapeuten,	helpen	mensen	om	

hun	loopvaardigheid	te	herkrijgen	of	te	verbeteren.	Het	lijkt	weinig	

spectaculair,	maar	het	raakt	aan	een	van	de	basisfuncties	van	het	

menselijk	functioneren,	en	daar	kunnen	wij	trots	op	zijn.

Daarnaast	is	lopen	de	makkelijkste	manier	om	gezonder	te	

worden.	In	verschillende	landen	wordt	nu	de	10.000	stappen	per	

dag-campagne	gevoerd.	Berekend	is	dat	gezonde	volwassenen	

tijdens	een	30	minuten	wandeling	circa	4.000	stappen	zetten.	

Wanneer	daar	de	activiteiten	in	het	dagelijks	leven	bij	worden	

opgeteld,	komt	men	tot	de	schatting	van	10.000	stappen	per	

dag.	Door	middel	van	een	stappenteller	wordt	de	hoeveelheid	

stappen	die	een	persoon	zet	op	een	objectieve	en	betrouwbare	

manier	geregistreerd.	Onderzoek	toont	aan	dat	mensen	die	

gebruikmaken	van	een	stappenteller	ook	positief	worden	gemo-

tiveerd	om	meer	te	gaan	bewegen.	Wij	kunnen	mensen	helpen	

op	die	manier	meer	te	gaan	bewegen,	waarbij	we	wel	moeten	

onthouden	dat	de	intensiteit	van	bewegen	een	belangrijke	factor	

is.	Eerst	meer,	dan	sneller	lopen.	Met	dit	themanummer	over	

lopen	zetten	wij	ons	beste	beentje	voor.

Saskia	Bon

Erik	Hulzebos

Albertina	Poelgeest

Cor	de	Vries

Harriët	Wittink

	

Reacties	kunt	u	mailen	naar	fysiopraxis@kngf.nl.
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d o S S i e r  l o P e n 

De Staplengteschaal
Binnen	 de	 fysiotherapie	 is	 het	 gangbaar	 om	 het	 effect	 van	
oefentherapie	in	het	kader	van	methodisch	handelen	op	be-
trouwbare	 wijze	 vast	 te	 leggen.	 Meetinstrumenten	 spelen	
hierbij	een	belangrijke	 rol.	Enkele	 jaren	geleden	ontwikkelde	
een	 fysiotherapieteam	 in	 een	 verpleeghuis	 in	 Nijmegen	 de	
Staplengteschaal.	Hoe	werkt	de	Staplengteschaal,	wat	meet	
het	en	hoe	is	het	gesteld	met	de	betrouwbaarheid?

d o S S i e r  l o P e n

Valpreventie voor mensen
met osteoporose
Mensen	met	osteoporose	 lopen	door	hun	verminderde	bot-
dichtheid	een	extra	groot	risico	op	botbreuken	bij	valpartijen.	
Verschillende	valpreventieprogramma’s	zijn	effectief	gebleken,	
maar	vaak	worden	osteoporosepatiënten	in	de	onderzoeken	
uitgesloten	 vanwege	 veiligheidsoverwegingen.	 In	 de	 Sint	
Maartenskliniek	in	Nijmegen	is	een	multidisciplinair	valpreven-
tieprogramma	ontwikkeld,	voor	mensen	met	osteoporose.

d o S S i e r  l o P e n

Een jonge hoogspringer 
met pijn aan de rechter knie
Een	man	van	18	jaar	met	pijn	aan	de	rechter	knie	wordt	door	
de	sportarts	doorgestuurd	naar	de	fysiotherapeut.	De	fysio-
therapeut	stelt	een	werkdiagnose	en	begint	de	behandeling	
totdat	een	 ‘niet	pluis’-gevoel	ontstaat.	Deze	casus	 laat	zien	
dat	een	goede	communicatie	tussen	verwijzers	van	essentieel	
belang	is	voor	het	leveren	van	adequate	zorg	aan	patiënten.

10 W e t e n S c h a P  P r a K t i S c h

Lectoraat Fysieke activiteit 
en Gezondheid in Tilburg
Lars	Borghouts	is	sinds	mei	2007	lector	Fysieke	Activi-
teit	en	Gezondheid	aan	de	Fontys	Sporthogeschool	in	
Tilburg.	Binnen	het	lectoraat	houdt	hij	zich	vooral	bezig	
met	het	samenstellen	van	bewegingsprogramma’s	voor	
mensen	met	chronische	ziekten.	Borghouts	zit	boorde-
vol	 plannen.	 FysioPraxis	 vroeg	 hem	 naar	 zijn	 ambitie,	
focus	en	visie.

26

30

FySiopraxiS 
onLinE

Naast	FysioPraxis	bestaat	er	FysioPraxis	online.	
U	vindt	deze	digitale	versie	op	FysioNet:	
www.fysionet.nl.	
	
Literatuurverwijzingen,	verrijkingen	en	links	naar	
aanvullende	informatie	vindt	u	op	FysioNet	in	het	
dossier	‘FysioPraxis’.	In	FysioPraxis	kunt	u	zien	
welke	artikelen	zijn	verrijkt.	Onderaan	het	artikel	
staat	het	FysioPraxis	online-symbool:	de	ronde	
button	met	pijl.	

FysioPraxis	online	is	alleen	toegankelijk	voor	le-
den	van	het	KNGF.	Vul	bij	gebruikersnaam	uw	
KNGF-relatienummer	 in	 en	 als	 wachtwoord	
fysiopraxis.
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fysiotherapeut: 
blijf aan het 
stuur!

Docenten	 van	 alle	 hogescholen	 Fysiotherapie	
waren	bij	elkaar	als	voorbereiding	op	de	cursus	
Klinimetrie	–	meten	in	de	praktijk.	De	cursus	die	
het	KNGF	in	samenwerking	met	de	hogescholen	
heeft	uitgezet.

uniek  
moment

Column Bas EEnhoorn 

We	staan	aan	de	vooravond	van	nieuwe	onder-

handelingen	over	de	contracten	tussen	fysiothe-

rapeuten	en	zorgverzekeraars.	Opnieuw	zullen	

meer	fysiotherapeuten	geen	contract	afsluiten.	

Zij	kiezen	in	alle	opzichten	voor	een	directe	

relatie	met	de	patiënt.	De	keus	is	aan	de	patiënt,	

tenminste	zolang	er	sprake	is	van	een	redelijke	

restitutie	door	de	zorgverzekeraar	aan	de	patiënt,	

die	een	goede	aanvullende	polis	heeft	afgeslo-

ten.	Het	is	zeer	te	betreuren	dat	in	de	praktijk	

door	een	grote	verzekeraar	in	het	Noordoosten	

deze	keus	wordt	verminderd	door	restitutie	te	

beperken	tot	de	verplichte	basisverzekering.	

En	nu	krijgen	we	te	maken	met	een	nieuwe	

complicatie	met	het	invoeren	van	de	functio-

nele	bekostiging.

De	minister	van	Volksgezondheid	wil	dat	in	de	

eerste,	tweede	en	derde	lijn	afspraken	worden	

gemaakt	door	alle	betrokken	zorgverleners	over	

de	behandeling	van	chronisch	patiënten.	Daar	

valt	veel	voor	te	zeggen	en	de	politiek	heeft	zich	

(haastig)	achter	de	stelling	van	de	minister	opgesteld.	Het	is	nog	niet	goed	in	

te	schatten	hoe	het	precies	gaat	lopen.	Een	paar	zaken	is	ondertussen	wel	

duidelijk.	Fysiotherapeuten	moeten	zich	verenigen	in	monodisciplinaire	rechts-

personen	(bijvoorbeeld	een	corporatie	of	een	ander	vorm),	zoals	ook	huisartsen	

dat	gebiedsgebonden	doen.	Vanuit	die	eenheid	wordt	dan	gecontracteerd	met	

daarbij	behorende	verplichtingen	en	vergoedingen.	Het	is	de	bedoeling	dat	

steeds	meer	aandoeningen	op	deze	wijze	worden	gecontracteerd/ingekocht.	

Het	KNGF	is	heel	druk,	samen	met	de	regiobesturen	en	de	specialistenver-

enigingen,	om	zo	sterk	mogelijk	de	onderhandelingen	in	te	gaan.	Fysiothe-

rapeuten	hebben	zelf	de	keus	al	of	niet	aan	te	sluiten,	maar	nog	meer	initia-

tieven	moeten	vanuit	praktijken	en	instellingen	in	het	land	worden	genomen.	

Het	KNGF	zal	faciliteren,	de	regiobesturen	zullen	informatie	overbrengen	en	

stimuleren.	Maar	net	als	bij	elk	contract	geldt	de	stelregel:	het	is	ieders	eigen	

verantwoordelijkheid	mee	te	doen	of	niet.	Maar	zoveel	is	wel	duidelijk,	dat	

contracteren	er	niet	eenvoudiger	op	wordt.	Ik	daag	iedere	fysiotherapeut	uit:	

blijf	zelf	aan	het	stuur!	Het	KNGF	zal	het	maken	van	de	keus	zo	goed	mogelijk	

ondersteunen.	

Bas	Eenhoorn

De Fysiotherapeut 

in beweging
Op	14	maart	hebben	30	 fysiotherapeuten	 in	de	
regio	 Randstad	 West	 op	 een	 positieve	 manier	
bijgedragen	aan	het	(sportieve)	imago	van	de	fy-
siotherapeut	tijdens	de	City-Pier-City	Loop	in	Den	
Haag.	De	lopers	ontvingen	een	poloshirt	gespon-
sord	door	 het	RGF	Randstad	West	met	daarop	
het	 nieuwe	 beeldmerk	 ‘de	 Fysiotherapeut’	 en	
‘Leven	 is	 bewegen’.	 Op	 welke	 manier	 is	 deze	
boodschap	nu	nóg	duidelijker	te	maken	dan	zelf	
zo	sportief	bezig	te	zijn?
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rian Veldhuizen

even bellen Met...

Tijdens	 de	 Wetenschapsdag	 Fysiotherapie	
2009	 van	 het	 Wetenschappelijk	 College	
Fysiotherapie	 (WCF)	 heeft	 dr.	 Martin	 van	
der	Esch	de	proefschriftprijs	 van	het	WCF	
in	ontvangst	mogen	nemen.	Van	der	Esch	
kreeg	 de	 prijs	 voor	 zijn	 proefschrift	 ‘Knee	
joint	stability	and	functional	ability	in	patients	
with	osteoarthritis	of	the	knee’	waarmee	hij	
in	januari	2008	promoveerde	bij	prof.	Joost	
Dekker,	hoogleraar	Paramedische	Zorg	aan	
het	VU	Medisch	Centrum	in	Amsterdam.	
“Het	 is	 een	 hele	 eer	 om	 deze	 prijs	 te	 krij-
gen”,	 aldus	 Van	 der	 Esch,	 werkzaam	 bij	
het	Jan	van	Breemen	Instituut	en	de	Hoge-
school	 van	Amsterdam.	 “Het	 is	 een	 kroon	

op	het	werk	van	mij	en	mijn	collega’s	binnen	
het	 instituut	 en	 toont	 voor	mij	 aan	dat	het	
WCF	 het	 belang	 van	 dit	 grootschalige	 en	
langlopende	onderzoek	naar	de	relatie	tus-
sen	kniestabiliteit	en	 functionaliteit	bij	deze	
groep	patiënten	onderschrijft.”
Martin	van	der	Esch,	afkomstig	uit	de	reu-
matologische	 revalidatie,	 deed	 de	 afgelo-
pen	 jaren	 onderzoek	 naar	 de	 vraag	 of	 er	
een	 relatie	 is	 tussen	 de	 stabiliteit	 van	 het	
kniegewricht	en	het	functioneren	in	het	da-

gelijks	leven	van	patiënten	met	knieartrose.	
Van	der	Esch:	“Uit	eerder	onderzoek,	even-
eens	onder	 leiding	van	prof.	Dekker,	 is	ge-
bleken	dat	oefentherapie	wel	effect	heeft	op	
het	functioneren	van	deze	groep	patiënten,	
maar	dat	het	effect	niet	groot	is	en	ook	sterk	
wisselt.	We	zijn	toen	meerdere	onderzoeken	
gaan	doen	vanuit	een	theoretisch	model	om	
antwoord	 te	krijgen	op	de	vraag	of	er	een	
relatie	 is	tussen	kniestabiliteit	en	functiona-
liteit.”	Die	relatie	blijkt	er	te	zijn.	“Vervolgon-
derzoek	is	reeds	gestart	en	we	weten	over	
een	paar	jaar	wat	het	effect	is	van	het	verbe-
teren	van	de	stabiliteit	van	het	kniegewricht	
op	 het	 dagelijks	 functioneren	 bij	 patiënten	
met	knieartrose.”

andere onderzoeken  Er	 was	 tijdens	
de	 Wetenschapsdag	 ook	 aandacht	 voor	
enkele	 andere	 onderzoeken.	 Drs.	 Marike	
van	der	Leeden	van	het	Jan	van	Breemen	
Instituut	 Amsterdam	 vertelde	 over	 het	 on-
derzoeksprogramma	‘Designing	Optimal	In-
terventions	in	physical	Therapy’.	Dr.	Sandra	
Beurskens,	 Lector	 Kenniskring	 Autonomie	
en	 Participatie	 van	 chronisch	 zieken	 van	
de	Hogeschool	Zuyd	Heerlen,	drs.	Maarten	
Nijkrake	van	het	UMC	St	Radboud	in	Nijme-
gen	en	dr.	Margot	Fleuren	van	TNO	Leiden	
presenteerden	hun	afgeronde	onderzoeks-
projecten	‘Het	gebruik	van	meetinstrumen-
ten	in	de	dagelijkse	praktijk.	Een	implemen-
tatieonderzoek	bij	de	PSK	en	zes	minuten	
wandeltest’	 en	 ‘Ontwikkelen	 procesindica-
toren	voor	fysiotherapeuten	bij	de	ziekte	van	
Parkinson’.

Dr. Martin van der esch wint proefschriftprijs Wcf

“Het is een kroon op het werk”

Rian	Veldhuizen	(55)	is	manager	Communi-
catie	bij	het	KNGF.

Wat zijn jouw uitdagingen voor dit jaar? 
“Fysiotherapie	steeds	weer	onder	de	aan-
dacht	brengen.	Nog	niet	 iedereen	herkent	
en	erkent	de	maatschappelijke	waarde	van	
ons	vak	en	wat	de	fysiotherapeut	allemaal	
kan	betekenen.”

Beeldmerk: wens of noodzaak? 
“We	hadden	een	wildgroei	
aan	 beeldmerken.	Dat	
is	 verwarrend.	 Door	 met	
één	 gezicht	 naar	 buiten	
te	 treden,	 versterk	 je	 het	
beeld	 van	 de	 fysiothera-
peut.	We	zorgen	voor	een	
beeldmerk	 dat	 uitstraalt	
wat	 ons	 verbindt.	 Daar-
binnen	 laten	we	dan	 juist	
die	veelkleurigheid	van	ons	vak	zien.	Want	
ook	dat	 is	de	kracht	van	de	fysiotherapie:	
specialisatie.”

Hoe kunnen fysiotherapeuten aansluiten? 
“Door	 het	 beeldmerk	te	 gebruiken.	 Fysio-
therapeuten	 zijn	de	 werkelijke	 ambassa-
deurs	van	het	beeldmerk.	Met	campagnes	
maken	 we	 het	 merk	 ‘de	 Fysiotherapeut’	
zichtbaar	 voor	 de	 consument,	 zorgverze-
keraars,	verwijzers	en	anderen.	Maar	waar	
het	om	gaat,	gebeurt	in	het	contact	tussen	
de	fysiotherapeut	en	zijn	patiënt.”

Hoe kunnen we fysiotherapie nog meer 
profileren? 
“Door	 de	–	 wetenschappelijke	 –	 ontwik-
kelingen	in	ons	vak	te	promoten.	Er	wordt	
veel	 onderzoek	 gedaan,	 met	 mooie	 uit-
komsten.	En	we	lopen,	bijvoorbeeld	als	het	
gaat	 om	 ondernemerschap,	vaak	 voorop.	
Alleen	dragen	we	dat	nog	maar	mondjes-
maat	uit.”

Fysiotherapie, een mooi vak? 
“Mooi	vak,	met	gedreven	mensen.	Voor	mij	
de	reden	om	bij	het	KNGF	te	werken.”

‘Mooi 
vak met 
gedreven 
mensen’

is er een relatie 
tussen knie-
stabiliteit en 
functionaliteit?
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Op	 4	 maart	 jongstleden	 vond	 de	 eerste	
Noordelijke	 Eerstelijnsdag	 plaats	 in	 het	
Fries	 Congrescentrum	 te	 Drachten.	 Van	
Muylwijck’s	Beurzen	en	Evenementen	BV	
was	 initiatiefnemer	 en	 verantwoordelijk	
voor	de	organisatie.	Meer	dan	130	mede-
standhouders	 en	 ruim	 70	 workshoplei-
ders	 hebben	 ervoor	 gezorgd	 dat	 meer	
dan	1.400	bezoekers	konden	terugkijken	
op	een	zeer	geslaagde	vakdag.

Deelnemers  Alle	eerstelijnsdisciplines	
van	 Noord-Nederland	 waren	 aanwezig.	
Vooral	fysiotherapeuten	en	huisartsen	wa-
ren	sterk	vertegenwoordigd	met	ruim	300	
bezoekers	 elk.	 Daarnaast	 brachten	 dok-
tersassistenten,	 POH-ers,	 farmaceuten,	
apothekers,	oefentherapeuten,	psycholo-
gen,	logopedisten,	specialisten,	laborato-
riummedewerkers,	 ergotherapeuten,	 ver-
loskundigen	en	docenten	een	bezoek	aan	
de	vakdag.	Uit	de	evaluatie	van	bezoekers	
blijkt	dat	een	vakdag	als	deze	in	een	dui-
delijke	regionale	behoefte	voorziet.

rGf-en als participant  Vanaf	 het	
begin	zijn	de	Noordelijke	RGF’en,	evenals	
de	ROS’en	en	andere	regionale	beroeps-
organisaties,	betrokken	geweest	bij	de	re-
alisatie	van	deze	bijzondere	dag.	RGF	Het	
Noorden	en	RGF	Groot	 IJsselland	waren	
aanwezig	met	een	gloednieuwe	stand	en	
zorgden	voor	vijf	volgeboekte	workshops:
•	 Harry	 Gosselink,	 voorzitter	 van	 RGF	

Groot	 IJsselland	 en	 bedrijfsfysiothe-
rapeut	 in	 Lelystad,	 verzorgde	 met	 ar-
beidsfysiotherapeut	 Mirjam	 Meppelink,	
twee	 interactieve	 workshops	 ‘Funny	
walks:	 loop	ik	echt	zó?’.	Door	te	erva-
ren	wat	het	verschil	is	tussen	een	goede	

en	actieve	(werk)houding	in	zit,	in	stand	
en	bij	het	lopen,	werden	de	deelnemers	
enthousiast	 gemaakt	 voor	 het	 gepre-
senteerde	 concept.	 Met	 de	 vele	 prak-
tische	tips	konden	deelnemers	meteen	
uit	de	voeten.

•	 De	 onlangs	 vernieuwde	 KNGF-richtlijn	
COPD,	 de	 ontwikkelingen	 rondom	 de	
zorgstandaard,	 de	 beweegstandaard	
en	een	nieuwe	vorm	van	financiering	in	
de	 eerste	 lijn	 (functionele	 bekostiging),	
vormden	 meer	 dan	 genoeg	 redenen	
om	aandacht	te	besteden	aan	de	State	
of	the	Art	van	de	zorg	voor	COPD-pa-
tiënten.	 Fysiotherapeut	 en	 NPi-docent	
Cor	 Zagers	 zette	 alles	 op	 een	 rijtje	 in	

zijn	 inleiding	en	benadrukte	het	belang	
van	fysiotherapie	bij	de	zorg	voor	deze	
doelgroep.	

•	 Over	de	behandelmogelijkheden	van	de	
verschillende	vormen	van	 incontinentie	
voor	urine	bij	vrouwen	en	mannen	be-
staat	 nog	 steeds	 veel	 onbekendheid	
bij	 zowel	 patiënten	 als	 zorgverleners.	
RGF	 Het	 Noorden	 werkt	 samen	 met	
ROS	 Friesland	 en	 Zorgbelang	 Fryslân	
aan	een	verbetering	van	de	afstemming	
tussen	 de	 verschillende	 zorgverleners	
betrokken	bij	de	zorg	aan	patiënten	met	
incontinentieproblemen.	Barbara	Hette-
ma	(bekkenfysiotherapeut	uit	Leeuwar-
den)	zette	de	workshopdeelnemers	met	
een	aantal	stellingen	aan	het	denken.

•	 Chris	 Groothoff,	 stabiliteitstrainer	 en	
sportfysiotherapeut	 te	 Heerenveen,	
mag	 inmiddels	een	autoriteit	genoemd	
worden	 op	 het	 gebied	 van	 balans	 en	
rompstabiliteit.	 Aan	 het	 eind	 van	 deze	
eerstelijnsdag	 demonstreerde	 Chris	
Groothoff	 op	 energieke	 wijze	 waarom	
het	aspect	balans	bij	de	(romp)stabiliteit	
van	zo	groot	belang	is	in	sport	en	the-
rapie.	Meer	 informatie	 is	 te	vinden	op:	
www.stabiliteitstrainingscentrum.nl.

Al	met	al	was	het	een	geslaagde	dag	die	
hopelijk	regelmatig	wordt	herhaald!

rGF op DE kaarT 
noordelijke Eerstelijnsdag in Drachten

De literatuurverwijzingen staan op 
FysioNet, www.fysionet.nl

Mirjam Meppelink en harry Gosselink aan het werk bij de workshop: ‘Funny walks: 
loop ik echt zó?’.

cornill Blauw (regiomedewerker KnGF) in de 
nieuwe stand van rGF het noorden en rGF-
Groot iJsselland.

FysioPraxis | mei 2009

8 o P  d e  K a a r t



In	 januari	 jongstleden	 startte	 de	 termijn	 van	
vijf	jaar	waarbinnen	fysiotherapeuten	hun	re-
gistratie	in	het	BIG-register	moeten	verlengen.	
Vastgesteld	is	aan	welke	eisen	een	fysiothe-
rapeut	in	2014	moet	voldoen	om	de	registra-
tie	 in	 het	 BIG-register	 te	 kunnen	 verlengen.	
In	maart	ontvingen	alle	 fysiotherapeuten	die	
in	 het	BIG-register	 staan	een	 informatiebro-
chure	 van	 het	 ministerie	 van	 Volksgezond-
heid,	Welzijn	en	Sport.	Vanaf	1	januari	2009	is	

de	inschrijving	in	het	BIG-register	steeds	voor	
een	periode	van	vijf	 jaar.	Wie	aan	de	criteria	
voor	 herregistratie	 voldoet,	 kan	 de	 inschrij-
ving	in	2014	voor	vijf	jaar	verlengen.	

Kijk voor meer informatie op www.ribiz.nl 
in de rubriek Veelgestelde vragen. Heeft u 
vragen? Neem dan contact op met een van 

de voorlichters van RIBIZ: Helga van der Schoot, 
tel. (070) 340 55 94, hm.vd.schoot@minvws.nl 
of met Adriaan Duivesteijn tel. (070) 340 56 01, 
ag.duivesteijn@minvws.nl.

Op	1	 januari	2010	vindt	de	herregi-
stratie	 voor	 het	 Centraal	 Kwaliteits-
register	 (CKR)	 plaats.	 Dan	 wordt	
vastgesteld	 of	 fysiotherapeuten	 die	
in	het	CKR	staan,	voldoen	aan	de	ei-
sen	voor	herregistratie.	Als	u	hieraan	
voldoet,	wordt	de	deelname	aan	het	
CKR	verlengd	(niet	te	verwarren	met	
de	hiernaast	genoemde	herregistra-
tie	in	het	BIG-register).
De	basisnormen	voor	(her)registratie	
staan	beschreven	 in	het	Reglement	
Centraal	 Kwaliteitsregister	 Fysiothe-
rapie.	De	overige	herregistratie-eisen	
staan	beschreven	 in	het	BOCK	Be-
leidsdocument.	 Beide	 documenten	
vindt	 u	 op	 FysioNet	 in	 het	 dossier	
A-Z.	Kies	voor	dossier	‘Kwaliteit’	en	
klik	 vervolgens	 op	 ‘Kwaliteitsregis-
ter’.	 Hier	 vindt	 u	 ook	 een	 overzicht	
met	de	meest	gestelde	vragen	over	
de	(her)registratie.
In	maart	heeft	u	een	brief	ontvangen	
met	meer	 informatie	 en	 een	 verkla-
ring.	Om	voor	 herregistratie	 in	 aan-
merking	te	komen,	is	het	noodzake-
lijk	dat	u	de	meegestuurde	verklaring	
tekent	waarin	u	aangeeft	aan	bepaal-
de	eisen	te	voldoen.	Wij	verzoeken	u	
uiterlijk	31	mei	2009	deze	verklaring	
voorzien	van	een	handtekening	terug	
te	sturen	naar	het	KNGF.	Wij	advise-
ren	u	van	deze	getekende	verklaring	
een	 kopie	 te	maken	 voor	 uw	eigen	
administratie.	

Door	 betere	 afspraken	 tussen	 huisartsen,	
fysiotherapeuten,	 neurologen	 en	 radiologen	
krijgen	patiënten	 in	de	 regio’s	Eindhoven	en	
Helmond	sneller	te	horen	of	ze	een	hernia	heb-
ben.	Afgesproken	is	dat	patiënten	pas	na	zes	
weken	worden	doorverwezen	naar	de	speci-
alist,	die	de	patiënten	dan	direct	ziet.	In	beide	
regio’s	 is	 de	 gemiddelde	 doorlooptijd	 voor	
de	patiënten	die	na	zes	weken	versneld	zijn	
doorverwezen	 afgenomen:	 in	 Helmond	 van	
31	dagen	naar	11	dagen	en	in	Eindhoven	van	
gemiddeld	32	dagen	naar	6	dagen.	Dit	effect	
is	twee	jaar	later	nog	zichtbaar.	Het	percenta-
ge	patiënten	dat	onterecht	binnen	zes	weken	
is	verwezen	naar	de	neuroloog	is	afgenomen	
van	15	naar	9	procent.	Patiënten	met	hernia-
klachten	 worden	 volgens	 de	 richtlijn	 na	 zes	
weken	 verwezen	 naar	 een	 neuroloog.	 Toch	
blijkt	dat	15	procent	van	de	patiënten	eerder	
naar	het	ziekenhuis	wordt	verwezen.	Patiën-
ten	 zetten	 de	 huisarts	 onder	 druk	 voor	 een	
snellere	verwijzing	en	de	wachtlijsten	voor	een	
afspraak	bij	een	ziekenhuis	zijn	vaak	zo	lang,	
dat	patiënten	alvast	op	de	lijst	worden	gezet.	
In	 Eindhoven	 en	 Helmond	 hebben	 huisart-
sen	afgesproken	patiënten	met	een	vermoe-
delijke	 hernia	 pas	 na	 6	 weken	 te	 verwijzen.	

Het	 Catharina-ziekenhuis	 en	 het	 Elkerliek	
Ziekenhuis	gaven	hierbij	de	garantie	dat	een	
patiënt	versneld	terecht	kon	voor	een	MRI	en	
een	consult	bij	de	neuroloog.	Het	project	 is	
uitgevoerd	door	Stichting	HaCa	en	Stichting	
Quartz	en	geëvalueerd	door	TNO.

De samenvatting en het volledige rapport 
zijn na te lezen op de website van TNO, 
www.tno.nl

overig  Kort Nieuws

let op!
Herregistratie 
Centraal 
kwaliteits-
register

Geslaagde proef om 
herniapatiënt sneller te helpen

biG-herregistratie	begint

[BEELD:	hernia.jpg]

Via Bigfiles

In	FysioPraxis	4-2009	is	het	artikel	‘Vroeg-
tijdig	 prognosticeren	 na	 een	 beroerte’	
gepubliceerd.	 Geïnteresseerden	 in	 het	
EXPLICIT-onderzoek	kunnen	voor	verdere	

informatie	 kijken	 op	 www.explicit-stroke.
nl	 of	 op	 FysioNet,	 waar	 het	 artikel	 ‘Her-
stelmechanismen	na	een	beroerte’	is	ge-
publiceerd.

EPOS	en	EXPLICIT
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Binnen	de	 intramurale	geriatrie	 is	 vanwege	de	beperkte	
belastbaarheid	van	de	doelgroep	de	patiëntvriendelijkheid	
van	 een	meetinstrument	 van	doorslaggevend	belang	bij	
de	keuze	ervan.	Een	veel	gebruikt	meetinstrument	 is	de	
‘Performance	Oriented	Mobility	Assesment’	 (POMA)	van	
Tinetti.1	Het	grote	aantal	items	van	de	gang-	en	de	balans-
schaal	van	de	POMA	maakt	dit	meetinstrument	beperkt	
bruikbaar	in	verband	met	de	lage	belastbaarheid	van	de	
doelgroep.	 Een	 ander	 nadeel	 van	 de	 genoemde	 test	 is	
dat	sommige	onderdelen	voor	dementerende	patiënten	in	
verband	met	begripsproblemen	lastig	zijn	uit	te	voeren.	

functioneel Mobiliteitsprofiel Enkele	 jaren	gele-
den	 ontwikkelde	 ons	 fysiotherapieteam	 het	 Functioneel	
Mobiliteitsprofiel	 (FMP).2	Het	FMP	 is	een	samengestelde	
categorale	schaal	waarmee	de	mate	van	zelfstandigheid	
en	veiligheid	van	het	gaan	staan,	lopen	en	gaan	zitten	ook	
bij	dementerenden	op	een	betrouwbare	wijze	kan	worden	
gemeten.	Voor	het	onderdeel	lopen	gebruikt	het	FMP	de	
FAC-score.3	Gedurende	de	revalidatie	kan	een	cliënt	ge-
durende	dagen	tot	weken	zich	op	FAC-niveau	3	bevinden.	
De	behandelaar	merkt	dan	vaak	wel	subjectieve	verbete-
ringen	op,	zonder	dat	het	volgende	FAC-niveau	al	wordt	
bereikt.	Deze	subjectieve	veranderingen	betreffen	vaak	de	
veranderingen	of	verbeteringen	in	de	staplengte.	Een	van	

de	factoren	van	het	gaan	die	tijdens	ouder	worden4	of	ten	
gevolge	 van	 aandoeningen	 als	 een	 CVA	 of	 Parkinson5-7	
kan	 veranderen	 is	de	staplengte.	Een	cliënt	 kan	kortere 
stappen	maken	of	 een	afwijkende symmetrie	 tussen	de	
stappen	(minder	gelijke	staplengtes)	laten	zien.	Het	verbe-
teren	van	die	staplengte	is	vaak	een	van	de	aangrijpings-
punten	 bij	 een	 fysiotherapeutische	 behandeling.6,7	 Wij	
hadden	behoefte	aan	meer	specifieke	informatie	over	ver-
anderingen	 in	het	 looppatroon	 tijdens	een	 revalidatietra-
ject.	Om	bovenstaande	redenen	hebben	wij	gezocht	naar	

een	meetinstrument	dat	de	staplengte	meet.	Het	meetin-
strument	moest	voldoen	aan	de	hieronder	genoemde,	in	
onze	ogen	essentiële	eisen.
1.	Een	minimale	patiëntbelasting	 is	essentieel	 in	verband	

met	 de	 zeer	 beperkte	 belastbaarheid	 van	 onze	 doel-
groep.

2.	Gebruiksvriendelijkheid	voor	de	therapeut.
3.	De	uitslag	van	een	meting	moet	meteen	en	eenvoudig	

duidelijk	 maken	 hoe	 de	 motoriek	 van	 de	 patiënt	 eruit	
ziet.

4.	Het	meetinstrument	moet	niet	gebruikmaken	van	gro-
tere	hulpmiddelen,	zodat	het	instrument	ook	bruikbaar	
is	in	de	woonsituatie	van	de	patiënt	en	niet	alleen	in	een	
testruimte.

We	 hebben	 in	 de	 internationale	 literatuur	 gezocht	 naar	
een	 geschikt	 meetinstrument	 voor	 de	 staplengte.	 Hier-
voor	hebben	wij	 in	PubMed	gezocht	met	behulp	van	de	
zoektermen	‘stride	 length’	en	‘step	 length’,	en	deze	ge-
combineerd	met	 ‘elderly’	 en	 ‘measurement’.	Deze	actie	
leverde	49	artikelen	op.	Elf	artikelen	hadden	een	onder-
werp	 dat	 buiten	 de	 fysiotherapie	 viel	 (chirurgie,	 interne	
geneeskunde,	genetica).	De	resterende	artikelen	hadden	
het	meten	van	de	staplengte	als	onderwerp	of	beschreven	
behandelmethodes	waarbij	de	staplengte	werd	gemeten	
als	uitkomstvariabele.	Van	deze	artikelen	werden	de	ab-
stracts	doorgenomen.	Als	het	lezen	van	de	abstracts	tot	
onvoldoende	duidelijkheid	 leidde,	werden	de	 full/text	ar-
tikelen	 bestudeerd.	 Geen	 van	 de	 bestudeerde	 artikelen	
beschreven	 een	 meetinstrument	 dat	 aan	 onze	 criteria	
voldeed.	Veelvuldig	werd	gebruikgemaakt	van	instrumen-
tarium	(bijvoorbeeld	een	Gaitrite	of	een	videosysteem),	in	
andere	gevallen	was	de	testprocedure	naar	ons	oordeel	
voor	onze	doelgroep	te	intensief.	

De staplengteschaal  Uiteindelijk	hebben	we	de	Sta-
plengteschaal	ontworpen.	Deze	schaal	is	een	categorale	
schaal	met	9	categorieën	en	heeft	 schaaleenheden	van	
een	 halve	 voetlengte	 lang	 (afbeelding	 1).	 De	 eenheden	
van	een	halve	voetlengte	zijn	gekozen	omdat	we	enerzijds	
een	voldoende	responsief	meetinstrument	wilden	hebben	
en	anderzijds	met	 voetlengtes	wilden	werken	omdat	de	
fysiotherapeut	dan	steeds	een	normmaat	voor	ogen	heeft	

De Staplengteschaal

cliëntvriendelijke meting van de staplengte

bij de afname van de staplengte-
schaal beoordeelt de behandelaar 
het ‘ongestoorde gaan’.

Binnen	de	fysiotherapie	is	het	op	betrouwbare	wijze	vastleggen	van	het	effect	van	oefentherapie	in	het	ka-
der	van	methodisch	handelen,	een	gangbare	praktijk.	Meetinstrumenten	spelen	hierbij	een	belangrijke	rol.	
Enkele	jaren	geleden	ontwikkelde	een	fysiotherapieteam	in	een	verpleeghuis	in	Nijmegen	de	Staplengte-
schaal	waarmee	specifieke	informatie	over	veranderingen	in	het	looppatroon	tijdens	een	revalidatietraject	
kon	worden	gemeten.		Tekst: j. Branten, i.C.m. Wassenberg, S. van den Berg, j. Diemers en P.a. Huijbregts Beeld: edith Dückers
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tijdens	het	testen:	namelijk	de	halve	lengte	van	de	schoen	
van	 het	 standbeen.	 De	 Staplengteschaal	 is	 een	 hiërar-
chisch	opgebouwde	schaal	met	een	range	gebaseerd	op	
staplengtes	zoals	die	 in	het	verpleeghuis	voorkomen.	 In	
de	Staplengteschaal	varieert	de	staplengte	van	-3	(grote	
aansluitpas)	tot	+5	(forse	staplengte	voor	de	geriatrische	
doelgroep),	 waarbij	 staplengte	 0	 het	 moment	 aangeeft	
dat	het	zwaaibeen	na	de	zwaaifase	de	grond	raakt	pre-
cies	naast	de	standvoet.	Bij	de	afname	van	de	Stapleng-
teschaal	 beoordeelt	 de	 behandelaar	 het	 ‘ongestoorde	
gaan’.	 De	 behandelaar	 zoekt	 daarbij	 in	 het	 gangspoor	
naar	een	stukje	looppatroon	dat	niet	wordt	gestoord	door	
opstart-	en	afremeffecten,	door	vermoeidheid	of	door	in-
vloeden	van	buitenaf	(zoals	passeren	van	hindernissen	en	
aangesproken	worden).	Als	de	beoordelaar	twijfelt	tussen	
twee	niveaus	wordt	de	laagste	score	genoteerd.	
Bij	de	eerste	evaluatie	bleek	dat	de	Staplengteschaal	vol-
doet	aan	de	eerder	genoemde	criteria:
•	 De	patiëntbelasting	is	laag;	terwijl	de	patiënt	een	stukje	

loopt,	 kan	 de	 behandelaar	 op	 eenvoudige	 manier	 de	
staplengte	voor	beide	benen	bepalen.

•	 De	 Staplengteschaal	 is	 transparant;	 de	 waarde	 staat	
voor	een	bepaalde	staplengte,	een	verschil	in	stapleng-
te	tussen	beide	benen	of	ten	opzichte	van	eerdere	me-
tingen,	wordt	onmiddellijk	duidelijk.

•	 De	gebruiksvriendelijkheid	is	groot	omdat	het	vaststel-
len	van	de	staplengte	nauwelijks	 tijd	vergt	voor	de	 fy-
siotherapeut	en	geen	extra	inspanning	voor	de	patiënt.	
Daarnaast	is	voor	de	Staplengteschaal	geen	instrumen-
tarium	vereist,	en	is	daarmee	overal	bruikbaar.

Een	ander	groot	voordeel	van	de	Staplengteschaal	is	dat	

deze	test	ook	uitstekend	te	gebruiken	is	bij	de	psycho-ge-
riatrische	 doelgroep	 omdat	 de	 testprocedure	 nauwelijks	
beroep	 doet	 op	 het	 begripsvermogen	 van	 de	 proefper-
soon.	Na	de	eerste	positieve	ervaringen	 in	de	praktijk	 is	
een	experiment	uitgevoerd	met	als	doel:	het	bepalen	van	
de	interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	van	de	Staplengte-
schaal.

Methode  Voor	het	bepalen	van	de	 interbeoordelaars-
betrouwbaarheid	 zijn	een	aantal	bewoners	 van	ons	ver-
pleeghuis	geselecteerd.	Als	eerste	hebben	we	de	namen	
van	de	cliënten	die	de	voorgaande	maanden	binnen	de	
afdeling	fysiotherapie	in	behandeling	zijn	geweest	–	veelal	
in	verband	met	loopproblemen	–	verzameld.	Als	inclusie-
criteria	 stelden	we:	de	patiënt	 kan	 lopen	met	of	 zonder	
fysieke	ondersteuning	en	verder	een	getekende	informed	
consent.	Als	exclusiecriteria	golden:	aandoeningen	die	het	
lopen	ernstig	bemoeilijken	(zeer	slechte	conditie,	pijn)	en	
een	te	beperkte	belastbaarheid	om	de	testprocedure	aan	
te	kunnen.	De	patiënt	moet	in	staat	zijn	om,	zonodig	met	
steun,	twee	keer	enkele	meters	te	kunnen	lopen.	Een	(niet	
aan	de	proef	deelnemende)	medewerker	stelde	de	uitein-
delijke	onderzoeksgroep	vast	op	basis	van	bovenstaande	
criteria	en	verdeelde	de	proefpersonen	over	de	testende	
fysiotherapeuten.	 Hierbij	 werd	 rekening	 gehouden	 met	
een	 goede	 spreiding	 van	 de	 loopvaardigheid	 van	 de	
proefpersonen.	Uiteindelijk	hebben	vier	 fysiotherapeuten	
deelgenomen	aan	de	testprocedure.	De	testers	waren	mi-
nimaal	een	jaar	werkzaam	in	het	verpleeghuis	en	hadden	
de	proefpersonen	 in	 het	 jaar	 voorafgaande	aan	het	 be-
trouwbaarheidonderzoek	niet	onder	behandeling	gehad.	

de patiënt moet 
in staat zijn om, 
zonodig met 
steun, twee 
keer enkele me-
ters te kunnen 
lopen.

FysioPraxis | mei 2009

11



Staplengteschaal

Door	een	zorgvuldige	samenstelling	van	de	testparen	ten	
opzichte	 van	 de	 proefpersonen	 hebben	 we	 geprobeerd	
de	 invloed	van	voorkennis	uit	 te	bannen.	Hierdoor	heb-
ben	 de	 vier	 fysiotherapeuten	 in	 paren	 van	 verschillende	
samenstelling	de	test	afgenomen.	De	aan	de	test	deelne-
mende	fysiotherapeuten	waren	ervaren	in	het	beoordelen	
van	looppatronen	bij	kwetsbare	ouderen	en	het	afnemen	
van	de	Staplengteschaal.
De	betrouwbaarheid	van	de	Staplengteschaal	is	bepaald	
door	twee	testers	tegelijkertijd	de	 linker	en	rechter	stap-
lengte	van	een	proefpersoon	te	laten	bepalen	volgens	de	
eerder	 genoemde	 werkwijze.	 De	 proefpersoon	 werd,	 in	
verband	met	de	veiligheid,	zonodig	door	een	niet	aan	de	
test	deelnemende	fysiotherapeut	begeleid.	De	twee	tes-
ters	vulden	onafhankelijk	van	elkaar	een	testformulier	 in.	
Op	dit	formulier	werd	ook	de	FMP-score	(inclusief	de	FAC-
score)	genoteerd.	De	testformulieren	werden	na	afloop	in	
een	envelop	bewaard.	Deze	envelop	werd	pas	geopend	
nadat	alle	proefpersonen	waren	getest.	
Het	onderzoek	is	aangemeld	bij	de	Commissie	Mensge-
bonden	 Onderzoek	 van	 de	 regio	 Arnhem-Nijmegen	 en	
ontving	een	verklaring	van	‘geen	bezwaar’.

Statistische verwerking
Voor	 de	 statistische	 verwerking	 is	 gebruikgemaakt	 van	

SPSS	(versie	9.0.1).	De	overeenstemming	tussen	de	test-
waarden	van	beide	 testers	 is	berekend	met	behulp	 van	
de	Intraclass	Correlation	Coëfficient	(ICC,	3.1).	De	ICC	is	
geschikt	voor	het	verwerken	van	data	op	ordinaal	niveau.	
De	 p-waarde	 is	 op	 0,05	 gesteld.	 Bij	 de	 verzameling	 en	
de	evaluatie	van	de	gegevens	waren	we	ook	benieuwd	in	
welke	mate	de	staplengtescores	zouden	correleren	met	
de	 tegelijkertijd	 geregistreerde	 FAC-scores	 (convergente	
validiteit)	omdat	de	FAC-score	wordt	gezien	als	maat	voor	
loopvaardigheid.	Spearman	correlaties	werden	berekend	
tussen	de	Staplengteschaal	en	de	FAC.

resultaten  Uiteindelijk	hebben	28	proefpersonen	(12	
mannen	 en	 16	 vrouwen)	 aan	 het	 onderzoek	 deelgeno-
men.	De	proefpersonen	hadden	een	gemiddelde	 leeftijd	
van	78,4	 jaar	 (SD	14,1;	range	39	tot	99	 jaar),	20	woon-
den	op	een	psycho-geriatrische	afdeling,	8	personen	op	
een	 somatische	 afdeling.	 Geen	 van	 de	 proefpersonen	
ondervond	problemen	bij	het	afnemen	van	de	 test.	Met	
betrekking	 tot	de	 loopvaardigheid	was	FAC	4	de	meest	
geregistreerde	 waarde	 (range	 2-5).	 Meer	 gegevens	 van	
de	proefpersonen	zijn	weergegeven	in	tabel	1.	In	veel	ge-
vallen	bleek	de	 looprange	van	de	proefpersonen	slechts	
enkele	meters	te	zijn.	Ondanks	de	beperkte	gelegenheid	
om	 een	 mening	 te	 vormen	 van	 beide	 staplengtes	 was	
twee	keer	lopen	voldoende	om	de	staplengte	te	kunnen	
bepalen.	 Omdat	 bij	 alle	 proefpersonen	 zowel	 een	 linker	
als	een	rechter	staplengte	werd	bepaald	zijn	in	totaal	56	
staplengtes	verzameld.	De	 ICC	was	0.94	 (p<0.001).	De	
Staplengteschaal	 heeft	 daarmee	 (binnen	 de	 doelgroep	
van	dit	onderzoek)	een	zeer	goede	interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid	 en	 is	 uitstekend	 geschikt	 voor	 klinische	
metingen.9	 In	 dit	 onderzoek	 vonden	 we	 een	 hoge	 cor-
relatie	 tussen	 de	 staplengtescores	 en	 de	 FAC-waarden	
(correlatie	coëfficiënt	volgens	Spearman	0.773,	p<0.001,	
SPSS	9.0.1).	De	Staplengteschaal	vertoont	daarmee	een	
goede	constructvaliditeit	met	de	FAC.

Discussie  De	Staplengteschaal	blijkt	een	betrouwbaar	
instrument	 en	 een	 goede	 maat	 te	 zijn	 voor	 de	 kwaliteit	
van	het	gaan.	Er	zijn	echter	wel	enkele	aspecten	die	een	
kritische	beschouwing	wenselijk	maken.
Eén	van	de	aspecten	betreft	de	nul-score.	De	nul-score	
in	de	Staplengteschaal	heeft	een	ander	karakter	dan	de	
andere	staplengtescores.	Hebben	alle	scoreniveaus	een	
breedte	 van	 een	 halve	 voetlengte,	 de	 nul-score	 betreft	
slechts	één	enkel	moment,	namelijk	het	moment	dat	de	
voeten	precies	gelijk	naast	elkaar	uitkomen.	Dit	betekent	
dat	een	vooruitgang	van	2	punten,	tijdens	revalidatie	van	
staplengtescore	 -1	 naar	 1,	 een	 kleinere	 omvang	 (onge-
veer	 een	 halve	 voetlengte)	 heeft	 dan	 een	 vooruitgang	
van	1	naar	3	 (ongeveer	een	hele	voetlengte)	 (afbeelding	
Staplengteschaal).	Dit	betekent	ook	dat	wanneer	in	deze	
betrouwbaarheidsproef	een	afwijking	tussen	testers	wordt	
gevonden	waarbij	de	nul-score	door	een	van	beide	tes-
ters	wordt	gebruikt	(bijvoorbeeld	eerste	tester	-2,	tweede	
tester	0),	het	 feitelijke	verschil	slechts	ongeveer	een	hal-
ve	 voetlengte	 is.	 Ook	 wanneer	 de	 nul	 wordt	 overbrugd	
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(bijvoorbeeld	eerste	tester	-1,	 tweede	tester	1)	 is	dit	het	
geval.	Feitelijk	 is	er	dus	 in	dit	onderzoek	bij	geen	enkele	
proefpersoon	een	verschil	van	meer	dan	een	halve	voet-
lengte	aanwezig	tussen	de	scores	van	de	testers.
Ook	moeten	we	de	vraag	aan	de	orde	stellen	of	de	nul-
score	van	de	Staplengteschaal	gezien	moet	worden	als	
een	 reële	 scoremogelijkheid.	 Theoretisch	 is	 het	 vrijwel	
onmogelijk	dat	een	proefpersoon	precies	een	staplengte	
conform	de	nul-score	 heeft.	De	 zwaaivoet	 zal	 altijd	 een	
beetje	 voor	 of	 achter	 de	 lijn	 neerkomen.	 Hierdoor	 zou	
twijfel	 moeten	 ontstaan	 over	 de	 staplengtewaarde.	 Ten	
gevolge	van	deze	twijfel	zou	de	tester	dan	de	waarde	‘-
1’	moeten	toekennen.	Op	basis	van	bovenstaande	over-
wegingen	lijkt	het	aanbevelingswaardig	om	de	nul-waarde	
van	 de	 Staplengteschaal	 alleen	 als	 referentiewaarde	 te	
gebruiken	en	niet	als	‘testwaarde’.
Tijdens	het	 testen	werd	duidelijk	dat	er	 in	de	staplengte	
van	 onze	 onderzoeksgroep	 veel	 irregulariteit	 aanwezig	
is.	Met	name	de	slecht	mobiele	proefpersoon	start	veelal	
langzaam,	komt	op	snelheid	en	begint,	in	de	testsituatie,	

even	 later	al	weer	 tempo	 te	minderen	om	weer	 te	gaan	
zitten.	De	staplengtes	veranderen	in	een	normale	situatie	
mee	met	het	looptempo	omdat	de	stapfrequentie	relatief	
constant	 is.10	 Kleinere	 staplengtes	 in	 het	 begin,	 langere	
staplengtes	 later	en	weer	afnemende	staplengtes	als	de	
proefpersoon	het	einde	van	het	te	lopen	stuk	nadert.	Wij	
probeerden	een	waarde	te	bepalen	tijdens	een	stuk	on-
gestoord	 lopen.	 In	 alle	 gevallen	 was	 dat	 in	 het	 midden	
van	het	 traject,	 als	 de	proefpersoon	op	 tempo	was,	 en	
nog	voor	hij	weer	ging	vertragen.	Opvallend	was	dat	ook	
tijdens	dit	middelste	stuk	nog	variatie	aanwezig	was	in	de	
staplengte.	Ondanks	deze	irregulariteit	 in	de	te	observe-
ren	staplengte	en	het	feit	dat	de	beoordelaars	in	dit	expe-
riment	onafhankelijk	van	elkaar	een	stuk	ongestoord	lopen	
kiezen,	bereikten	de	testers	een	hoge	interbeoordelaars-
betrouwbaarheid.
Men	moet	zich	ervan	bewust	zijn	dat	een	staplengtescore	
deze	beperkte	wisselingen	in	de	lengte	van	een	stap	niet	
meet.	De	staplengtescore	legt	de	lengte	van	een	‘norma-
le’	stap,	 tijdens	het	normale	ongestoorde	gaan	van	een	
patiënt	vast.	Naar	onze	mening	 is	de	zo	bepaalde	stap-
lengte	 een	 goede	 maat	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 het	 gaan,	
juist	 omdat	 externe	 verstoringen	 worden	 uitgefilterd	 (zie	
de	eerder	besproken	hoge	correlatie	met	een	FAC-score).	
Op	dit	punt	is	deze	werkwijze	niet	anders	dan	de	testpro-
tocollen	van	de	eerder	genoemde	meetinstrumenten	als	
de	BBS11,	POMA1	en	de	TUG8.
Uit	de	analyse	van	de	data	werd	duidelijk	dat	niet	alle	stap-
lengtes	in	de	proef	aanwezig	waren.	Met	name	de	nega-
tieve	staplengtes	en	in	mindere	mate	de	lagere	stapleng-
tes	zijn	slecht	vertegenwoordigd	 in	deze	proef	 (tabel	2).	
Mede	hierdoor	is	verder	onderzoek	naar	de	klinimetrische	
eigenschappen	van	de	Staplengteschaal	noodzakelijk.

conclusie  In	 dit	 onderzoek	 lijkt	 de	 Staplengteschaal	
een	betrouwbaar	instrument	te	zijn	om	de	lengte	van	de	
stap	 te	 meten	 binnen	 een	 verpleeghuisdoelgroep.	 Het	
meetinstrument	wordt	beleefd	als	gemakkelijk	 in	het	ge-
bruik	en	cliëntvriendelijk,	want	zelfs	bij	een	moeilijk	te	tes-
ten	groep,	verlopen	de	testen	zonder	problemen.	De	Stap-	
lengteschaal	 is	 bij	 uitstek	 geschikt	 is	 voor	 (geriatrische)	
doelgroepen	 met	 een	 beperkte	 belastbaarheid	 en	 loop-
range.	Verder	onderzoek	naar	de	klinimetrische	karakte-
ristieken	van	de	Staplengteschaal	en	naar	de	waarde	als	
effectmaat	bij	revalidatietrajecten	is	echter	noodzakelijk.	
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Valpreventie voor mensen 
met osteoporose
Vallen	is	een	groot	probleem	met	verstrekkende	gevolgen.	Mensen	met	osteoporose	lopen	door	hun	vermin-
derde	botdichtheid	een	extra	groot	risico	op	botbreuken	bij	valpartijen.	Verschillende	valpreventieprogram-
ma’s	zijn	effectief	gebleken,	maar	vaak	worden	osteoporosepatiënten	in	de	onderzoeken	hiernaar	uitgesloten	
vanwege	veiligheidsoverwegingen.	In	de	Sint	Maartenskliniek	in	Nijmegen	is	een	multidisciplinair	valpreventie-
programma	ontwikkeld,	speciaal	voor	mensen	met	osteoporose.		Tekst: Corine Bernts en ellen Smulders

Valpreventie	is	nodig,	dat	blijkt	wel	uit	het	feit	dat	ongeveer	
35	procent		van	de	ouderen	boven	de	65	jaar	minstens	
eenmaal	per	jaar	valt.1	Dit	leidt	in	ongeveer	5	procent		van	
de	gevallen	tot	een	fractuur.2	Naast	fysieke	gevolgen	lei-
den	 valpartijen	 ook	 tot	 psychosociale	 problemen,	 zoals	
valangst	en	verminderde	zelfredzaamheid.	
In	de	Sint	Maartenskliniek	in	Nijmegen	is	een	valpreven-
tieprogramma	 ontwikkeld	 voor	 thuiswonende	 ouderen:	
‘Vallen	Verleden	Tijd’.	De	effectiviteit	van	dit	programma	is	
onderzocht	met	als	belangrijkste	resultaat:	46	procent	re-
ductie	van	het	aantal	valincidenten.3	Bij	deze	studie	wer-
den	 osteoporosepatiënten	 vanwege	 veiligheidsredenen	
uitgesloten.	Echter,	 osteoporosepatiënten	hebben	meer	
kans	op	een	fractuur	als	gevolg	van	hun	lage	botdichtheid	
en	om	die	 reden	 is	het	 juist	 zinvol	 om	een	 valpreventie	
programma	aan	te	bieden	aan	deze	patiëntencategorie.	
Daarom	is	besloten	om	het	bestaande	programma	‘Val-
len	 Verleden	 Tijd’	 aan	 te	 passen	 voor	 mensen	 met	 os-
teoporose.	In	dit	artikel	worden	eerst	de	onderdelen	van	
het	originele	 ‘Vallen	Verleden	Tijd’-programma	beschre-
ven	en	hoe	dit	programma	is	aangepast	om	het	veilig	te	
maken	 voor	 osteoporosepatiënten.	 Daarnaast	 zijn	 door	
een	 samenwerking	 tussen	 fysiotherapeuten,	 ergothera-
peuten,	de	onderzoeksafdeling	en	een	reumatoloog	van	

de	Sint	Maartenskliniek	–	na	studie	–	nieuwe	onderdelen	
aan	het	programma	toegevoegd	om	het	programma	nog	
meer	geschikt	te	maken	voor	mensen	met	osteoporose.	
Tot	slot	wordt	beschreven	hoe	dit	valpreventieprogramma	
voor	mensen	met	osteoporose	onderzocht	wordt	op	ef-
fectiviteit.

het originele programma 
Hindernisbaan
Een	van	de	onderdelen	van	het	originele	programma	‘Val-
len	Verleden	Tijd’	is	de	hindernisbaan.	De	hindernisbaan	
bestaat	 uit	 nagebootste	ADL-situaties	 (algemene	dage-
lijkse	 levensverrichtingen)	die	een	 zeker	 valrisico	 in	 zich	
dragen.	 Gang,	 balans	 en	 coördinatie	 worden	 getraind	
door	bijvoorbeeld	over	een	ongelijk	trottoir	te	 lopen,	het	
op-	en	aflopen	van	een	helling	of	 te	bukken	onder	een	
waslijn.	 Gedurende	 de	 lessen	 wordt	 de	 moeilijkheids-
graad	opgebouwd	door	 toevoeging	 van	motorische-	of	
cognitieve	dubbeltaken.	Een	voorbeeld	van	een	motori-
sche	dubbeltaak	is	dat	de	deelnemers	de	hindernisbaan	
lopen	terwijl	zij	een	boodschappentas	en	paraplu	met	zich	
meedragen.	 Cognitieve	 dubbeltaken	 worden	 onder	 an-
dere	geoefend	doordat	men	over	de	hindernisbaan	loopt	
terwijl	men	moet	luisteren	naar	een	muziekstuk	waaraan	

een multidisciplinair oefenprogramma 
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verschillende	geluiden	zijn	toegevoegd.	Na	afloop	wordt	
de	 deelnemers	 gevraagd	 te	 vertellen	 hoeveel	 keer	 een	
bepaald	geluid	heeft	geklonken.	Om	te	evalueren	of	de	
deelnemers	op	dit	onderdeel	vooruit	zijn	gegaan	worden	
tijdens	de	eerste	bijeenkomst	het	aantal	fouten,	de	wan-
kelingen	en	de	tijd	van	het	doorlopen	van	de	hindernis-
baan	 genoteerd.	 Tijdens	 de	 laatste	 bijeenkomst	 wordt	
hetzelfde	 gedaan.	 Uit	 de	 ervaring	 van	 de	 therapeuten	
blijkt	 dat	 nagenoeg	 alle	 deelnemers	 het	 parcours	 beter	
afleggen	en	minder	fouten	en	wankelingen	laten	zien.	De	
veiligheid	is	zoveel	mogelijk	gegarandeerd	door	meerdere	
therapeuten	in	te	zetten	bij	dit	onderdeel.

Spelvormen
Een	 ander	 onderdeel	 van	 het	 originele	 valpreventiepro-
gramma	 zijn	 de	 spelvormen.	 De	 doelstellingen	 van	 de	
spelvormen	 zijn:	 bewegen	 in	drukte,	 eigen	bewegingen	
afstemmen	op	de	bewegingen	van	anderen	en	anticipe-
ren	en	timen	tijdens	de	oefening.	Een	voorbeeld	van	deze	
spelvormen	is	het	groepsgewijs,	maar	individueel	stuiten	
met	een	bal	op	de	grond	in	een	steeds	kleiner	wordende	
ruimte	om	een	drukke	winkelstraat	na	te	bootsen	waarbij	
rekening	met	elkaar	moet	worden	gehouden.	Een	ander	
voorbeeld	 is	het	 in	 tweetallen	 in	een	rij	over	stuiten	van	
een	 bal	 waardoor	 een	 soort	 ballentunnel	 ontstaat.	 Een	
ander	 tweetal	 moet	 dan	 door	 deze	 ballentunnel	 lopen,	
zonder	geraakt	te	worden.	Op	deze	manier	wordt	het	vei-
lig	oversteken	in	druk	verkeer	nagebootst.	

Valtechnieken
Het	derde	onderdeel	van	het	oorspronkelijke	‘Vallen	Ver-
leden	Tijd’-programma	is	het	leren	van	de	juiste	valtech-
nieken,	zodat	deelnemers	veilig	 leren	vallen	wanneer	ze	
toch	uit	balans	raken.	De	valtechnieken	zijn	ontleend	aan	
Oosterse	 vechtsporten.	 De	 essentie	 van	 de	 technieken	
is	 het	 leren	 rollen	 en	 bescherming	 van	 het	 hoofd	 door	
de	kin	in	te	trekken.	Eerdere	studies	hebben	aangetoond	
dat	door	het	toepassen	van	deze	valtechnieken	de	kracht	
die	bij	een	val	vrijkomt	op	de	heup	significant	afneemt.4	
Omdat	de	wervelkolom	flecteert	en	men	daardoor	beter	
in	staat	 is	een	rollende	beweging	 te	maken,	worden	de	

krachten	over	een	groter	oppervlak	verdeeld.	Tijdens	het	
programma	 worden	 de	 oefeningen	 opgebouwd	 in	 val-
hoogte	en	valsnelheid.	Het	vallen	wordt	getraind	in	drie	
richtingen:	achterwaarts,	zijwaarts	en	voorwaarts.

aanpassing  Om	het	originele	programma	‘Vallen	Ver-
leden	Tijd’	geschikt	te	maken	voor	mensen	met	osteo-
porose	 moest	 eerst	 gekeken	 worden	 of	 met	 name	 de	
valtechnieken	veilig	waren	voor	deze	doelgroep.	Om	dit	
te	 onderzoeken	 zijn	 impactmetingen	 van	 de	 heup	 ver-
richt	van	alle	valoefeningen	op	een	krachtenplatform	be-
dekt	met	een	valmat.	Hierbij	 is	gekeken	hoeveel	kracht	
er	op	de	heup	kwam	bij	de	verschillende	valoefeningen.	
Naar	aanleiding	van	dit	onderzoek	is	een	aantal	valoefe-
ningen	aangepast.5	Verder	zijn	de	deelnemers	voor	extra	
bescherming	verplicht	om	heupbeschermers	 te	dragen	
tijdens	de	valtraining.

toevoegingen Om	het	programma	meer	geschikt	te	
maken	voor	mensen	met	osteoporose	heeft	een	multidis-
ciplinair	team	na	studie	enkele	onderdelen	aan	het	pro-
gramma	toegevoegd.	Deze	toevoegingen	zijn	 tot	stand	
gekomen	op	basis	van	literatuurstudie,	de	KNGF-richtlijn	
Osteoporose	en	de	cursus	Functionele	Looptraining	die	
in	het	UMC	St.	Radboud	gedoceerd	wordt.	De	 toege-
voegde	onderdelen	zijn:	voorlichting,	het	herkennen	van	
valgevaarlijke	situaties	in	en	om	de	woonomgeving,	func-
tionele	looptraining	en	botbelastende	oefeningen.

Voorlichting3,6-8

Tijdens	 de	 eerste	 bijeenkomst	 vindt	 voorlichting	 plaats	
over	de	ziekte	osteoporose,	het	belang	van	de	medica-
tie	 en	het	belang	van	 valpreventie:	 het	 voorkómen	van	
valincidenten,	dus	het	voorkómen	van	fracturen.	Tevens	
wordt	verteld	wat	het	valpreventieprogramma	inhoudt.

Herkennen van valgevaarlijke situaties8

Het	herkennen	van	valgevaarlijke	situaties	 in	en	om	de	
woonomgeving	 is	 een	 onderdeel	 wat	 gegeven	 wordt	
door	ergotherapeuten.	Per	woongedeelte	worden	valge-
vaarlijke	situaties	nagebootst	die	benoemd	moeten	wor-

Middels een 
facilitatie aan de 
heup wordt de 
deelnemer gesti-
muleerd de knie 
en heupextensie 
juist uit te voeren.

de deelnemers 
lopen gezamenlijk 
over de hindernis-
baan.
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den,	zoals	een	los	kleedje	in	de	badkamer,	losse	snoeren	
in	 de	 huiskamer	 of	 tassen	 die	 achteloos	 zijn	 weggezet	
in	de	gang.	Voorbeelden	van	valgevaarlijke	situaties	zijn:	
natte,	gevallen	bladeren,	grind,	losse	tegels	et	cetera.	Het	
doel	is	om	de	deelnemers	bewust	te	laten	worden	van	het	
feit	dat	er	veel	aspecten	in	en	om	het	huis	voorkomen	die	
valgevaarlijk	zijn	en	dat	ze	deze	situaties	leren	herkennen	
en	 gezamenlijk	 oplossingen	 bedenken	 om	 deze	 valge-
vaarlijke	situaties	te	voorkomen.

Functionele looptraining	
Functionele	 looptraining	 is	 een	 vorm	 van	 loopcorrectie	
waarbij	 het	 hoofddoel	 is	 om	 een	 statisch,	 bewegings-
arm	 looppatroon	 te	veranderen	 in	een	meer	dynamisch	
looppatroon.	Het	idee	is	dat	daarmee	balansverstoringen	
beter	opgevangen	kunnen	worden.	De	behandeling	vindt	
plaats	 op	 activiteitenniveau.	 Functionele	 looptraining	
wordt	 tijdens	 het	 valpreventieprogramma	 in	 groepsver-
band	 gegeven	 maar	 heeft	 als	 enig	 onderdeel	 ook	 een	
individueel	karakter.	Bij	aanvang	wordt	door	alle	deelne-
mers	een	individueel	doel	bepaald.	Dit	behelst	vaak	een	
loopafstand	die	men	wenst	te	behalen	om	een	bepaalde	
activiteit	uit	te	kunnen	voeren.	Ook	wordt	tijdens	de	eer-
ste	 bijeenkomst	 wordt	 een	 video-opname	 gemaakt	 en	

een	 ganganalyse6,7	 afgenomen.	 Wat	 opvalt	 is	 dat	 veel	
osteoporosepatiënten	 een	 stereotype	 houding	 hebben	
tijdens	het	gaan;	ze	lopen	in	meer	of	mindere	mate	in	ky-
fotische	houding,	laten	weinig	romprotatie	zien,	de	knieën	
en	heupen	worden	in	lichte	flexie	gehouden	en	de	knieën	
worden	niet	volledig	geëxtendeerd	voordat	de	hielen	de	
grond	 raken.	Essentieel	bij	het	corrigeren	van	het	 juiste	
looppatroon	is	om	bij	het	stimuleren	van	de	romprotatie	
te	letten	op	de	symmetrie	van	de	armzwaai	om	te	voorko-
men	dat	deelnemers	uit	balans	raken	door	zijwaartse	be-
wegingen.	Ook	 is	een	goede	kniedynamiek	van	belang.	
Er	wordt	speciaal	gelet	op	het	volledig	strekken	van	de	
knie	voordat	de	hiel	de	grond	 raakt	omdat	deze	bewe-
ging	de	extensie	van	de	wervelkolom	bevordert.	Uiteraard	
mag	dan	de	dorsaalflexie	van	de	voet	niet	ontbreken	om	
bijvoorbeeld	veilig	over	verhogingen	in	ongelijke	trottoirs	
te	kunnen	stappen.
Naast	het	stimuleren	van	de	plantairflexie	in	de	enkels	voor	
een	 verende	 dynamische	 gang,	 is	 een	 lichte	 flexie	 van	
de	knie	in	het	begin	van	de	standfase	en	vervolgens	een	
volledige	extensie	 in	de	midden	en	 late	 standsfase	 van	
belang	omdat	men	tijdens	iedere	stap	daarmee	een	qua-

dricepscontractie	bewerkstelligt	waardoor	men	mogelijk	
beter	in	staat	zal	zijn	een	balansverstoring	te	corrigeren.	
De	correcties	worden	 tijdens	het	 lopen	aangebracht	en	
aangevuld	met	zogenaamde	deelpatronen.	Hierbij	wordt	
een	onderdeel	van	het	gaan	uit	de	loopcyclus	gelicht	en	
herhaald	geoefend,	waarna	het	weer	wordt	ingepast	in	het	
looppatroon.	Een	verhelderend	middel	om	alle	correcties	
tegelijk	te	kunnen	onthouden	is	het	laten	benoemen	van	
de	eerste	emotie	die	bij	een	deelnemer	te	binnen	schiet	als	
deze	probeert	op	de	juiste	dynamische	manier	te	lopen.	
Een	hulpmiddel	daarbij	is	het	zogenaamde	loopschema.	
Dit	 is	 een	 eenvoudig	 schema	 waarmee	 de	 deelnemers	
zelf	 thuis	de	 loopafstand	per	dag	kunnen	bijhouden.	Ze	
brengen	dit	schema	wekelijks	mee	om	de	vorderingen	te	
bespreken	met	de	behandelaar.	Het	doel	hiervan	is	struc-
tuur	aan	te	brengen	in	de	mate	van	training.	De	pijn	die	
bijna	altijd	optreedt	als	 reactie	op	het	 veranderde	 loop-
patroon,	 is	zo	beter	te	begeleiden.	Het	resultaat	van	de	
laatste	bijeenkomst	wordt	gefilmd	en	vergeleken	met	de	
opnamen	van	de	eerste	keer.	Het	vooraf	bepaalde	doel	
wordt	geëvalueerd.
In	vergelijking	met	de	eerste	keer	nemen	de	therapeuten	
met	name	een	dynamischer,	zekerder	looppatroon	waar	
en	een	verminderde	kyfotische	houding.	
Daarnaast	geven	de	deelnemers	zelf	aan	verschil	te	mer-
ken	en	zijn	ze	enthousiast	over	hun	vernieuwde	manier	
van	lopen.

Botbelastende oefeningen 
Ondanks	het	feit	dat	medicatie	de	allerbelangrijkste	bron	
van	vermindering	van	botafbraak	is,	blijkt	uit	de	literatuur	
dat	botbelastende	oefeningen	hier	 ook	aan	 kunnen	bij-
dragen.	De	volgende	aspecten	zijn	hiervoor	van	belang:	
voldoende	piekbelasting	tijdens	het	oefenen,	druk	en	trek	
van	de	spieren	 ten	aanzien	van	de	botstructuren	en	de	
zwaartekracht	die	 ingeschakeld	moet	worden.9,10	Geko-
zen	 is	 om	 zodanig	 botbelastende	 oefeningen	 te	 geven	
dat	ze	inpasbaar	zijn	in	het	dagelijks	leven	en	in	principe	
de	 hele	 dag	 door	 geoefend	 kunnen	 worden.	 Voorbeel-
den	hiervan	zijn:	traplopen,	het	aanzetten	voor	het	stevig	
gaan	doorlopen,	opstaan	uit	een	stoel	waarbij	dit	op	een	
dynamische	 wijze	 moet	 gebeuren,	 zowel	 zonder	 (voor	
quadricepstraining)	als	mét	afzetten	van	de	handen	(voor	
belasten	 polsen).	 Verder	 wordt	 aangeleerd	 om	 op	 de	
juiste	manier	te	bukken,	namelijk	volgens	de	gewichthef-
fersmethode	 (squathouding)	 en	 oefenen	 met	 het	 reiken	
naar	hoge	kastjes	met	als	doel	de	rugextensie	te	bevor-
deren.	Door	regelmatig	gedurende	de	dag	dit	soort	ver-
schillende	korte,	abrupte	bewegingen	te	maken	blijkt	het	
bot	voldoende	te	worden	geprikkeld.9,10

evaluatie  Het	uiteindelijke	programma	‘Vallen	Verleden	
Tijd	voor	mensen	met	osteoporose’5	bestaat	uit	de	hin-
dernisbaan,	de	spelvormen	en	de	aangepaste	valtraining	
vanuit	 het	 originele	 ‘Vallen	 Verleden	 Tijd’-programma,	
aangevuld	 met	 voorlichting,	 het	 herkennen	 van	 valge-
vaarlijke	 situaties,	 functionele	 looptraining	 en	 botbelas-
tende	oefeningen.	De	deelnemers	trainen	in	groepen	van	

De deelnemers geven zelf 
aan verschil te merken en 
zijn enthousiast over hun 
vernieuwde manier van lopen.
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ongeveer	 tien	 personen	 onder	 begeleiding	 van	 ervaren	
fysio-	en	ergotherapeuten.	Gedurende	5,5	weken	zijn	er	
elf	bijeenkomsten.	Het	programma	vereist	een	actieve	rol	
van	 de	 deelnemers.	 Het	 doel	 van	 het	 valpreventiepro-
gramma	is	om	te	leren	door	te	ervaren,	waarbij	de	nabe-
spreking	van	de	verschillende	oefeningen	erg	belangrijk	
is.	 De	 therapie	 is	 vooral	 gericht	 op	 bewustwording.	 De	
onderdelen	hebben	een	nauwe	relatie	met	de	ADL	waar-
door	de	deelnemers	de	oefeningen	direct	en	blijvend,	ook	
na	het	programma,	kunnen	toepassen.
Om	 de	 effectiviteit	 van	 het	 programma	 vast	 te	 stellen	
wordt	het	op	dit	moment	een	randomized	controlled	trial	
(RCT)	 uitgevoerd.	 Hiervoor	 zijn	 90	 mensen	 met	 osteo-
porose	van	65	jaar	en	ouder,	random	verdeeld	over	een	
oefengroep	 en	 een	 controlegroep.	 De	 belangrijkste	 uit-
komstmaat	van	het	onderzoek	is	de	valincidentie.	Daar-
naast	worden	vragenlijsten	over	het	activiteitenniveau,	de	
kwaliteit	van	leven	en	het	vertrouwen	in	de	balans	afgeno-
men	 (Activity-specific	 Balance	 Confidence	 scale	 (ABC),	
LASA	Physical	Activity	Questionaire	 (LAPAQ)	en	Quality	

of	Life	Questionaire	(Qualeffo-41).	Ook	krijgen	beide	groe-
pen	geïnstrumenteerde	metingen	van	de	kwaliteit	van	lo-
pen	en	het	vermijden	van	obstakels.
Tot	nu	toe	zijn	er	tien	valpreventieprogramma’s	geweest.	
Uit	 de	 beoordeling	 van	 de	 deelnemers	 blijkt	 dat	 ze	 het	
programma	soms	wat	intensief	vinden,	maar	vooral	leer-
zaam	en	leuk.	Verder	geven	ze	aan	dat	hun	looppatroon	
is	verbeterd,	ze	hebben	het	gevoel	minder	risico	te	lopen	
om	te	vallen	en	hebben	bovendien	minder	valangst	heb-
ben.	Dit	laatste	wordt	gemeten	middels	een	evaluatiefor-
mulier	met	ja/nee	vragen.	De	uiteindelijke	resultaten	van	
het	onderzoek	worden	verwacht	in	2009.

Corine Bernts is fysiotherapeut bij het Ambulant Reumacentrum, 
Sint Maartenskliniek in Nijmegen.
Drs. Ellen Smulders is bewegingswetenschapper/fysiotherapeut, 
Research, Development & Education, Sint Maartenskliniek in 
Nijmegen.

De literatuurverwijzingen staan op FysioNet, 
www.fysionet.nl.

het doel van het valpreventieprogramma is om te 
leren door te ervaren, waarbij de nabespreking van de 
verschillende oefeningen erg belangrijk is.

Valtraining: bij het 
zijwaarts rollen 
wordt gelet op 
het verlengen van 
de romp en bij de 
achterwaartse rol 
wordt vooral gelet 
op het intrekken 
van de kin.
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Het	 verkrijgen	 van	 ervaring	 met	 het	 beloop	 en	 de	 be-
handeling	van	aandoeningen	met	een	lage	prevalentie	 is	
moeilijk	vanwege	de	lage	a	priori	kans	op	het	tegenkomen	
ervan	 in	 de	 eerstelijns	 fysiotherapiepraktijk.1	 De	 waarde	
van	het	 fysiotherapeutisch	contact,	waarbij	cliënt	en	be-
handelaar	in	de	gelegenheid	zijn	elkaar	in	relatief	korte	tijd	
meermaals	te	ontmoeten,	kan	van	belang	blijken	wanneer	
sprake	is	van	een	‘afwijkend	beloop’	van	klachten.2	Deze	
casus	kenmerkt	zich	in	het	licht	van	directe	toegankelijk-
heid	in	de	fysiotherapie	door	termen	als	een	‘patroon	met	
een	of	meer	onbegrepen	tekenen	en	symptomen’.2	Zoals	
zal	blijken,	is	een	goed	contact	tussen	fysiotherapeut	en	
verwijzer	essentieel	omdat	hierdoor	snel	actie	kan	worden	
ondernomen	wanneer	patiënten	zich	presenteren	met	een	
‘afwijkend	 beloop’.	 In	 het	 kader	 van	 patroonherkenning	
delen	de	auteurs	van	dit	artikel	hun	ervaring	met	de	lezer.	
Hierbij	 zal	worden	stilgestaan	bij	de	beslismomenten	en	
de	gemaakte	keuzes	bij	een	patiënt	met	klachten	als	ge-
volg	van	het	disfunctioneren	van	de	knie.	De	naam	van	de	
patiënt	is	om	privacyredenen	gefingeerd.

bericht sportarts		Sportarts	Esther	Schoots	kondigt	
de	komst	van	patiënt	Loek	de	Kanter	aan	via	een	e-mail	
aan	fysiotherapeut	Igor	Tak:

Beste Igor,
Vandaag zag ik een 18-jarige hoogspringer met an-
terolaterale klachten van de rechter knie tijdens en na 
belasten, vrij plotseling begonnen, geen trauma in de 

voorgeschiedenis. De patella bovenpool is drukpijn-
lijk, maar er is ook drukpijn over de posterolaterale 
gewrichtsspleet met name bij flexie. Ik heb deze 
klachten geduid als een overbelastingsprobleem van 
het strekapparaat van de knie, maar het zou ook een 
laterale meniscuslaesie kunnen zijn. Wil je een maand 
met hem oefenen? Als hij niet verbetert dan hoor ik 
het graag, want dan wil ik niet te lang wachten met 
aanvullende diagnostiek. Als bijlage stuur ik je een 
verslag van het consult. 

Groet, Esther

verslag fysiotherapeut  Op	donderdag	5	 juni	ont-
moet	ik	Loek	de	Kanter.	Loek	is	een	jongeman	van	18	jaar.	
Hij	 is	eerstejaars	student	HBO-Verpleegkunde	en	zal	zijn	
propedeuse	hoogstwaarschijnlijk	halen.	Daarnaast	pres-
teert	hij	op	dit	moment	erg	goed	in	zijn	sport.	Loek	klaagt	
over	pijn	aan	de	rechter	knie.	De	pijn	voelde	hij	zes	weken	
geleden	voor	het	eerst,	nadat	hij	in	het	weekeinde	aan	een	
atletiekwedstrijd	 heeft	 deelgenomen.	Tijdens	deze	wed-
strijd	heeft	hij	zich	niet	verstapt	of	iets	dergelijks.	Hij	voelde	
na	de	wedstrijd	een	zeurende	pijn	aan	de	voor-binnen-	en	
buitenzijde	 van	 de	 knie.	 De	 volgende	 dag	 was	 het	 iets	
beter	en	in	de	daarop	volgende	dagen	verdween	het	ver-
velende	gevoel.	Na	anderhalve	week	rust	is	hij	vervolgens	
weer	 gaan	 trainen.	 Opnieuw	 voelde	 hij	 na	 tien	 minuten	
warmlopen	 diezelfde	 pijn.	 Sindsdien	 houdt	 hij	 deze	 pijn	
aan	de	 voor-buitenzijde	 van	de	knie,	met	name	bij	 lang	
staan	en	lopen.	Bij	het	fietsen	van	huis	naar	de	HBO-V	op-
leiding	(30	km	per	dag)	heeft	hij	geen	last.	Het	is	hem	niet	

Een jonge hoog-
springer met pijn 
aan de rechter knie

Een	jongeman	van	18	jaar	met	pijn	aan	de	rechter	knie	wordt	door	de	sportarts	doorgestuurd	
naar	de	fysiotherapeut.	De	sportarts	voorziet	de	fysiotherapeut	tevens	van	haar	bevindingen	
in	de	vorm	van	een	verslag.	De	fysiotherapeut	stelt	een	werkdiagnose	en	begint	de	behande-
ling	totdat	een	‘niet	pluis’-gevoel	ontstaat.	Uit	deze	casus	zal	blijken,	dat	voor	het	leveren	van	
adequate	zorg	aan	gezamenlijke	patiënten	een	goed	contact	tussen	de	fysiotherapeut	en	de	
sportarts	van	essentieel	belang	is.			Tekst: igor j.r. Tak en esther j.m. Schoots

Goede communicatie verwijzers van essentieel belang
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opgevallen	dat	de	knie	dik	is	geweest,	hij	ervaart	geen	ge-
voel	van	instabiliteit	en	hij	heeft	geen	slotklachten.	’s	Och-
tends	voelt	de	knie	gedurende	een	uur	na	het	opstaan	wat	
stijf	aan.	De	sport	die	hij	bedrijft	is	atletiek,	waarbij	hij	zich	
concentreert	op	het	hoogspringen.	Hij	zit	bij	zijn	leeftijds-
genoten	in	de	landelijke	subtop.	Zijn	ambitie	is	om	vanaf	
volgend	jaar,	als	hij	in	het	seniorencircuit	gaat	meedraaien,	
voor	de	landelijke	top	te	gaan.	Hij	is	nooit	eerder	gebles-
seerd	geweest.	Gezien	de	wedstrijden	aan	het	einde	van	
het	 seizoen	 komt	 deze	 blessure	 wel	 erg	 ongelegen.	 Hij	
heeft	zijn	atletiektraining	 inmiddels	gestaakt	en	werk	ge-
maakt	van	de	blessure.	In	overleg	met	zijn	ouders	koos	hij	
ervoor	om	een	bezoek	te	brengen	aan	een	sportarts.	Een	
goed	advies	en	adequate	hulp	 zouden	er	mogelijk	 voor	
kunnen	zorgen	dat	hij	de	regionale	wedstrijden	medio	juli	
gewoon	mee	kan	doen.

onderzoek fysiotherapeut  Bij	 binnenkomst	 valt	
het	 op	 dat	 Loek	 mank	 loopt,	 iets	 wat	 niet	 onbekend	 is	

bij	 patiënten	 met	 klachten	 aan	 de	 knie.	 Hij	 belast	 zijn	
rechter	knie	 in	 lichte	flexie,	een	zogenaamd	‘quadriceps	
avoidance	pattern’,	en	hierdoor	ontbreekt	het	dynamisch	
moment	waarbij	vanuit	extensie	van	excentrische	belas-
ting	overgegaan	wordt	op	concentrische	belasting.3,4	Bij	
onderzoek	blijkt	de	knie	 in	een	staande	positie	wel	bijna	

volledig	gestrekt	te	kunnen	worden,	maar	dat	is	pijnlijk.	De	
pijn	wordt	daarbij	 aan	de	anterolaterale	en	 laterale	 zijde	
van	de	knie	aangegeven.	Staand	op	een	been	is	het	bui-
gen	pijnlijk,	eveneens	lateraal	en	net	boven	en	onder	de	
patella.	Bij	onderzoek	op	de	bank	is	er	een	lichte	zwelling	
aan	de	laterale	zijde	van	de	knie	zichtbaar,	met	name	bij	
een	gebogen	knie.	Er	is	een	lichte	gewrichtseffusie	(mid-

er is een lichte zwelling aan de 
laterale zijde van de knie zichtbaar.
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dels	de	 strijktest	 is	 er	 heel	 lichte	hydrops	 zichtbaar).	Bij	
functie-onderzoek	van	de	knie	blijkt	sprake	van	2	graden	
extensieverlies.	 Passieve	 flexie	 bedraagt	 145	 graden	 en	
wordt	eindstandig	beperkt	door	pijn	die	lateraal	diep	in	de	
knieholte	wordt	gevoeld.	De	stabiliteit	van	de	collaterale	li-
gamenten	is	normaal	en	er	zijn	bij	een	negatieve	Lachman-
test	geen	aanwijzingen	voor	insufficientie	van	de	voorste	
kruisband.	Ook	een	letsel	van	de	achterste	kruisband	lijkt	
onwaarschijnlijk	 bij	 een	 negatieve	 achterste	 schuiflade-	
test.5,6	 Flexie-rotatietests	 (volgens	McMurray)	 zijn	pijnlijk,	
vooral	 naar	 exorotatie.5,6	 Er	 is	 drukpijn	 over	 de	 laterale	
gewrichtsspleet,	 vooral	 posterieur	 van	 de	 laterale	 band.	
Ook	het	gebied	van	de	bursa,	tussen	de	laterale	epicondyl	
en	de	tractus	iliotibialis	craniaal	van	de	laterale	gewrichts-
spleet,	 is	 drukpijnlijk.	 Bij	 palpatie	 lijkt	 voorts	 sprake	 van	
enige	synoviïtis.	Op	het	oog	is	er	een	lichte	atrofie	van	het	
bovenbeen.	Bij	het	meten	van	de	omvang	van	het	boven-
been	blijkt	er	–	tien	en	twintig	centimeter	boven	de	basis	
patella	–	een	verschil	te	zijn	van	respectievelijk	een	halve	
en	een	centimeter	ten	nadele	van	het	rechter	been.

Werkdiagnose  Na	mijn	onderzoek	lees	ik	de	brief	van	
de	sportarts	nog	eens	door	en	kan	ik	mij	bij	haar	bevindin-

gen	aansluiten	voor	wat	betreft	de	gedachte	aan	klachten	
op	 basis	 van	 meniscusprovocatie.	 De	 klachten	 aan	 de	
voorzijde	 van	de	knie	 zijn	 in	 lichte	mate	aanwezig	wan-
neer	het	strekapparaat	op	 rek	wordt	gebracht,	maar	de	
pijn	 lateraal	 overheerst.	 De	 klachten	 van	 de	 patiënt	 zijn	
niet	 specifiek	 voor	 het	 patellofemoraal	 pijnsyndroom.	 Ik	
besluit	dan	ook	dat	hier	de	werkdiagnose	meniscopathie	
de	meest	waarschijnlijke	is.	Het	beeld	dat	gevormd	wordt	
door	de	 tekenen	en	symptomen	past	hier	ook	bij.	Er	 is	
een	 synoviïtis,	 de	 extensie	 is	 beperkt,	 gecombineerde	
flexie-rotatie	is	pijnlijk	en	voorts	bestaat	er	drukpijn	over	de	
laterale	gewrichtspleet.7-9	Lopen	gaat,	maar	hierbij	wordt	
de	extensie	vermeden.	Lang	lopen	en	hardlopen	worden	
als	pijnlijk	ervaren	en	sporten	is	niet	mogelijk.	De	oorzaak	
zou,	al	redenerend,	kunnen	zitten	in	een	provocatie	tijdens	
afzetten	voor	een	sprong.	Omdat	er	geen	trauma	wordt	
aangegeven	 lijkt	 het	 gerechtvaardigd	 om	 de	 aanwezige	
stoornissen	gericht	 te	behandelen.	Vooral	de	aanwezig-
heid	van	zwelling	en	het	ontbreken	van	een	volledige	ex-
tensie	kan	 leiden	 tot	verlies	van	actieve	 functies	 (atrofie)	
en	 een	 aangepast	 bewegingspatroon.10-12	 Bij	 een	 lichte	
extensiebeperking	en	het	belasten	in	flexie	kan	daarnaast	
ook	pijn	aan	de	voorzijde	van	de	knie	(anterior	knee	pain)	
ontstaan.	

eerste bezoek Tijdens	het	eerste	bezoek	mobiliseer	ik	
manueel	de	tibia	ten	opzichte	van	het	femur	in	gecombi-
neerde	extensie-	en	exorotatierichting	om	de	slotextensie	
te	verbeteren.12	Daarnaast	laat	ik	Loek	ter	tonisering	iso-
metrische	 oefeningen	 van	 de	 quadriceps	 uitvoeren,	 om	
de	geboekte	mobiliteitswinst	ook	actief	 te	onderhouden	
en	 te	 gebruiken.	 Ik	 controleer	 het	 gangpatroon	 nadien	
en	Loek	geeft	aan	dat	het	lopen	makkelijker	gaat.	In	ver-
gelijking	met	het	moment	 voor	de	behandeling	 loopt	hij	
nagenoeg	pijnvrij,	is	de	functionele	extensie	toegenomen	
en	is	er	ook	dynamiek	in	het	gangpatroon	zichtbaar.3,4	Ik	
spreek	met	hem	af	dat	we	elkaar	in	een	viertal	sessies	zul-
len	ontmoeten	om	te	bezien	of	de	klachten	die	hij	ervaart	
middels	 fysiotherapie	positief	kunnen	worden	beïnvloed.	
Gedurende	deze	behandelperiode	 zal	worden	gestreefd	
naar	 het	 normaliseren	 van	 de	 mobiliteit	 van	 de	 knie	 en	
vervolgens	het	verbeteren	van	de	actieve	functies,	zodat	
sporten	weer	mogelijk	 is.	Zwelling	en	pijn	zullen	 leidend	
moeten	zijn	bij	het	bepalen	van	oefenbelasting.	We	maken	
een	afspraak	voor	twee	dagen	later.

tweede bezoek We	ontmoeten	elkaar	opnieuw	en	bij	
navraag	 naar	 de	 periode	 tussen	 de	 eerste	 behandeling	
en	het	tweede	contact	vertelt	hij	dat	het	lopen	na	de	be-
handeling	snel	slechter	werd.	Ook	was	er	gedurende	een	
aantal	uren	na	de	behandeling	nogal	wat	napijn,	eigenlijk	
meer	dan	hij	tot	dat	moment	had	gehad.	Ik	beoordeel	op-
nieuw	het	looppatroon,	waarbij	opvalt	dat	hij	nog	meer	in	
flexie	 belast	 dan	 twee	 dagen	 geleden.	 Op	 mijn	 verzoek	
probeert	hij	de	knie	actief	 te	 strekken.	 In	mijn	perceptie	
ervaart	hij	daarbij	duidelijk	meer	pijn	dan	twee	dagen	ge-
leden.	 Bij	 navraag	 bevestigt	 hij	 mijn	 vermoeden.	 Op	 de	
bank	bedraagt	de	extensiebeperking	nu	ruim	vijf	graden.

MRI van de 
rechter knie, T1 
gewogen opname 
na intraveneuze 
toediening van het 
contrastmiddel 
gadodiamide. Op 
de coronale coupe 
is de bottumor in 
de metafyse van 
het femur duidelijk 
zichtbaar. Te zien 
is hoe de tumor 
buiten de cortica-
lis van het femur 
in de m. vastus 
lateralis ingroeit. 
(Bron: MRI Cen-
trum Amsterdam)
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Ik	twijfel	over	de	keus	tussen	opnieuw	behandelen	of	over-
leggen	met	de	verwijzer	om	over	te	gaan	tot	aanvullende	
diagnostiek.	De	gekozen	dosering	van	de	vorige	keer	(be-
vorderen	van	de	schommel-glijbeweging	van	de	tibia	ten	
opzichte	van	de	femur	 in	een	onbelaste	situatie	gevolgd	
door	isometrische	quadricepsoefeningen	in	strekking)	gaf	
aanvankelijk	 een	 evidente	 functieverbetering	 en	 afname	
van	pijn	bij	belasting	van	de	knie.	De	daarop	volgende	he-
vige	reactie	van	pijn	en	objectiveerbaar	functieverlies	ge-
ven	me	echter	een	‘niet	pluis’-gevoel.	In	verband	hiermee	
besluit	ik	voorlopig	af	te	zien	van	verdere	fysiotherapeuti-
sche	interventies.	Na	het	bespreken	van	mijn	twijfels	over	
het	beloop	van	de	klachten	na	de	eerste	behandeling	met	
de	verwijzer	wordt	een	MRI	aangevraagd	bij	 verdenking	
op	 intra-articulaire	 pathologie	 van	 het	 laterale	 comparti-
ment	en	dan	met	name	de	laterale	meniscus.
Een	week	later	wordt	de	MRI	gemaakt	waarop	een	ruimte	
innemend	proces	in	het	femur	wordt	beschreven	dat	zich	
uitstrekt	tot	in	de	laterale	femurcondyl	(zie	MRI-scan).	Via	
een	spoedafspraak	op	de	afdeling	orthopedie	in	een	aca-
demisch	ziekenhuis	wordt	hij	binnen	een	week	gezien	in	
een	centrum	dat	gespecialiseerd	is	in	de	behandeling	van	
bottumoren.	Bij	histologisch	onderzoek	blijkt	sprake	van	
een	osteosarcoom.	Hij	ondergaat	vervolgens	chemothe-
rapie	als	voorbereiding	op	een	operatie	waarbij	de	tumor	
geëxcideerd	wordt.	Het	been	kan	gelukkig	behouden	blij-
ven	en	er	wordt	een	speciale,	voor	dit	soort	problematiek	
ontworpen,	 knieprothese	 geplaatst.	 Postoperatief	 volgt	
vervolgens	chemotherapeutische	nabehandeling.

bespreking De	incidentie	van	primaire	maligniteiten	uit-
gaande	van	het	botweefsel	is	laag.	Het	Kennisnetwerk	In-
tegrale	Kankercentra	meldt	in	overzichten	op	haar	website	
in	de	periode	1989-2005	een	incidentie	van	deze	tumoren	
in	 Nederland	 van	 1	 per	 100.000,	 hetgeen	 overeenkomt	
met	ongeveer	160	nieuwe	gevallen	per	jaar.14	Vaak	betreft	
het	 adolescenten	 en	 jong-volwassenen,	 de	 incidentie	 is	
het	hoogst	 in	de	patiëntengroep	tussen	15-19	jaar.14	De	
meest	voorkomende	primaire	maligne	bottumoren	betreft	
de	groep	van	de	osteosarcomen,	gevolgd	door	tumoren	
uit	 de	 familie	 van	 de	 Ewing	 sarcomen.	 Osteosarcomen	
zijn	 voornamelijk	 in	 de	 ledematen	 gelokaliseerd,	 terwijl	
Ewing	sarcomen	zowel	in	de	botten	van	de	extremiteiten	
als	in	de	romp	voorkomen.	De	prognose	van	deze	tumo-
ren	is	afhankelijk	van	de	stagering:	gradering	en	differenti-
atie	van	de	cellen,	grootte	van	de	tumor	en	aanwezigheid	
van	 metastasen	 op	 afstand.	 Behandeling	 van	 osteosar-
comen	en	Ewing	sarcomen	vindt	plaats	door	middel	van	
chemotherapie	 gevolgd	 door	 chirurgische	 resectie	 van	
de	 tumor.	 Soms	 is	 postoperatief	 chemotherapeutische	
nabehandeling	 of	 –	 bij	 Ewing-sarcomen	 –	 radiotherapie	
geïndiceerd.15	 De	 meeste	 patiënten	 met	 een	 primaire	
bottumor	presenteren	zich	met	klachten	van	 lokale	pijn.	
Aanvankelijk	kan	sprake	zijn	van	intermitterende	pijn,	die	
geleidelijk	toeneemt	en	dan	continu	aanwezig	is,	in	rust	en	
gedurende	de	nacht.	De	meest	 opvallende	bevindingen	
bij	 onderzoek	 kunnen	 zijn:	 een	 lokale	 drukpijnlijke	 zwel-
ling	en	voorts	een	functiebeperking	van	het	aangrenzende	

gewricht	in	combinatie	met	atrofie	van	de	lokale	muscula-
tuur.15	In	5-10	procent	van	de	patiënten	met	een	maligne	
bottumor	 ontstaan	 fracturen,	 doorgaans	 na	 een	 relatief	
gering	trauma.16

De	patiënt	 in	boven	beschreven	casus	meldde	zich	met	
lokale	pijnklachten,	waarbij	 in	eerste	 instantie	een	relatie	
leek	te	bestaan	met	zijn	sportactiviteiten.	Naast	pijn	was	
tevens	sprake	van	een	 functiebeperking	van	de	knie	en	

atrofie	van	de	quadricepsmusculatuur,	klachten	en	stoor-
nissen	die	zouden	kunnen	passen	bij	een	meniscusletsel.	
Uitgaande	 van	 deze	 werkhypothese	 zou	 –	 hypothetico-
deductief	redenerend	–	verwacht	mogen	worden	dat	de	
verbetering	die	door	de	eerste	 fysiotherapeutische	 inter-
ventie	(mobiliseren	in	extensie-	en	exorotatierichting,	toni-
seren	van	de	quadriceps)	ontstond,	zou	leiden	tot	afname	
van	de	klachten.17	Forse	progressie	van	de	pijn	in	combi-
natie	met	een	toenemende	functiebeperking	van	de	knie	
in	de	dagen	na	de	eerste	behandeling	deden	twijfelen	aan	
de	 juistheid	 van	 de	 werkhypothese.	 Het	 afwijkende	 be-
loop	van	de	klachten	en	stoornissen	werd	besproken	met	
de	verwijzer	en	vormde	aanleiding	voor	snelle	aanvullende	
diagnostiek	in	de	vorm	van	een	MRI.	Hierbij	bleek	sprake	
van	een	ruimte-innemend	proces	 in	het	distale	deel	van	
het	femur.	Na	biopsie	bleek,	zoals	eerder	vermeld,	bij	his-
tologisch	onderzoek	sprake	van	een	osteosarcoom.

conclusie Aan	de	hand	van	bovenstaande	casus	wordt	
het	belang	benadrukt	van	het	onderkennen	van	alarmsig-
nalen,	in	dit	geval	een	afwijkend	beloop,	in	het	onderzoek	
naar	stoornissen	en	het	herkennen	van	patronen.	Bij	twij-
fel	over	het	beloop	van	de	klachten	en	de	manier	waarop	
stoornissen	zich	gedurende	een	behandelperiode	ontwik-
kelen	is	snelle	en	duidelijke	communicatie	met	verwijzers	
hierover	cruciaal.	Dit	voorkomt	onnodige	vertraging	in	het	
verdere	medisch	diagnostische	en	therapeutische	traject	
met	alle	gevolgen	van	dien.

Met dank aan prof. dr. R.A. Manoliu, radioloog van het 
MRI Centrum Amsterdam, voor zijn advies in de keuze van 
MRI-scan en het beschikbaar stellen daarvan.

Igor Tak is fysiotherapeut in de Praktijk voor (sport)fysio- en 
manuele therapie Utrecht Oost.
Esther Schoots is sportarts en werkzaam bij het Sport Medisch 
Adviescentrum Utrecht.

De literatuurverwijzingen staan op FysioNet, 
www.fysionet.nl

progressie van de pijn 
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Tekst: 
marjam 
Overmars

“Als	de	looptraining	
een	SMART-
doelstelling	heeft,	
is	er	niks	mis	mee.”	

Ik	 ben	 het	 eens	 met	 deze	 stelling	 wanneer	
deze	impliceert	dat	lopen	met	opa	slechts	een	
sociale	bezigheid	betreft.	Maar	als	de	fysiothe-

rapeut	een	SMART	(Specifiek	Meetbaar	Acceptabel	Re-
alistisch	 Tijdsgebonden)	 doelstelling	 kan	 formuleren,	 is	
er	niks	mis	met	looptraining	voor	opa.	Als	docent	Fysio-
therapie	aan	de	Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen	
probeer	 ik	 studenten	 te	 laten	denken	 in	SMART-gefor-
muleerde	 behandeldoelstellingen.	 Een	 doelstelling	 van	
de	behandeling	kan	heel	goed	zijn	dat	opa	binnen	vier	
weken	 zelfstandig	 en	 veilig,	 zonder	 rollator,	 150	 meter	
binnen	en	buiten	op	oneffen	terrein	moet	kunnen	lopen.	
Het	criterium	of	dit	een	zinnige	bezigheid	betreft,	ligt	dan	
in	de	vraag	of	het	1)	acceptabel	en	2)	realistisch	is.	Indien	
het	antwoord	op	deze	vraag	‘ja’	 luidt,	 is	het	 lopen	met	
opa	wel	degelijk	een	taak	van	de	fysiotherapeut.	Het	kan	
immers	zeer	wel	het	geval	zijn	dat	opa	revaliderende	is	
na	bijvoorbeeld	een	totale	heupprothese.	Opa	 is	 in	dat	
geval	goed	af	bij	een	fysiotherapeut,	die	met	specifieke	
oefeningen	 voor	 handelingen	 en	 functies	 en	 een	 gefa-
seerde	opbouw	van	belasting	en	variatie	in	oefenstof,	de	
belastbaarheid	 van	opa	prima	kan	 verbeteren.	 Ik	denk	
overigens	dat	de	behandeling	dan	niet	alleen	uit	 lopen	
zal	bestaan,	maar	bijvoorbeeld	ook	verschillende	oefen-
vormen	zal	bevatten.	
Indien	na	vier	weken	uit	een	evaluatie	blijkt	dat	de	doel-
stelling	 behaald	 is,	 komt	 daarmee	 de	 fysiotherapeuti-
sche	behandeling	ten	einde.	Voor	het	behoud	van	func-
tie	 is	 het	 uiteraard	 wel	 belangrijk	 dat	 opa	 in	 beweging	
blijft.	 De	 fysiotherapeut	 kan	 hiervoor	 de	 omgeving	 van	
opa	adviseren	hem	af	 en	 toe	mee	 te	nemen	voor	 een	
wandeling.”	

“Wandelen	met	
opa	kan	uitstekend	
de	taak	van	de	
fysiotherapeut-
assistent	zijn.”

Ik	 ben	 het	 eens	 met	 deze	 stelling!	 Ik	 vind	
wandelen	 met	 opa	 niet	 een	 taak	 voor	 de	
fysiotherapeut	omdat	het	ook	door	een	stu-

dent	Sport	&	Bewegen,	die	bij	ons	het	profiel	‘fysiothe-
rapeut-assistent’	heeft	gevolgd,	gedaan	kan	worden.	
Wat	ik	wel	vind	is	dat	de	fysiotherapeut	de	anamnese	
en	het	onderzoek	bij	opa	moet	verrichten.	De	gegevens	
die	 daaruit	 te	 voorschijn	 komen,	 kan	 hij	 in	 concrete	
doelen	verwerken.	Als	er	uit	deze	doelen	naar	voren	
komt	dat	er	met	opa	gelopen	moet	worden,	zou	dit	de	
taak	van	de	fysiotherapeut-assistent	zijn.	De	fysiothe-
rapeut	stuurt	en	begeleidt	de	fysiotherapeut-assistent	
hierin.	Als	blijkt	dat	er	hands-on	gewerkt	moet	worden	
dan	vind	ik	dit	wel	weer	de	taak	van	de	fysiotherapeut.	
De	rol	van	de	fysiotherapeut-assistent	is	in	de	praktijk	
ook	de	rol	die	deze	stelling	weergeeft.	In	de	afgelopen	
drie	 jaar	 ben	 ik	 dit	 ook	 tegengekomen	 op	 verschil-
lende	 stageplaatsen	 van	 onze	 studenten.	 Onze	 stu-
denten	 lopen	 stage	 in	 verpleeghuizen,	 ziekenhuizen,	
sportcentra	 waar	 een	 fysiotherapeut	 aanwezig	 is	 en	
praktijken	voor	 fysiotherapie.	Op	deze	stageplaatsen	
is	de	fysiotherapeut-assistent	ondersteunend	aan	de	
fysiotherapeut.	 Niet	 alleen	 het	 lopen	 met	 opa	 wordt	
daar	 gedaan	door	de	 fysiotherapeut-assistent,	maar	
ook	de	specifieke	groepslessen	zoals	COPD,	obesi-
tas,	hartgroepen	en	individuele	trainingen.”

Jaap Brunnekreef (32) is docent Fysiotherapie 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en onderzoeker afdeling Orthopedie, 
UMC St Radboud, Nijmegen. 

Sebastiaan Visscher (30) is fysio-
therapeut en leraar Sport en Bewegen 
aan het Deltion College in Zwolle. 
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“De	rol	van	de	
fysiotherapeut	
bestaat	uit	begeleiden	
en	coachen.”
	

Ik	ben	het	wel	en	niet	eens	met	deze	nega-
tief	geformuleerde	stelling,	afhankelijk	van	de	
situatie	van	opa.	Wanneer	opa	een	gezonde	

oudere	is	die	graag	wandelt,	kán	hij	de	fysiotherapeut	
om	advies	vragen	over	hoe	ver	en	hoe	intensief	hij	kan	
wandelen.	Maar	als	opa	een	kwetsbare	oudere	is	bij	
wie	 sprake	 is	 van	 comorbiditeit,	 dan	 is	 er	 van	 alles	
aan	de	hand	en	moet	de	 fysiotherapeut	 zich	er	wel	
mee	bemoeien.	De	vraag	is	dan	alleen	of	de	fysiothe-
rapeut	mee	moet	lopen.	Maar	op	zich	is	lopen	en	be-
wegen	altijd	goed,	wat	je	ook	mankeert.	Tien	minuten	
lopen	voor	een	kwetsbare	oudere	kan	gelijk	staan	aan	
één	uur	 trainen	 in	de	sportschool	voor	een	gezonde	
volwassene.	 Kwetsbare	 ouderen	 (meestal	 vanaf	 75	
-	80	 jaar)	worden	bij	 voorkeur	behandeld	door	geri-
atriefysiotherapeuten.	Zij		beschikken	over	specifieke	
deskundigheid	 en	 weten	 hoe	 verschillende	 klachten	
op	elkaar	 inwerken.	De	geriatriefysiotherapeut	werkt	
samen	met	andere	zorgverleners	(zoals	de	huisarts	of	
verpleeghuisarts)	en	 is	deskundig	 in	het	coördineren	
van	de	zorg.	De	NVFG	vindt	dat	de	fysiotherapeut	bij	
kwetsbare	ouderen	een	belangrijke	taak	heeft	bij	het	
stellen	van	de	diagnose	en	betrokken	moet	zijn	bij	het	
opstellen	van	het	behandelplan.	De	geriatriefysiothe-
rapeut	bekijkt	of	opa	alleen	kan	lopen,	of	met	een	ver-
zorgende,	met	oma	of	een	(andere)	mantelzorger.	De	
geriatriefysiotherapeut	 geeft	 de	 ‘meewandelaar’	 tips	
en	adviseert	over	hulpmiddelen	als	stok,	krukken	en	
rollator.	De	rol	van	de	geriatriefysiotherapeut	bestaat	
dan	niet	zozeer	uit	samen	lopen,	maar	wel	uit	begelei-
den	en	coachen.	Ook	houdt	de	geriatriefysiotherapeut	
de	 voortgang	 in	 de	 gaten	 en	 kan	 daarop	 reageren	
vanuit	zijn	deskundigheid.”

“Volledige	doorvoer	
van	de	verticalisering	
van	de	beroepskolom	
is	noodzakelijk.”
			

Wat	ik	bij	deze	stelling	denk,	is	dat	vertica-
lisering	van	de	beroepskolom	noodzakelijk	
is.	Achterliggende	vraag	is:	moet	het	mak-

kelijke	en	moeilijke	werk	door	één	type	fysiotherapeut	
worden	 gedaan?	 Nee,	 vermoedelijk.	 Producten	 en	
diensten	hebben	een	verschillend	complexiteitniveau	
en	 die	 verdienen	 uitvoering	 door	 mensen	 met	 een	
verschillend	 competentieniveau.	 Fysiotherapeuten	
op	masterniveau	zullen	best	wel	eens	lopen	met	opa,	
maar	 dan	 bijvoorbeeld	 in	 het	 kader	 van	 complexe	
functionele	diagnostiek,	niet	als	een	vorm	van	activi-
teitenbegeleiding.	
Verticalisering	houdt	 in	dat	mensen	op	hun	eigen	ni-
veau	werken.	Dat	is	normaal	in	de	beroepsbevolking,	
vooral	ook	in	de	zorg:	je	wordt	beloond	naar	werken,	
kunnen	en	vooral	presteren.	Het	heeft	dan	ook	effect	
op	je	salaris,	status	en	imago.	Wij	als	fysiotherapeuten	
hebben	 lang	 verzuimd	 te	 differentiëren	 naar	 preste-
ren,	 vooral	 in	 de	 intramurale	 zorg.	 Fysiotherapeuten	
in	UMC’s	zitten	allemaal	in	schaal	9.	Een	(be)lonende	
prikkel	voor	beter	presteren	ontbreekt.	De	verticalise-
ring	van	de	beroepskolom	heeft	inmiddels	wel	postge-
vat	in	het	onderwijs,	met	bachelor-	en	masteropleidin-
gen	en,	naar	voorbeelden	elders,	in	de	nabije	toekomst	
hopelijk	ook	in	een	clinical	doctorate.	Nu	moet	het	ook	
tot	uiting	komen	 in	het	 veld,	want	momenteel	 keren	
veel	mensen	met	ambities	en	capaciteiten	na	verloop	
van	tijd	het	vak	de	rug	toe.	Daar	moeten	we	als	be-
roepsgroep	iets	aan	–	willen	–	doen.	Als	je	iemand	wilt	
behouden	moet	je	passend	werk	met	passende	sala-
riëring	en	status	bieden.	Ik	zou	het	heel	erg	toejuichen	
als	het	KNGF	zich	hiervoor	sterk	zou	maken.	 Ik	pleit	
voor	een	systeem	zoals	bij	de	medisch	specialisten,	
waarbij	je	geleidelijk	omhoog	klimt	via	formele	leerwe-
gen	en	een	meester-gezelroute.”

Marije Lubbers (60) is voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiothe-
rapie in de Geriatrie (NVGF).

Dr. Nico van Meeteren (49) is fysiothera-
peut en hoofd van de afdeling Gezond 
Leven van TNO in Leiden.
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KNGF	 en	 MKB-adviseurs	 bieden	 samen	
een	marketingworkshop	 in	de	 regio	aan.	
Uitgangspunt	 van	de	workshop	 is	de	ei-
gen	praktijkomgeving	van	de	deelnemers.	
Door	middel	van	een	theoretische	onder-
bouwing	en	praktische	oefening	bent	u	na	
twee	 dagdelen	 in	 staat	 marketingprinci-
pes	concreet	voor	uw	praktijk	toe	te	pas-
sen.	De	workshop	biedt	fysiotherapeuten	
handvatten	 om	 op	 een	 gestructureerde	
wijze	dienstverlening	te	optimaliseren.
‘Markt	mij	 (‘n)	zorg’	was	de	 titel	van	een	
van	 de	 dagprogramma’s	 van	 het	 KNGF-
congres	 2008.	 Dit	 dagprogramma	 had	
als	 doel	 fysiotherapeuten	 mee	 te	 menen	
in	de	diverse	aspecten	van	het	onderne-
men	 in	 de	 zorg.	 Onder	 leiding	 van	 een	
ludieke	 dagvoorzitter	 hebben	 een	 aantal	
sprekers	 hun	 mening	 gegeven	 over	 de	
mogelijkheden	 van	 ondernemen	 in	 de	
zorg.	 Het	 dagprogramma	 werd	 specta-
culair	 afgesloten	 door	 de	 hardlopende	

cabaretier	 Dolf	 Jansen.	 De	 diverse	 as-
pecten	 van	 het	 ondernemerschap	 zijn	
later	 in	 workshops	 verder	 uitgelicht.		
In	 een	 van	 deze	 workshops	 stond	 mar-

keting	centraal.	De	titel	‘JOUW	–	praktijk-
marketing’	met	 als	motto	 ‘Op	zoek	naar	
de	 KIP	 (Kans,	 Investeren,	 Promotie)	 met	
de	gouden	eieren’	was	voldoende	om	40	
fysiotherapeuten	 te	 verleiden	 om	 deel	 te	
nemen,	en	werd	dus	bijzonder	goed	be-
zocht.	 De	 deelnemers	 aan	 de	 workshop	
gaven	 naderhand	 aan	 dat	 inhoud,	 uit-

voering	 en	 resultaat	 van	 deze	 workshop	
‘goed	staan’.	Sterker	nog:	het	 leidde	 tot	
beweging	en	actie	bij	de	deelnemers.	

Workshop  Dit	succes	is	de	aanleiding	
geweest	voor	de	initiatiefnemers,	Jan	Me-
gens	(KNGF)	en	Jaap	Luchies	(MKB	Advi-
seurs),	om	deze	workshop	uit	 te	werken	
naar	 een	 scholing	 van	 twee	 dagdelen.	
Door	de	unieke	combinatie	van	KNGF	en	
MKB	Adviseurs	worden	kennis	en	actua-
liteit	 op	 een	 bijzondere	 manier	 bijeenge-
bracht	en	gecombineerd.	Het	doel	van	de	
nieuw	 ontwikkelde	 workshop	 is	 praktijk-
houders/fysiotherapeuten	 kennis	 te	 laten	
maken	met	marketingbegrippen	en	deze	
concreet	toe	te	laten	passen	voor	de	eigen	
praktijk.	Het	uitwerken	van	marketingbe-
grippen	 leidt	ertoe	dat	de	ogenschijnlijke	
tegenstelling	 tussen	 marketing	 en	 zorg	
wordt	 overbrugd.	 Het	 aanbieden	 van	 dit	
nieuwe	begrippenkader	 leidt	tot	het	opti-
maliseren	 van	 bestaande	 dienstverlening	
of	het	creëren	van	nieuwe	dienstverlening,	
en	in	de	meeste	gevallen	tot	meer	rende-
ment.	
Op	 interactieve	 wijze	 worden	 theorie	 en	
praktische	 vaardigheden	 met	 elkaar	 af-
gewisseld.	Dit	wordt	onder	andere	bereikt	
door	uit	te	gaan	van	de	individuele	werk-	
en	praktijkomgeving	 van	de	deelnemers.	
Op	de	eerste	dag	krijgen	fysiotherapeuten	
op	 ongewone	 wijze	 theorie	 aangeboden	
en	 worden	 ze	 uitgedaagd	 om	 vanuit	 de	
eigen	 werkomgeving	 een	 marketingplan	
te	 maken.	 Na	 dag	 een	 kan	 er	 gebruik	
worden	gemaakt	 van	een	 tussentijds	 te-
lefonisch	 consult	 waarbij	 vragen	 kunnen	
worden	gesteld.	Deze	extra	service	wordt	
aangeboden	om	dag	twee	optimaal	voor	
te	bereiden.	Op	dag	twee	worden	reflec-
ties	 gegeven	 op	 de	 ontwikkelde	 marke-
tingplannen	en	er	worden	nog	een	aantal	
praktische	tips	gegeven.	Ook	de	mogelijk-
heid	om	van	elkaar	te	leren	wordt	natuur-
lijk	benut.	Deze	aanpak	leidt	tot	concrete	
resultaten.

De fysiotherapeut	
op straat
Zwangerfit®,	is	een	product	van	de	NVFB	gericht	het	begeleiden	van	vrou-
wen,	zowel	peri-	als	postpartum.	Met	Zwangerfit®	wordt	al	in	een	vroeg	
stadium	van	de	zwangerschap	gestart	met	preventieve	training	van	bekken	
en	bekkenbodemspieren.	Daarnaast	wordt	de	gehele	fitheid	en	spierkracht	
van	alle	spieren	getraind.	auteur: jan megens

Vraagt u uzelf af wat de invloed van schla-
gerzangers en U2 is op de marketing van 

uw praktijk en wilt u zich inschrijven voor de 
workshop? Kijk dan op www.mbkadviseurs.nl 
en kies ‘KNGF’ in de bovenste navigatiebalk.

Jouw praktijk-
marketing: op zoek 
naar de kip met de 
gouden eieren! 

Jaap luchies (MKB adviseurs).Jan Megens (KnGF).
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lars borghouts over bewegingsprogramma’s

Lectoraat Fysieke activiteit 
en Gezondheid in Tilburg

Kennis	in	Beweging,	zo	luidt	de	‘ondertitel’	van	het	Lectoraat	Fysieke	Activiteit	en	Gezond-
heid	van	de	Fontys	Sporthogeschool	in	Tilburg.	En	dat	is	exact	waar	het	om	gaat:	kennis	
vergaren	over	de	relatie	tussen	fysieke	activiteit	en	gezondheid.	Het	lectoraat	bekijkt	deze	
relatie	vanuit	twee	invalshoeken:	de	rol	van	het	bewegingsonderwijs	in	het	stimuleren	van	een	
actieve	leefstijl	en	de	impact	van	bewegingsprogramma’s	voor	ziektepreventie	door	fysieke	
activiteit.		Tekst: josé Hermans | Beeld: Paul van Soest

FONTyS	SPORTHOGESCHOOL	heeft	twee	locaties	met	
elk	een	eigen	afstudeerrichting:	de	Bachelor	of	Sports	and	
Education	(voormalige	ALO)	in	Tilburg	en	een	Bachelor	of	
Sports	and	Movement	in	Sittard.	Het	zullen	met	name	de	
afgestudeerden	van	deze	laatste	opleiding	zijn	die	in	het	
werkveld	 de	 concurrentie	 met	 de	 fysiotherapeuten	 aan	
zullen	gaan	als	het	gaat	om	het	ontwikkelen	en	uitvoeren	
van	trainings-	en	oefenprogramma’s	voor	primaire	en	se-
cundaire	preventie.	

Jong  Zowel	het	 lectoraat	als	de	opleiding	zijn	nog	erg	
jong.	De	opleiding	bestaat	zo’n	zes	jaar	en	het	Lectoraat	
is	 in	 2007	 van	 start	 gegaan.	 Er	 valt	 dus	 nog	 weinig	 te	
zeggen	over	de	resultaten	van	zowel	de	opleiding	als	het		
lectoraat,	 maar	 lector	 Lars	 Borghouts	 is	 er	 niet	 minder	
enthousiast	door.	 Integendeel,	hij	zit	boordevol	plannen.	
Borghouts	 is	zelf	bewegingswetenschapper	van	origine.	

Hij	 promoveerde	 in	 2000	aan	de	Universiteit	Maastricht	
op	een	onderzoek	naar	de	relatie	tussen	fysieke	activiteit	
en	diabetes	type	2.	Hij	werkt	al	een	jaar	of	vijf	in	Tilburg,	
waarvan	de	laatste	anderhalf	jaar	als	lector.

kenniskring  Het	 lectoraat	 telt	 in	 totaal	 3,6	 formatie-
eenheden,	ingevuld	door	in	totaal	zes	personen.	Allereerst	
is	 daar	 natuurlijk	 lector	 Borghouts	 zelf.	 Dan	 zijn	 er	 vier	
kenniskringdocenten.	Willem	Gosens	heeft	de	Academie	
Lichamelijke	Opvoeding	gevolgd	en	is	aan	de	Universiteit	
van	Maastricht	afgestudeerd	als	bewegingswetenschap-
per.	Binnen	het	lectoraat	houdt	hij	zich	vooral	bezig	met	
het	samenstellen	van	bewegingsprogramma’s	voor	men-
sen	met	chronische	ziekten.	Liesbeth	Jans	 is	ook	afge-

studeerd	aan	de	ALO	en	heeft	daarnaast	haar	doctoraal	
pedagogiek	 gehaald	 met	 als	 afstudeerrichting	 Sport,	
bewegen	en	gezondheid.	Binnen	de	kenniskring	richt	zij	
zich	op	het	beweeggedrag	van	kinderen	en	jongeren	in	de	
schoolleeftijd.	Joost	Oomen	is	aan	de	Universiteit	Maas-
tricht	afgestudeerd	in	de	bewegingswetenschappen	en	in	
de	biologische	gezondheidskunde.	Hij	 is	 gepromoveerd	
op	onderzoek	naar	de	effecten	van	erfelijkheid,	voeding	
en	 activiteit	 op	 het	 ontstaan	 en	 behouden	 van	 overge-
wicht.	Tevens	onderzocht	hij	de	invloed	van	voedings-	en	
bewegingsinterventies	 op	 vetgebruik	 en	 energiegebruik.	
Binnen	het	 lectoraat	houdt	hij	zich	net	als	Gosens	voor-
namelijk	bezig	met	bewegingprogramma’s.	Sofie	Moresi	
studeerde	 in	België	 lichamelijke	 opvoeding,	 bewegings-
wetenschappen	in	Maastricht	en	volgde	in	Groot-Brittan-
nië	een	master	op	het	gebied	van	speciaal	bewegings-
onderwijs.	Binnenkort	promoveert	zij	aan	de	Universiteit	
Maastricht	 op	 functieleeronderzoek.	 Binnen	 de	 kennis-
kring	houdt	Moresi	zich	vooral	bezig	met	de	verankering	
van	een	onderzoekslijn	binnen	het	reguliere	onderwijspro-
gramma	van	Fontys	Sporthogeschool.

promovendi  Binnen	het	 lectoraat	worden	momenteel	
twee	 promotieonderzoeken	 uitgevoerd.	 Menno	 Slinger-
land	heeft	de	ALO	gevolgd	en	een	doctoraalstudie	bewe-
gingswetenschappen	gedaan.	Voor	zijn	promotie	onder-
zoekt	hij	de	relatie	 tussen	 lessen	 lichamelijke	opvoeding	
en	fysieke	activiteit.	Hij	kijkt	daarbij	momenteel	met	name	
naar	de	 fysieke	activiteit	 van	 leerlingen	 tijdens	de	 les	 li-
chamelijke	opvoeding.	Zijn	promotieonderzoek	wordt	ge-
financierd	door	Fontys	Hogescholen,	met	een	promotor	
aan	de	Universiteit	Maastricht.	Willem	Gosens	 is	 in	april	
begonnen	aan	een	promotieonderzoek	naar	bewegings-
programma’s	bij	COPD.	Hij	heeft	hiervoor	inmiddels	pro-
motiegeld	 toegekend	gekregen	uit	 het	Stipendiumfonds	
van	Fontys	en	uit	een	HBO-promotievoucher	van	de	Uni-
versiteit	Maastricht,	waar	ook	hij	zijn	promotor	heeft.

“op dit moment ligt de focus op    
  één aandoening: copD.”
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ruime aanstelling  Borghouts	heeft	ernaar	gestreefd	
dat	zijn	kenniskringleden	een	ruime	aanstelling	hebben	
binnen	die	kenniskring.	“Van	elk	kenniskringlid,	inclusief	
de	 lector,	wordt	 verwacht	 dat	 hij	 of	 zij	 ook	 actief	 is	 in	
het	 onderwijs.	 Bij	 een	 kleine	 aanstelling	 schiet	 je	 daar	
niets	mee	op.	De	drukte	 van	het	onderwijs	 slorpt	dan	
alle	energie	op.	Toetsen	en	dergelijke	gaan	immers	altijd	
voor	en	het	is	dan	lastig	om	voldoende	tijd	vrij	te	plannen	
voor	 de	 kenniskring.”	 De	 lector	 heeft	 zelf	 kernthema’s	
gedefinieerd	en	bepaalt	op	welke	plaatsen	deze	 in	het	
curriculum	aan	bod	zullen	komen.	Kenniskringlid	Sofie	
Moresi	is	bezig	dit	samen	met	de	docenten	verder	uit	te	
werken	tot	concrete	leerinhouden.

onderwijs  Voor	 de	 propedeuse	 van	 de	 opleidingen	
Sports	and	Movement	(Sittard)	en	Sports	and	Education	
(Tilburg)	is	door	het	lectoraat	onderwijs	ontwikkeld	waar-
bij	de	studenten	een	inleiding	in	de	wetenschap	krijgen.	
Zij	 leren	kennisbronnen	te	zoeken	en	te	beoordelen	op	
betrouwbaarheid.	Ook	leren	zij	de	basisbeginselen	van	
het	zelf	onderzoek	doen:	het	maken	van	doelstellingen,	
het	 zoeken	 van	 bronnen	 en	 dergelijke.	 Fontys	 Sport-
hogeschool	 kent	 zelf	 geen	 wetenschappelijk	 gerichte	
minor.	De	 lector	participeert	wel	 in	 andere	minors	 van	
Fontys:	Health	&	Lifestyle	en	Health	&	Performance.	Ten	
slotte	is	de	lector	tevens	inhoudelijk	eindverantwoorde-
lijke	voor	de	in	januari	2009	gestarte	opleiding	Master	of	
Sports.	Behalve	de	zorg	over	de	leden	van	zijn	kennis-
kring	heeft	Borghouts	geen	managementtaken.	Daar	is	
hij	niet	rouwig	om.	“Ik	wil	niet	te	veel	worden	opgeslokt	
door	de	waan	van	de	dag,	maar	me	bezighouden	met	
inhoudelijke	verdieping.”

Waan van de dag  De	relatie	met	de	initiële	opleiding	is	
goed	volgens	Borghouts:	“Ik	was	hier	al	jaren	werkzaam	
voordat	ik	lector	werd.	Dat	heeft	als	voordeel	dat	ik	de	
mensen	kende	en	de	mensen	kenden	mij.	De	inbedding	
van	 het	 onderzoeksbeleid	 is	 in	 samenwerking	 met	 de	
curriculumgroep	 vastgesteld.	 Veel	 van	 onze	 docenten	
zijn	zelf	universitair	geschoold.	Toch	 is	het	moeilijk	om	
hen	echt	 te	betrekken	bij	wat	wij	doen.	Dat	komt	dan	
natuurlijk	door	het	tijdsprobleem,	de	waan	van	de	dag,	
die	ik	eerder	al	noemde.	Ik	zie	het	meer	betrekken	van	
alle	docenten	bij	de	kenniskring	echter	wel	als	een	van	
mijn	 verbeteropdrachten.	 Op	 dit	 moment	 denk	 ik	 dan	
bijvoorbeeld	 aan	 leeskringen	 waarin	 artikelen	 worden	
besproken.”

realistisch  Hoewel	 lectoren	 en	 kenniskringen	 vaak	
gecharmeerd	zijn	van	het	‘echte’	universitaire	–	lees	fun-
damentele	–	onderzoek	is	Borghouts	heel	stellig	over	de	
beperkingen	en	mogelijkheden	van	hbo-studenten	op	dit	
gebied.	Lars	Borghouts:	“Laten	we	realistisch	zijn.	Welke	
gymleraar	werkt	ooit	met	een	statistiekprogramma?	We	
moeten	ons	met	het	onderzoek	binnen	de	bachelorop-
leidingen	meer	richten	op	de	eigen	beroepspraktijk.	Hier	
valt	veel	te	winnen.	Als	onze	studenten	literatuur	over	de	
eigen	beroepspraktijk	kunnen	begrijpen,	kritisch	kunnen	

lars Borghouts: 
“ik wil niet te 
veel worden 
opgeslokt door 
de waan van de 
dag, maar me 
bezighouden 
met inhoudelij-
ke verdieping.”

beoordelen	en	weten	te	vertalen	naar	hun	eigen	praktijk,	
dan	is	dat	geweldig.	We	leiden	geen	wetenschappers	op.	
Wat	we	 leren	moet	aansluiten	bij	het	beroep.	Dit	neemt	
niet	 weg	 dat	 binnen	 de	 (promotie)onderzoeken	 van	 het	
lectoraat	wel	degelijk	generaliseerbaar	wetenschappelijk	
onderzoek	wordt	gedaan.	De	vraag	die	we	onszelf	daar-
bij	altijd	stellen	is:	hebben	onze	afgestudeerden	iets	aan	
deze	kennis?”
Datzelfde	 geldt	 voor	 de	 professionele	 Master	 of	 Sports	
die	in	januari	2009	van	start	is	gegaan.	De	studenten	van	
deze	 opleiding	 worden	 geschoold	 in	 het	 uitvoeren	 van	
toegepast	onderzoek.	De	lector	is	inhoudelijk	eindverant-
woordelijk	voor	de	opleiding.	Borghouts	hoopt	te	zijner	tijd	
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studenten	van	de	bacheloropleiding	te	kunnen	interesse-
ren	 voor	deelname	aan	projecten	die	 vanuit	 de	master	
geëntameerd	zullen	worden.	De	nieuwe	Master	of	Sports	
is	behalve	voor	de	eigen	bachelorstudenten	ook	interes-
sant	 voor	 andere	 afgestudeerden	 uit	 de	 gezondheids-
zorg	en	met	name	ook	voor	 fysiotherapeuten.	Een	van	
de	onderzoekspijlers	is	het	ontwerpen	en	implementeren	
van	bewegingsprogramma’s	voor	chronisch	zieken.

copD  Dat	 sluit	 nauw	 aan	 bij	 een	 van	 de	 twee	 pijlers	
van	 het	 lectoraat:	 bewegingsprogramma’s	 voor	 ziekte-
preventie	door	fysieke	activiteit.	Lars	Borghouts:	“Op	dit	
moment	 ligt	 de	 focus	 op	 één	 aandoening:	 COPD.	 We	
hebben	 gekozen	 voor	 deze	 aandoening	 omdat	 er	 ten	
eerste	veel	mensen	aan	lijden	en	ten	tweede	omdat	fy-
sieke	activiteit	bij	COPD	zo’n	belangrijke	rol	speelt.	Door	
hun	longbeperking	zijn	COPD-patiënten	vaak	minder	ac-
tief.	Doordat	ze	weinig	actief	zijn,	gaan	hun	skeletspieren	
in	kwaliteit	achteruit,	waardoor	ze	 in	een	vicieuze	cirkel	
terechtkomen.	 Met	 de	 juiste	 inspanning	 kan	 deze	 cir-
kel	doorbroken	worden.	We	hebben	contacten	met	het	
longrevalidatiecentrum	 Schoondonck	 in	 Breda.	 Joost	
Oomen	 en	 Willem	 Gosens	 gaan	 onderzoeken	 welke	
vormen	van	fysieke	training	het	meest	geschikt	zijn	voor	
COPD-patiënten.”

concurrentie  Lector	Borghouts	realiseert	zich	dat	met	
name	de	studenten	die	afstuderen	als	bachelor	Sports	
and	 Movement	 in	 de	 praktijk	 zullen	 gaan	 concurreren	
met	fysiotherapeuten.	Nu	fysiotherapeuten	actiever	wor-
den	op	de	terreinen	health	promotion	en	preventie	wordt	
het	onderscheid	met	de	afstudeerders	van	de	Sittardse	
opleiding	 wel	 heel	 klein.	 Beiden	 begeven	 zich	 steeds	
meer	richting	fitnesswereld	waarbinnen	beiden	zich	weer	
van	CIOS-ers	onderscheiden	doordat	zij	specifieke	trai-
ningsprogramma’s	ontwerpen	voor	ouderen	of	chronisch	
zieken.	Borghouts:	“Ik	hoop	dat	onze	studenten	de	con-
currentie	aankunnen	door	de	gedegen	opleiding	in	me-

thodisch	en	didactisch	denken	die	ze	bij	ons	krijgen.	Op	
de	Masteropleiding	kunnen	ze	zich	dan	weer	vinden	 in	
gezamenlijke	onderzoeksterreinen.”

samenwerking		Naast	de	samenwerking	met	de	Uni-
versiteit	Maastricht	werkt	het	 lectoraat	ook	samen	met	
de	GGD	West-Brabant,	de	GGD	Den	Bosch,	de	Mytyl-
school	Roosendaal	en	het	gemeentelijk	sportbedrijf	Til-
burg	om	het	bewegen	op	basisscholen	te	stimuleren.
Inmiddels	 zijn	 er	 ook	 contacten	 gelegd	 met	 de	 fysio-
therapieopleidingen	binnen	Fontys	 en	de	opleiding	 van	

AVANS.	Borghouts:	“We	willen	kijken	wat	we	van	mekaar	
kunnen	leren.	Wellicht	levert	de	paramedische	kennis	ons	
meer	inzicht	op	bij	het	opstellen	van	bewegingsrichtlijnen.	
Bij	de	trainingsvormen	die	we	op	dit	moment	vooral	ont-
wikkelen	kijken	we	met	name	naar	zaken	als:	hoe	inten-

sief	kan	of	moet	iemand	trainen,	wat	levert	meer	voordeel	
op:	krachttraining	of	duurtraining	en	dergelijke.	Waar	we	
verder	ook	heel	erg	in	geïnteresseerd	zijn,	is	hoe	de	effec-
ten	worden	doorgezet	in	het	dagelijks	leven.	We	hebben	
inmiddels	 allerlei	 ambulante	 meetapparatuur	 waarmee	
we	dat	goed	kunnen	meten.	In	de	toekomst	hopen	we	in	
Tilburg	ook	de	beschikking	te	hebben	over	een	Physical	
Activity	Lab.”	Maar	samen	met	de	ontwikkeling	van	een	
uitgebreide	contractpoot	om	geld	van	derden	te	genere-
ren	vormt	dat	 lab	nog	een	van	de	toekomstwensen	van	
lector	Borghouts.

“ik hoop dat onze studenten de concurrentie 
aankunnen door de gedegen opleiding in methodisch en di-

dactischa denken die ze bij ons krijgen.”
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Max Masseur 

Horeca of zorg?
Al	enige	 tijd	ervaart	de	zorgsector	de	zweep	van	het	ma-
nagementdenken.	De	voor	deze	laatste	tak	van	sport	type-
rende	kretologie	als	transparantie,	bedrijfsvoering,	product-
typering,	klantgerichtheid	en	sinds	kort	 ‘hospitality’	voeren	
in	 bijna	 iedere	 discussie	 de	 boventoon.	 Ziekenhuizen	 zijn	
opgeheven	en	omgetoverd	 in	medische	centra,	waar	 effi-
ciency,	technologie,	producttypering	en	DBC	sleutelbegrip-
pen	 zijn	geworden.	Het	 lijken	grote	medische	supermark-
ten,	waar	de	klant	op	basis	van	beschikbare	informatie	moet	
kunnen	kiezen	wat	hij	of	zij	voor	hem	of	haar	het	meest	ge-
eigend	lijkt.	Aan	de	uitgang	ontbreekt	de	kassa,	daar	staat	
vooralsnog	de	zorgverzekeraar.	Sinds	kort	doet	ook	de	ho-
recaterminologie	zijn	intrede.	Zorgverleners	worden	geacht	
een	menukaart	in	hun	spreek-	of	wachtkamer	op	te	hangen	
waar	hun	diensten	en	producten	op	vermeld	staan.	De	klant	
kan	zodoende	kiezen	wat	hij	graag	aan	zorg	inkoopt.	Ook	
de	term	‘prijslijst’	wordt	veelvuldig	gebezigd.	De	klant	moet	
immers	 op	 basis	 van	 transparantie	 zijn	 aankopen	 kunnen	
vergelijken.	Is	het	gewenste	product	goedkoper	bij	de	‘con-
culega’?	Krijg	ik	het	teveel	betaalde	terug	zoals	bij	de	Medi-
amarkt?	Kan	ik	iets	uit	mijn	mandje	terugleggen	wanneer	het	
product	me	uiteindelijk	toch	niet	bevalt?	Heb	ik	garantie?
Beleidsmakers	spreken	in	dit	verband	ook	wel	van	een	Zorg-
markt.	Men	stelt	zich	kennelijk	schreeuwende	zorgkooplie-
den	voor,	die	hun	diensten	en	producten	aanbieden	en	met	
de	klant	over	de	prijs	onderhandelen.	Op	de	zorgmarkt	 is	
de	euro	anderhalve	euro	waard…	In	tegenstelling	tot	de	oe-
fentherapeuten	die	 slechts	 één	product	 te	 verkopen	heb-
ben,	namelijk	de	oefentherapie	 volgens	Mensendieck	dan	
wel	volgens	Cesar,	hebben	fysiotherapeuten	een	soort	su-
permarkt;	 ze	 hebben	 immers	 meerdere	 producten	 in	 hun	
schappen	liggen.	Spaart	u	zegels?
Bij	voldoende	transparantie,	dus	wanneer	er	voldoende	fol-
dertjes	 in	de	folderrekjes	staan,	wanneer	het	zorgwinkelen	
aantrekkelijk	 wordt	 gemaakt	 (‘iedere	 zondag	 open!’),	 kent	
de	zorgmarkt	zijn	eigen	economische	wetmatigheid	en	er-
vaart	de	klant	en	u	de	weldaad	van	de	vrije	zorgmarkt…
Ik	vraag	me	zo	 langzamerhand	af	waar	 ik	werk	en	wie	of	
wat	ik	ben.	Ik	had	toch	fysiotherapie	gestudeerd?	Tja,	wel	
eens	geoberd	als	student,	maar	dat	was	toch	geen	stage-
adres	vanuit	de	opleiding…	of	toch?	Wat	moet	een	patiënt	
(oeps…	 politiek	 incorrect	 woord)	 met	 een	 prijslijst	 of	 een	
menukaart?	Kiest	de	patiënt	op	basis	van	een	tarief?	‘Dat	

is	goedkoper,	mag	dat	ook?’	Of:	‘Mag	het	ietsje	minder	zijn	
dan	kom	ik	net	uit	met	mijn	20	euro?’	Natuurlijk	niet!
Patiënten	bespreken	met	hun	fysiotherapeut	de	bevindingen	
uit	het	lichamelijk	onderzoek.	Op	basis	van	het	beschikbare	
bewijs	 in	de	 literatuur,	de	 leefomstandigheden	van	de	pa-
tiënt	en	de	eventuele	voorkeur	wordt	er	een	therapeutische	
keuze	gemaakt.	Niet	op	basis	van	een	menu	of	een	prijs,	
maar	op	basis	van	therapeutische	noodzaak	en	de	geschat-
te	kans	op	een	positief	effect.	Een	volstrekt	door	vakinhoud	
gedreven	procesgang,	die	niets	met	menu’s,	markt	of	enig	
andere	‘horecafferij’	te	maken	heeft.
Waarom	 volgen	 wij	 dan	 toch	 zo	 slaafs	 de	 managers	 en	
nemen	wij	hun	kretologie	over?	Managers	en	bestuurders	
behoren	de	randvoorwaarden	te	creëren	voor	een	optimale	

beroepsuitoefening.	Dat	is	van	een	geheel	andere	aard	dan	
het	huidige	dicteren	van	vrije	marktformules	met	bijbehoren-
de	terminologie,	waarmee	nóch	vakinhoud,	nóch	patiënten,	
nóch	zorgverleners	gebaat	zijn.
Kortom:	 voor	 een	 etentje	 ga	 je	 naar	 het	 restaurant,	 dat	
veelal	is	uitgekozen	op	basis	van	prijs/kwaliteit	verhouding.	
Daar	hanteer	je	een	menukaart	en	een	prijslijst	om	te	weten	
wat	men	serveert.	Die	hangen	dan	ook	 in	de	vitrine.	Voor	
fysiotherapeutische	zorg	ga	je	naar	de	fysiotherapeut	die	op	
basis	van	kennis,	kunde	en	toewijding,	samen	met	de	pa-
tiënt	de	meest	geëigende	behandeling	instelt.	Daar	behoort	
niets	in	een	vitrine	te	hangen.	De	beroepstitel	zegt	genoeg.	
Laten	we	ophouden	dingen	die	niets	met	elkaar	te	maken	
hebben	met	elkaar	te	verwarren!

Reacties kunt u mailen naar fysiopraxis@kngf.nl.

krijg ik het teveel 
betaalde terug zoals 
bij de Mediamarkt? 
heb ik garantie?
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bevorderen en ondersteunen van samenwerking

Het	KNGF	ondersteunt	en	motiveert	fysiotherapeuten	graag	om	meer	te	gaan	samenwerken;	samenwer-
king	tussen	fysiotherapeuten	onderling	en	tussen	fysiotherapeuten	en	andere	zorgaanbieders.	In	april	tot	
en	met	juni	2009	organiseert	het	KNGF	opnieuw	een	aantal	bijeenkomsten	Samenwerking.	De	data	en	
de	locaties	vindt	u	op	FysioNet.	Ter	inspiratie	publiceren	we	in	FysioPraxis	interviews	over	ervaringen	in	
samenwerking	van	collega-fysiotherapeuten.	Deze	keer:	Jan	Peter	Valk					Tekst en beeld: gaston melis 

Workshop 
Samenwerking

mentale	problemen.	Zou	het	niet	leuk	zijn,	dachten	ze,	om	
daarvoor	samen	een	protocol	op	te	zetten?	Een	curatief	
programma	dat	als	pakket	kon	worden	aangeboden	aan	
de	zorgverzekeraar.
Het	werd	meteen	een	succes,	zegt	Jan	Peter	Valk,	toen	
nog	niet	betrokken,	maar	nu	coördinator	van	de	samen-
werkende	praktijken.	“Voor	dat	eerste	product	waren	fol-
ders	gemaakt	en	er	was	wat	marketing	gedaan.	Voor	ze	
het	wisten,	zagen	externen	de	praktijken	als	het	ware	als	
één	 partij.	 Niet	 alleen	 de	 verzekeraars,	 ook	 verwijzers.”	
Het	 samenwerken	smaakte	direct	 naar	meer.	 Jan	Peter	
Valk,	 die	 de	 anderen	 kende	 van	 de	 opleiding	 manueel	
therapie	en	diverse	regionale	bestuursfuncties,	sloot	zich	
bij	de	andere	vier	aan	en	ze	begonnen	zich	medio	2002	
te	oriënteren	op	een	wat	bredere	samenwerking.	“Er	was	
geen	noodzaak	om	iets	samen	te	doen,	het	kwam	voort	
uit	de	wil	om	iets	leuks	op	te	zetten.”

Groeimodel  Dat	 ging	 niet	 over	 één	 nacht	 ijs,	 maar	
doelbewust	 via	 een	 groeimodel.	 De	 eerste	 stap	 die	 de	
praktijken	 zetten,	 was	 praten	 met	 een	 MKB-adviseur.	
Samen	kwamen	ze	tot	het	vaststellen	van	een	missie	en	
visie,	en	daarmee	werd	meteen	ook	hun	gedeelde	ambitie	
duidelijk.	“We	willen	toonaangevend	zijn	op	gebied	van	fy-
siotherapie,	we	denken	in	fysiotherapeutische	producten,	
aan	 een	 eenduidige	 organisatie	 die	 eenduidig	 werkt	 en	
we	sluiten	aan	bij	de	vraag	uit	de	samenleving.	Daarnaast	
hadden	we	ons	voorgenomen	om	binnen	vijf	jaar	een	in-
terne	organisatie	te	hebben	van	zes	praktijken.”
Om	de	samenwerking	structuur	te	geven,	werd	gekeken	
naar	 diverse	 bedrijfsvormen:	 de	 BV,	 een	 coöperatie	 en	
de	stichting.	Uiteindelijk	viel	de	keuze	op	de	kostenmaat-
schap,	waar	iedere	praktijk	geld	in	stopt	om	daarmee	de	
gezamenlijk	 activiteiten	 te	 financieren.	 Valk:	 “Mijn	 werk-
zaamheden	als	coördinator	van	de	club	worden	op	decla-
ratiebasis	vergoed.	Maar	ook	de	fysiotherapeuten	die	zich	

niet over één nacht ijs

Jan Peter Valk, 
coördinator bij 
Kernpraktijken en 
manueel thera-
peut bij Fysiothe-
rapie ooster ee in 
Monnickendam.

Waar	de	een	samenwerking	zoekt	om	sterker	
te	worden	in	de	breedte,	kan	de	ander	juist	
zoeken	naar	diepgang.	Dat	gebeurde	in	de	
omgeving	van	Monnickendam,	waar	een	
aantal	bevriende	fysiotherapeuten	zich	groe-
peerden	rondom	een	rugprogramma.	

Het	 was	 begin	 2000.	 Vier	 fysiotherapeuten	 uit	 de	 regio	
Zaanstreek/Waterland	hadden	net	een	cursus	achter	de	
rug	over	het	 verband	 tussen	chronische	 rugklachten	en	
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vrijmaken	voor	het	opstellen	van	de	protocollen	worden	
daaruit	betaald.	Daardoor	wordt	het	minder	vrijblijvend	en	
komt	er	ook	wat	van	de	grond.”
In	2004	werd	een	naam	bedacht:	Kernpraktijken.	Niet	door	
een	dure	adviseur	of	marketingdeskundige,	gewoon	door	
de	praktijkhouders	zelf	tijdens	een	van	de	vergaderingen.	
“Ik	weet	niet	eens	meer	wie	ermee	kwam,	maar	de	naam	
bleef	hangen.”	Onder	die	naam	gingen	zes	praktijken	 in	
Krommenie,	 Zaandam,	 Purmerend,	 Middenbeemster,	
Monnickendam	en	Volendam	de	markt	op.	“We	hebben	
allemaal	een	beetje	eenzelfde	profiel	qua	uitstraling,	qua	
medewerkers,	en	allemaal	hebben	we	een	trainingszaal.	
Dus	we	zijn	heel	erg	aan	elkaar	gewaagd.”	

Methodisch handelen  Ook	 al	 lijk	 je	 op	 elkaar,	 de	
vraag	is	hoe	je	zes	zelfstandige	organisaties	met	45	mede-
werkers,	verspreid	over	de	regio,	‘eenduidig’	laat	werken	
zoals	in	de	missie	was	omschreven.	“Elke	fysiotherapeut	
in	onze	organisatie	moet	voldoen	aan	een	bepaald	kwa-
liteitsniveau,	een	niveau	dat	je	kunt	aantonen	en	dat	ook	
geborgd	is.	Daarom	zijn	we	vanaf	begin	af	aan	gericht	op	
het	methodisch	handelen.	En	dat	moet	je	wel	een	beetje	
in	de	vingers	hebben	om	een	probleem	stapje	voor	stapje	
te	analyseren”,	aldus	Valk.
Om	het	methodisch	handelen	en	de	verslaglegging	goed	
op	orde	te	krijgen,	zijn	in	2005	binnen	Kernpraktijken	eigen	
IOF’s	opgericht.	De	landelijke	infrastructuur	werd	zo	in	feite	
gebruikt	voor	het	uitvoeren	van	het	eigen	businessplan.
Nu	wordt	op	alle	 vlakken	protocollair	 gewerkt,	op	basis	
van	 de	 bestaande	 richtlijnen,	 maar	 dan	 een	 stapje	 ver-
der.	 “Een	 richtlijn	 is	meer	een	algemeen	kader.	Wij	heb-
ben	de	protocollen	verder	gespecificeerd	en	de	taken	en	
bevoegdheden	daarin	wat	strikter	neergezet.	Een	richtlijn	
uitbrengen	is	echt	wat	anders	dan	het	implementeren	er-
van	op	praktijk-	of	groepsniveau.	Dat	vraagt	gerichte	aan-
dacht,	anders	bestaat	de	kans	dat	in	een	praktijk	van	tien	
mensen	twee	praktijken	het	goed	doen	en	acht	niet.	Zelfs	
nu	nog,	 in	onze	huidige	werkwijze,	moet	 je	elkaar	bij	de	
les	houden.”

vakmanschap   Een	van	de	manieren	om	intern	dui-
delijkheid	te	creëren	was	het	maken	van	eigen	producten.	
Zo	werden	in	2006	vijf	nieuwe	producten	ontwikkeld,	de	
Kernprotocollen	Rug,	Schouder	en	Knie,	en	Bewegen	bij	
depressie	en	Beweegprogramma	DM.	Valk:	“Wij	denken	
dat	fysiotherapie	de	toekomst	heeft	en	hopen	en	denken	
dat	vakmanschap	een	belangrijke	basis	is	en	dan	heb	je	
elkaar	nodig.	Op	veel	plaatsen	in	Nederland	kunnen	nog	
veel	kwaliteitsslagen	worden	gemaakt	en	voor	het	imago	
van	 de	 fysiotherapie	 is	 het	 belangrijk	 dat	 het	 vakman-
schap	aantoonbaar	aanwezig	is.”
Binnen	Kernpraktijken	zijn	er	daarom	specialisten	die	ver-
antwoordelijk	zijn	voor	een	bepaalde	klacht	of	aandachts-
gebied.	 Zo	 is	 er	 één	 persoon	 verantwoordelijk	 voor	 de	
schouder.	“Dat	wil	niet	zeggen	dat	anderen	geen	schou-
derklachten	behandelen,	maar	zij	is	ervoor	verantwoorde-
lijk	dat	 alle	 schouderpatiënten	op	een	goede	manier	 en	
volgens	het	protocol	het	behandelproces	doorlopen.	Een	

frozen	shoulder	wordt	in	onze	praktijk	door	één	persoon	
behandeld.	Postoperatieve	 schouder	 kan	door	 iedereen	
worden	behandeld,	maar	dan	wordt	wel	verwacht	dat	die	
fysiotherapeut	het	protocol	kent	en	toepast.”

samenwerking met verzekeraars  Opmerkelijk	
is	ook	dat	Kernpraktijken	goede	relaties	onderhoudt	met	
verzekeraars.	In	overleg	met	Achmea	heeft	Kernpraktijken	
in	2007	een	externe	audit	ondergaan	en	maakt	het	ge-
bruik	van	een	bonusregeling.	“Er	zijn	in	Nederland	maar	26	
praktijken	die	die	bonus	hebben	gehaald	en	zes	daarvan	
behoren	 tot	Kernpraktijken.	 Ik	vraag	me	dan	af	waarom	
andere	praktijken	die	uitdaging	niet	aangaan.	Ik	snap	het	
ook	wel	een	beetje.	De	verzekeraar	 is	onze	vijand.	Daar	
moeten	we	van	wegblijven.	Terwijl	wij	denken:	we	hebben	
beide	een	belang,	als	het	goed	is	zijn	we	beide	bezig	om	
de	zorg	goed	neer	te	zetten.	Maar	het	blijft	een	valkuil	als	
je	met	verzekeraars	zaken	doet,	dus	 je	moet	altijd	op	 je	
qui-vive	blijven,	en	dat	zijn	we	ook.”
Voor	dit	jaar	staat	dan	ook	het	contractbeheer	op	de	plan-
ning.	De	kenners	binnen	Kernpraktijken	houden	alle	be-
staande	en	nieuwe	contracten	nauwkeurig	tegen	het	licht.	
Het	voordeel	is	dat	niet	iedere	praktijk	zelf	alle	contracten	
hoeft	door	te	worstelen.	“Vooraf	hebben	we	gezegd	dat	
iedere	praktijk	het	eigen	contract	mocht	behouden.	Maar	
we	zouden	als	club	afspreken	met	welke	verzekeraars	we	
nieuwe	contracten	zouden	aangaan.	En	wij	 vinden	–	en	
daarin	 verschillen	 de	 meningen	 binnen	 de	 fysiotherapie	
–	 dat	 je	 met	 zoveel	 mogelijk	 verschillende	 verzekeraars	
contracten	moet	aangaan.	Dat	 is	namelijk	 in	het	belang	
van	de	klant.”
Zolang	je	als	fysiotherapiepraktijk	zelf	maar	inhoudelijk	de	
regie	 in	handen	houdt,	 is	het	volgens	Valk	helemaal	niet	
vies	om	extra	afspraken	met	zorgverzekeraars	te	maken.	
“Als	het	maar	op	reële	gronden	gebeurt	en	het	vakman-
schap	prevaleert.	We	zien	het	eerder	als	een	valkuil	om	
op	elke	hype	mee	te	liften.	Dus	je	moet	goed	kijken	naar	
je	eigen	kracht	en	keuzes	maken:	waar	ben	 ik	goed	 in,	
waar	wil	 ik	me	in	positioneren	en	wat	 laat	 ik	aan	andere	
partijen	over.”

top   Kernpraktijken	 heeft	 dan	 ook	 bewust	 vastgelegd	
in	 welke	 specialisaties	 het	 naar	 de	 top	 wil	 groeien.	 Jan	
Peter	Valk:	“Wij	houden	ons	als	praktijk	vooral	bezig	met	
orthopedische	gerichte	klachten:	 rug,	knie	en	schouder.	
Dat	zijn	de	gebieden	waarvan	we	nu	zeggen:	daarin	willen	
we	ons	als	specialist	gaan	manifesteren.”

Kijk voor meer informatie op www.kernpraktijken.nl.

Kernpraktijken is een samenwerkingsverband in de regio Zaan-
streek/Waterland. Zes bestaande praktijken zijn onder één nieuwe 
naam verder gegaan nadat ze waren samengekomen rondom één 
product. Inmiddels zijn de praktijken opgegaan in een eenduidige 
interne organisatie die werkt met eigen protocollen en diverse eigen 
producten.

bevorderen en ondersteunen van samenwerking

niet over één nacht ijs
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opzij, opzij, opzij…
1. De Beroepsmonitor 
Fysiotherapie is een 
jaarlijks terugkerende 
peiling van het KNGF 
onder een willekeu-
rige groep van 3.600 
fysiotherapeuten. 
Deze monitor wordt 
uitgevoerd in samen-
werking met het ITS, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen. 

Meer informatie over 
de Beroepsmonitor 
Fysiotherapie en het 
Beroepspanel Fysio-
therapie vindt u op de 
Onderzoekssite via 
www.fysionet.nl.

‘We	 moeten	 rennen,	 springen,	 vliegen,	 duiken,	 vallen,	
opstaan	 en	 weer	 doorgaan’.	 De	 heer	 Van	 Veen	 doelde	
daarbij	weliswaar	op	het	‘haastprobleem’	in	onze	samen-
leving.	Echter,		het	zou	voor	onze	beroepsgroep	wel	eens	
de	ultieme	bewegingstest	kunnen	zijn.	Bewegen,	cardio-
vasculair,	 valpreventie,	 gewichtscontrole	 &	 beweegstan-
daarden	 en	 –	 niet	 te	 vergeten	 –	 emotionele	 veerkracht.	
Gelukkig	voor	de	fysiotherapeut	zit	dit	niet	allemaal	in	één	
test!	Het	zou	uw	instelling	of	praktijk	waarschijnlijk	belas-
ten	met	een	gigantische	hoeveelheid	voorzorgs-	en	veilig-
heidsmaatregelen.

Maak plaats, maak plaats, maak plaats  Dus	
voor	nu	even	 terug	naar	de	afzonderlijke	 testen	die	ge-
bruikt	worden	 in	de	 fysiotherapie.	Want	daar	creëert	de	
fysiotherapeut	wel	meer	en	meer	ruimte	voor	binnen	zijn	
werk.	Zo	constateerden	wij	anderhalf	jaar	geleden	op	ba-
sis	van	de	Beroepsmonitor	Fysiotherapie1	editie	2007	dat	
de	fysiotherapeut	aan	de	slag	is	(gegaan)	met	klinimetrie.	
Want	daar	hebben	we	het	over	als	we	spreken	over	het	
gebruik	 van	 meetinstrumenten.	 Volgens	 eigen	 zeggen	
gebruikt	81	procent	van	de	fysiotherapeuten	meetinstru-
menten	 bij	 het	 beoordelen	 van	 patiënten.	 Voor	 het	 me-
rendeel	 zijn	 dat	 instrumenten	 die	 in	 de	 KNGF-richtlijnen	
worden	aanbevolen.	Belangrijke	motivatoren	voor	gebruik	
blijken:	evaluatie	van	het	beloop	dan	wel	de	behandeling	
zelf,	ondersteuning	van	de	fysiotherapeutische	diagnose,	
het	borgen	van	transparantie	naar	derden	en	het	verbe-
teren	 van	 de	 concrete	 behandeldoelen.	 Fysiotherapeu-

ten	gaven	destijds	ook	aan	dat	ze	daar	wel	wat	steun	bij	
kunnen	gebruiken	vanuit	het	KNGF	(zie	figuur).	Met	name	
op	het	gebied	van	de	keuze	van	instrumenten	en	het	be-
schikbaar	stellen	ervan.

Wij hebben ongelofelijke haast  Nou	 ja,	 haast.	
Wij	 hebben	 geen	 haast.	 Wel	 hebben	 we	 als	 KNGF	 de	
handschoen	opgepakt	om	zorgvuldig	met	de	ondersteu-
ning	aan	de	gang	te	gaan.	Sindsdien	heeft	het	KNGF	sets	
van	 meetinstrumenten	 ontwikkeld	 voor	 de	 ouderenzorg	
en	voor	de	eerste	 lijn.	En	er	bestaan	 ideeën	voor	meer-
dere	sets.	Ook	starten	er	dit	voorjaar	op	alle	hogescholen	
(fysiotherapie)	cursussen	klinimetrie	die	in	samenwerking	
met	de	Hogeschool	Utrecht	en	de	Hogeschool	Zuyd	zijn	
ontwikkeld.	Met	als	doel	het	bevorderen	van	meetinstru-
mentengebruik	onder	fysiotherapeuten.	Daarnaast	wordt	
dit	voorjaar	in	de	Beroepsmonitor	weer	geïnformeerd	naar	
het	gebruik	 van	een	selectie	 van	meetinstrumenten.	Op	
deze	manier	blijven	we	als	KNGF	monitoren	hoe	klinime-
trie	binnen	de	 fysiotherapie	 zich	ontwikkelt.	 Ik	gok	erop	
dat	 het	 gebruik	 van	 populaire	 meetinstrumenten	 uit	 de	
meting	2007	–	de	Patiënt	Specifieke	Klachten	(PSK),	de	
Quebeck	Back	Pain	Disability	Scale,	de	6-minuten	of	10-
meter	 looptest	en	de	Borg-schaal	–	anno	voorjaar	2009	
met	de	helft	is	toegenomen.	Houdt	u	het	nog	bij?

drs.	Carla	Schenkeveld
onderzoekscoördinator	KNGF

ondersteunings-
behoefte vanuit 
het KnGF bij de 
implementatie en 
het gebruik van 
meetinstrumenten 
– % aangekruist 
door fysiothera-
peuten die één of 
meer meetinstru-
menten gebruiken 
(n=1.424).

ondersteuningsbehoefte vanuit het knGF

nee

ja, bij de keuze instrumenten

ja, bij het beschikbaar stellen

ja, bij de praktijkinrichting

ja, bij de organisatie in de praktijk

ja, anders
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Juni 2009
2 juni

Studiedag ‘de ontwikkeling en 

behandeling van acute en chronische pijn’

Programmaonderdelen:	pijn	zit	tussen	de	oren,	

fibromyalgie	en	CRPS:	modediagnosen?,		

rugklachten	en	palliatieve	zorg.

Locatie:	Leids	Universitair	Medisch	Centrum	

(Buruma	zaal),	Leiden

Inlichtingen:	www.boerhaavenet.nl

4 juni

Symposium ‘oncologie in perspectief. 

Geen vooruitgang zonder terugblik’

Een	symposium	voor	verpleegkundigen	en	

paramedici	over	de	ontwikkelingen	in	de	

oncologische	zorg.	Georganiseerd	door	het	

Nederlands	Kanker	Instituut	–	Antoni	van	

Leeuwenhoek	Ziekenhuis	(NKI-AVL).	

Locatie:	Theater/congrescentrum	

De	Meervaart	in	Amsterdam	

Inlichtingen:	www.nki.nl/symposium4juni2009

5 juni

internationaal congres ‘chronische 

Ziekten’

Met	aandacht	voor	hart-	en	vaatziekten,	chro-

nische	pijn,	COPD,	kanker,	reuma	en	diabetes.	

Lezingen,	workshops	en	therapietraining.

Locatie:	Heidehal	Sports+Events	Nieuwegein

Inlichtingen:	www.fysiophysics.nl/congressen

5 en 6 juni

tweedaags symposium ‘diagnostiek en 

revalidatie bij sportletsels van de knie’

Docenten:	prof.	dr.	E.	Witvrouw,	Universiteit	

Gent,	België	en	dr.	T.	van	Tienen,	orthope-

disch	chirurg	St.	Maartenskliniek,	Nijmegen.	

Georganiseerd	door	Physioknowledge.

Locatie:	Duiven	

Inlichtingen:	www.physioknowledge.nl	of	

tel.	06	52680218

12 juni 

nVFK voorjaarscongres 

Locatie:	Regardz	Nieuwe	Buitensociëteit	

in	Zwolle

Inlichtingen:	www.nvfk.nl

13 juni 2009 

Studiedag ‘diabetes mellitus en 

overgewicht’

De	multidisciplinaire	begeleiding	van	de	groei-

ende	patiëntenpopulatie	met	diabetes	mellitus	

en	overgewicht.

Locatie:	Eemnes

Inlichtingen:	www.humanmotion.nl

19 juni 

Verdiepingsdag ‘de Kracht van 

het Brein’

Voor	iedere	therapeut	die	in	korte	tijd	op	de	

hoogte	wil	komen	van	moderne	ontwikke-

lingen	op	het	voor	de	fysiotherapie	relevante	

gebied	van	het	brein.	

Lokatie:	ITON-Haarlem

Inlichtingen:	www.trilemma.nl

auGustus 2009
28 augustus

congres ‘noviteiten in de (top)sport, 

onbegrensd?’

Acute	actuele	sportletsels,	de	grenzen	van	het	

menselijke	lichaam,	nieuwe	ontwikkelingen	

in	de	orthopedie	met	betrekking	tot	sport	en	

revalidatie	en	de	ervaringsdeskundigen	over	

topsport.	Voor	o.a.	(sport)fysiotherapeuten,	

sportartsen,	bewegingswetenschappers,	

orthopeden.	De	baten	van	het	congres	komen	

ten	gunste	van	goede	doelen	die	zich	richten	

op	(gehandicapte)	kinderen	en	sport.

Locatie:	RAI	congrescentrum	Amsterdam	

Inlichtingen:	www.paramedisch.org	en	

www.sportenorthopedie.nl

septeMber 2009
26 september	

Studiedag motorische problemen bij 

kinderen: neurale netwerken, onderzoek, 

differentiële diagnose & comorbiditeit	

Locatie:	Amsterdam	

Inlichtingen:	www.suyi.nl	of	info@suyi.nl	

oktober 2009
9 oktober

internationaal congres ‘Womens health’ 

Over	onder	andere	bekkenpijn,	overgewicht,	

eetstoornissen	en	osteoporose.	Lezingen,	

workshops	en	therapietraining.

Plaats:	Heidehal	Sports+Events	Nieuwegein	

Inlichtingen:	www.fysiophysics.nl/congressen

noveMber 2009
5 t/m 7 november 

Symposium ‘a global status quo on 

cerebral Palsy, with a view to the future’

Driedaagse	internationaal	symposium.

Plaats:	Utrecht	

Inlichtingen:	www.bosk.nl	of	johannes@bosk.nl	

10 november

Studiedag ‘Sportpsychologie’ 

Sportpsychologie	voor	fysiotherapeuten.	Het	

beter	leren	begrijpen	en	behandelen	van	de	

revaliderende	sporter.	

Locatie:	Utrecht		

Inlichtingen:	www.PsychFysio.nl

13 en 14 november 

Fysiocongres & Fysioexpo

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.fysiocon-

gres.nl.	De	inschrijving	start	in	augustus.

Plaats:	RAI,	Amsterdam	

Inlichtingen:	www.fysionet.nl

17 november en 1 december

Studiedag ‘Pijn en Stressmanagement’ 

Technieken	uit	de	psychologie	die	te	gebruiken	

zijn	door	fysiotherapeuten.	De	informatie	sluit	

aan	bij	recente	wetenschappelijke	inzichten.	

Locatie:	Utrecht		

Inlichtingen:	www.PsychFysio.nl

Juni 2011
Meet you there!

18th	International	Congress	World	

Confederation	for	Physical	Therapy	(WCPT)

Locatie:	RAI	Amsterdam

buitenland

oktober 2009
30 oktober – 1 november 

3rd international conference on 

Movement dysfunction 

Kinetic	Control	&	MACP

Plaats:	Edinburgh,	United	Kingdom

Inlichtingen:	

www.kcmacp-conference2009.com

septeMber 2012
30 september – 5 oktober

iFoMt 2012

Locatie:	Québec	City,	Canada

Inlichtingen:	www.orthodiv.org

n	Nieuw	toegevoegde	evenementen

aGEnDa
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aanGeboDen

Aangeboden	goedlopende	meermanspraktijk	

in	de	kop	van	NH	per	(evt.	einde)	2009.	Geen	

grote	investeringen	noodzakelijk,	Pand	evt.	te	

huur.	Lage	goodwill	(ook	evt.	te	huur)	Reac-

ties:	epirace@live.nl

In	onze	33	jaar	bestaande,	goed	lopende	

Groepspraktijk	voor	Fysiotherapie	met	een	

uitstekend	netwerk,	wordt	wegens	pensio-

nering	één	maatschapsdeel	ter	overname	

aangeboden.

Eén	of	meerdere	overnamekandidaten	worden	

gezocht.

Binnen	3	tot	5	jaar	zullen	ook	de	andere	twee	

partners	hun	maatschapsdeel	ter	overname	

aanbieden.

De	praktijk	bevindt	zich	binnen	de	driehoek:	

Amsterdam,Haarlem,Leiden	en	heeft	naast	de	

drie	eigenaren,	zeven	medewerkers	en	twee	

administratieve	krachten	in	loondienst.

Informatie	kunt	u	inwinnen	bij:

De	heer	M.P.W.	Schiffers,	Praktijkadviseur	

VVAA

Telefoon:	071-5612365

E-Mail:	M.Schiffers@vvaa.nl-

Praktijkruimte	te	huur	voor	verschillende	

dagdelen.	De	praktijk	is	gelegen	in	het	

Statenkwartier	in	Den	Haag	nabij	de	Frederik	

Hendriklaan.	Er	is	parkeergelegenheid	en	de	

praktijk	is	goed	bereikbaar	met	het	openbaar	

vervoer.

Aangeboden,	goed	lopende	(solo)praktijk	in	

grote	plaats	in	Twente.	Praktijk	is	ook	geschikt	

voor	echtpaar	of	2	collega’s.	Goodwill	volgens	

norm	KNGF.	Praktijkpand	op	huurbasis.	Over-

name	woonhuis	en	praktijkpand	bespreek-

baar,	eventueel	op	termijn.

Brief onder nummer: 1191

Ter	overname	aangeboden	per	ca	juni	2009	

fysiotherapie-praktijk	in	de	regio	Venlo.	De	

praktijk,	die	HKZ	gecertificeerdis,	bestaat	uit	

praktijkhouder	en	medewerkers	ca	3	1/2	fte,	

praktijkruimte	(onder	een	dak	met	huisartsen)	

op	huurbasis.

Brieven	onder	nummer.

Brief onder nummer: 1199

Ter	overname	aangeboden:

Goed	lopende	en	goed	geoutilleerde	praktijk	

VraaG & aanboD
fysiotherapie/manuele	therapie	met	naastge-

legen	ruime	halfvrijstaande	eengezinswoning	

met	garage	in	Westelijk	Noord	Brabant.

Voor	informatie:	dtfaber@dtfaber.demon.nl

Ter	overname	aangeboden:	Een	30	jaar	

bestaande	fysiotherapiepraktijk	in	Zaandam,	

ca	35	uur	per	week,	lage	huur,	goodwill	en	

overname	inventaris	in	overleg.	Beëindiging	

wegens	pensionering.	Een	uitdaging	voor	een	

ondernemende	collega.	Reacties:	mabosch@

telfort.nl

Tel:	075-6162497

Aangeboden	ter	overname:	een	goed	lopende	

meermanspraktijk	in	Alkmaar,	met	5	behandel-

ruimtes	en	3	oefenruimtes.	Totale	oppervlakte	

van	de	praktijk	is	217	m2.	Voor	meer	info:	

Deugd	&	Terpstra,	tel:	0345-588008.

“Pak	uw	contract	weer	eens	uit	de	la”	Per	1	

juli	2009	wordt	namelijk	de	Wet	Personen-

vennootschappen	ingevoerd.	De	Deugd	&	

Terpstra	begeleidt	u	graag	bij	de	aanpassing	

van	uw	huidige	overeenkomst.	Informeer	naar	

ons	scherpe	aanbod:	0345-588008

In	verband	met	pensionering,	ter	overname	

aangeboden	in	midden	Brabant:	maatschap-

deel	fysiotherapie/manuele	therapie	in	goed	

lopende	praktijk	(kleinere	maatschap).

Enthousiaste	en	prettige	werkomgeving	in	

ruime	behuizing	met	grote,	goed	geoutilleerde,	

oefenzaal.	Aanvaarding	en	goodwill	in	overleg.

Geleidelijke	overname	behoort	tot	de	moge-

lijkheden.

Brief onder nummer: 1204

Aangeboden:	onderzoeksmodule	“Back	Pain	

Monitor”	inclusief	Fysio	Tools:	t.e.a.b.

Info	Han	Goossens:	0411-671335/	06-

12318413	

Bij	advertentie	1204	graag	ook	vermelden:	

inlichtingen	06-12318413

GevraaGD

GEZOCHT:	Sport-	of	Manueeltherapeut	

of	i.o.,	wegens	uitbreidng	van	de	praktijk.	

Na	proefperiode	is	er	de	mogelijkheid	tot	

maatschapslid.	Geen	goodwill	betalen.	Voor	

informatie	over	de	praktijk:	www.fysiotherapie-

zoetelief.nl	of	vraag	naar	Koen	Zoetelief,	tel:	

0633734667.

Ter	overname	gevraagd	in	de	regio	Overijssel	

/	Gelderland	:	Fysiotherapiepraktijk,	solo	of	

meermans,	eventueel	maatschapsdeel.

Brief onder nummer: 1178

Gezocht:	enthousiaste	kinderfysiotherapeute	

voor	2	dgn/wk,	tevens	met	affiniteit	voor	

algemene	fysiotherapie,	in	Gezondheidscen-

trum	Vrachelen	te	Oosterhout	(NB).	Daar	de	

specialisatie	kinderfysiotherapie	nog	maar	

kortgeleden	aan	de	praktijk	is	toegevoegd	en	

dus	in	opbouw	is,	wordt	tijdelijk	gevraagd	om	

mee	te	werken	in	de	reguliere	fysiotherapie.	

Info:	06-25005919	www.vangurp-mertens.nl	

fysio@vangurp-mertens.nl

Wilt	U	uw	team	versterken	met	osteopathie?	

Osteopaat	nu	nog	werkzaam	als	fysiothera-

peut/manueeltherapeut	zoekt	praktijkruimte	

te	huur	voor	1	à	2	ochtenden	(van	08.00u.	tot	

max.14.00u.)	per	week.	E-mail	aan	osteopaa-

tzoektruimte@gmail.com

personeel GevraaGD

Verdubbel	uw	inkomsten.	Fysiotherapeut	en	

arts	zoeken	ondernemende	fysiotherapeuten	

voor	een	succesvol	parttime/fulltime	concept	

in	de	wellnessindustrie.	Info@partnersinzaken.

nl	of	bel	Rob	Tolhuijsen	06-53405789

Voor	onze	praktijk	(omgeving	Maastricht)	

zoeken	wij	een	bekkenbodemfysiotherapeute	

(geregistreerd	of	afstuderend	in	2009).	Het	

betreft	een	nieuw	op	te	starten	specialisatie	

binnen	ons	team.

Naast	bekkenbodemfysiotherapie	zullen	de	

werkzaamheden	bestaan	uit	reguliere	fysiothe-

rapie,	het	begeleiden	van	medische	trainings-

therapie	en	het	aan	huis	behandelen	van	

ouderen	en	minder	validen	met	voornamelijk	

orthopaedische,	neurologische	en	reumati-

sche	aandoeningen.	Affiniteit	met	genoemde	

patiëntengroepen	is	een	must.	Sollicitaties	

voorzien	van	CV	graag	binnen	2	weken.

Brief onder nummer: 1157

Flexus	Fysiotherapie	is	een	jonge	dynamische	

onderneming.	Per	1	mei	2009	starten	wij	
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aanGeboDen

Aangeboden	goedlopende	meermanspraktijk	

in	de	kop	van	NH	per	(evt.	einde)	2009.	Geen	

grote	investeringen	noodzakelijk,	Pand	evt.	te	

huur.	Lage	goodwill	(ook	evt.	te	huur)	Reac-

ties:	epirace@live.nl

In	onze	33	jaar	bestaande,	goed	lopende	

Groepspraktijk	voor	Fysiotherapie	met	een	

uitstekend	netwerk,	wordt	wegens	pensio-

nering	één	maatschapsdeel	ter	overname	

aangeboden.

Eén	of	meerdere	overnamekandidaten	worden	

gezocht.

Binnen	3	tot	5	jaar	zullen	ook	de	andere	twee	

partners	hun	maatschapsdeel	ter	overname	

aanbieden.

De	praktijk	bevindt	zich	binnen	de	driehoek:	

Amsterdam,Haarlem,Leiden	en	heeft	naast	de	

drie	eigenaren,	zeven	medewerkers	en	twee	

administratieve	krachten	in	loondienst.

Informatie	kunt	u	inwinnen	bij:

De	heer	M.P.W.	Schiffers,	Praktijkadviseur	

VVAA

Telefoon:	071-5612365

E-Mail:	M.Schiffers@vvaa.nl-

Praktijkruimte	te	huur	voor	verschillende	

dagdelen.	De	praktijk	is	gelegen	in	het	

Statenkwartier	in	Den	Haag	nabij	de	Frederik	

Hendriklaan.	Er	is	parkeergelegenheid	en	de	

praktijk	is	goed	bereikbaar	met	het	openbaar	

vervoer.

Aangeboden,	goed	lopende	(solo)praktijk	in	

grote	plaats	in	Twente.	Praktijk	is	ook	geschikt	

voor	echtpaar	of	2	collega’s.	Goodwill	volgens	

norm	KNGF.	Praktijkpand	op	huurbasis.	Over-

name	woonhuis	en	praktijkpand	bespreek-

baar,	eventueel	op	termijn.

Brief onder nummer: 1191

Ter	overname	aangeboden	per	ca	juni	2009	

fysiotherapie-praktijk	in	de	regio	Venlo.	De	

praktijk,	die	HKZ	gecertificeerdis,	bestaat	uit	

praktijkhouder	en	medewerkers	ca	3	1/2	fte,	

praktijkruimte	(onder	een	dak	met	huisartsen)	

op	huurbasis.

Brieven	onder	nummer.

Brief onder nummer: 1199

Ter	overname	aangeboden:

VraaG & aanboD
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