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[RGF]

Geachte heer Van Woerkom, beste Guido,
In de overlegvergadering van 11 juni jl. hebben wij onder meer gesproken over de ideeën en prioriteiten van het
Consilium voor het jaarplan 2021.
Hieronder treft u daar een samenvatting van aan.
1. Het Consilium adviseert meer richting te geven op de meerjarige hoofdlijnen en prioriteiten voor 2021.
Uitgangspunt is dat het Consilium ervan overtuigd is dat de leden het meest gebaat zijn bij een KNGF en bij
een bestuur dat richting geeft en koploper is.
2. Prioriteit van 2021 zou moeten zijn dat het KNGF, in de lijn van wat het Consilium daarover in het advies
van 27 mei jl. over het praktijkregister schreef, weer het voortouw neemt en ook de centrale positie claimt in
het kwaliteitsbeleid in de fysiotherapie, in de volle breedte. Het KNGF initieert, stuurt en bewaakt de kwaliteit.
Het Consilium is ervan overtuigd dat, als we die rol op een vertrouwenwekkende manier oppakken, de
beroepsgroep veel minder bloot staat aan de grillen van externe partijen (o.a. zorgverzekeraars). Ook
hoeven we minder reactief te zijn op externe impulsen.
In dat kader moet de implementatie van richtlijnen en standaarden meer prioriteit krijgen. Een belangrijke
opdracht hierbij is dat de meerwaarde van de fysiotherapie meetbaar en inzichtelijk wordt gemaakt.
3. Tweede prioriteit van 2021 zou moeten zijn herstel van de eenheid en consensus binnen de
beroepsgroep. Het Consilium adviseert met klem, om er alles aan te doen dat in 2021 KNGF en SKF samen
gaan. Maar draag ook zorg, dat de governance binnen het KNGF zo vorm krijgt dat de beroepsinhoudelijke
verenigingen zich daarin herkennen en vertrouwd voelen. Het Consilium vraagt ook aan het bestuur om ook
zorgvuldig naar de relationele processen te kijken en indien nodig mediation in te schakelen.
Neem dit ook mee in de gesprekken over de totstandkoming van het beroepsprofiel, kies een proces waarbij
algemeen fysiotherapeut en verbijzonderingen meer gelijk optrekken. Zodat zij in dit proces elkaar gaan
versterken en zich met elkaar verbinden, in plaats van eigen belangen proberen te verdedigen. Tevens acht
het Consilium van belang dat het beroepsprofiel zo wordt geschreven dat het onderscheid met andere
beweegprofessionals helder wordt.
4. Naar de opvatting van het Consilium zijn de bovenstaande twee punten randvoorwaardelijk om
uiteindelijk ook samen met zorgverzekeraars de uitkomsten van het kostenonderzoek te verzilveren.
Andere aandachtspunten voor het beleid van 2021 zijn in de opvatting van het Consilium:
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5. Voor JZOJP moet een goede en passende regionale organisatiegraad worden gerealiseerd. Betrek
daarbij ook de aspecten van multi- en interdisciplinaire samenwerking. Zorg er actief voor dat daar waar
nodig een proces tot verbetering van de regionale organisatiestructuur wordt ondersteund/van de grond
komt.
6. De bereikbaarheid van de fysiotherapie, met name voor minder draagkrachtigen lijkt achteruit te gaan.
Voer beleid gericht op verbeteren van die toegankelijkheid.
7. Trek lessen uit alles wat er rond de coronacrisis is gebeurd. Voor KNGF, leden en kantoor, maar ook
voor onderwijs en studenten. Maak een inventarisatie van zaken die, onder meer als gevolg van de
Coronacrisis zijn blijven liggen en neem heldere besluiten welke doelen en activiteiten wel of niet alsnog
moeten worden opgepakt of gerealiseerd.
Daarnaast geeft de Coronacrisis mogelijk ook nieuwe kansen. Bijvoorbeeld fysiotherapie zou mogelijk een
sterke bijdragen kunnen leveren in preventie bij risicogroepen. In een apart advies gaat het Consilium hier
nog nader op in.
8. Zorg dat het KNGF zeggenschap houdt over de LDF; de daarin opgenomen data zouden meer
beleidsondersteunend moeten worden ingezet.
9. Betrek het wetenschappelijke- en onderwijsveld nauwer bij de beleidsvorming. Daarnaast is Consilium
van mening dat het van belang is aandacht te hebben voor de volledige keten van kennisvalorisatie. Ofwel
heb ook aandacht voor implementatie en de-implementatie van onderzoek/praktijk inzichten en niet alleen op
het creëren van nieuwe wetenschappelijke bewijsvoering.
10. De positie van de intramurale vakuitoefening en beroepsbeoefenaars en de onderlinge samenwerking
met de eerstelijnspraktijken zou meer expliciet aandacht moeten krijgen. Betrek de afdelingen fysiotherapie
ook bij de gesprekken over en de totstandkoming van de regionale samenwerkingsverbanden en
organisaties.
Ik ga er van uit u hiermee van dienst te zijn geweest en zie de resultaten graag terug in het jaarplan 2021 waar
we in het najaar over zullen adviseren.
Voor een nadere toelichting kunt u mij altijd bereiken,

Met vriendelijke groet,
namens het Consilium

Davy Paap
Voorzitter

