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[RGF]

Geachte heer Van Woerkom,
In het advies van het Consilium over de bestuurlijke afspraken van 17 mei jl. heb ik aangegeven dat het
Consilium zich in een extra vergadering op 4 juli onder meer nader zou beraden over de gevolgen van de
bestuurlijke afspraken voor de jaarplanning 2019/2020 en daar zo nodig aanvullend advies over zou willen
uitbrengen.
In de vergadering van 4 juli jl. is door het Consilium nogmaals het grote belang van de bestuurlijke afspraken
voor de toekomstige positionering van de fysiotherapie en de fysiotherapeuten bevestigd. De focus gaat feitelijk
verder dan de nu afgesproken periode tot 2023.
Het Consilium komt in dat kader tot het volgende aanvullende advies:
a.

In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is regionale/lokale organisatie van de fysiotherapeuten
van het grootste belang. Het Consilium is bezorgd over de vraag of alle leden zich daar in voldoende
mate van bewust en voldoende over geïnformeerd zijn. Het Consilium adviseert om daar in de komende
maanden en in 2020 de hoogste prioriteit aan te geven, zodat alle leden doordrongen zijn van de
noodzaak samen te werken en tot georganiseerde lokale/regionale verbanden te komen. Daarmee
realiseren we dat er niet alleen bestuurlijk commitment is om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te
realiseren, maar dat het bottom-up gedragen en ontwikkeld wordt.
Het Consilium adviseert om hier een gericht programma voor op te zetten. Op die manier kan
fysiotherapie de evidente meerwaarde in Juiste Zorg op de Juiste Plek ook gaan waarmaken.
In een dergelijk programma zou enerzijds aandacht moeten worden gegeven aan het waarom en de
wenselijke uitkomst van de transitie. Anderzijds zou het KNGF een faciliterende rol op zich moeten
nemen voor de feitelijke totstandkoming van samenwerkingsverbanden, het slechten van lokale of
regionale barrières voor goede samenwerking, juridische ondersteuning, goede informatievoorziening
en het oplossen van eventuele mededingingsrechtelijke vragen en problemen. Daarmee benadrukken
we tegelijkertijd het belang en de meerwaarde van (het lidmaatschap van) het KNGF.
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b.

De meerwaarde van de fysiotherapie komt beter tot uitdrukking als kwaliteitsbeleid en
kwaliteitsstandaarden (nog) beter worden geïmplementeerd. Ook is het van groot belang dat het KNGF
erop toeziet dat er sprake is van goede en gevalideerde (kwaliteits-)indicatoren en dat deze uitsluitend
worden gebruikt voor het doel waarvoor ze ontwikkeld zijn.
Ook hier zou extra inspanning op moeten worden geleverd. Daarmee stellen we de leden beter in staat
Juiste Zorg op de Juiste Plek tot een succes te maken.

c.

Het Consilium constateert dat op het gebied van digitalisering en ICT in de bestuurlijke afspraken veel
ambities zijn uitgesproken. De realisatie baart het Consilium echter zorgen. Heeft het KNGF voldoende
kennis en menskracht om dit te realiseren?
Ook zouden de leden meer bewust moeten worden gemaakt van het belang van dit onderdeel van en
voor hun praktijkvoering en hun beroepsuitoefening.

d.

Hoewel het geen specifiek onderdeel is van de bestuurlijke afspraken verdient de speciale positie van
de beroepsinhoudelijke verbijzonderingen extra aandacht, zowel bij regionale en lokale samenwerking
als bij de inzet voor Juiste Zorg op de Juiste plek.

Het Consilium adviseert op deze punten in het jaarplan 2020 extra accenten te leggen en al in 2019 een begin te
maken met de uitvoering daarvan.
Desgewenst ben ik uiteraard graag bereid dit advies van het Consilium nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
namens het Consilium

Davy Paap
Voorzitter

