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[RGF]

Geachte heer Van Woerkom, beste Guido,
Zoals aangegeven in de overlegvergadering van 11 juni jl. brengt het Consilium onderstaande ongevraagde
advies uit aan het bestuur KNGF inzake het beleid COVID-19 in relatie tot fysiotherapie.
Aanleiding
Het Consilium heeft in haar vergadering van 14 mei jl. een evaluatie uitgevoerd over de Coronacrisis in relatie tot
fysiotherapie en het handelen hierin van het KNGF.
COVID-19 of een vergelijkbaar virus zal onder ons blijven en de verwachting is dat zich mogelijk al in het najaar
een tweede golf zal aandienen. Dat vraagt om -met spoed- lering te trekken uit de voorgaande periode en
voorbereidingen te treffen op de (nabije) toekomst.
Tijdens deze evaluatie zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen, die we in deze notitie toelichten.
Tevens heeft het Consilium een advies geformuleerd.
Waardering voor het KNGF
Allereerst wil het Consilium aangeven dat het de actieve rol van het KNGF-bestuur en de kantoororganisatie
tijdens de Coronacrisis en de wijze waarop het KNGF de organisatie heeft aangepast zeer weet te waarderen.
Bestuur en kantoor verdienen op hoofdlijnen veel lof. Dit advies is bedoeld om het op punten nog beter te kunnen
doen.
Wendbaarheid KNGF
Het KNGF heeft bij de start van de COVID-19 uitbraak de organisatie aangepast. Het heeft echter enige tijd
geduurd voordat dit het geval was. Het Consilium wil vragen om de wendbaarheid en de aanpassing van de
organisatie te analyseren en te kijken hoe hiervan geleerd kan worden om in de toekomst bij dergelijke
onverwachte gebeurtenissen een nog wendbaardere organisatie te hebben.
Diversiteit van handelen tijdens de Coronacrisis
Het Consilium heeft opgemerkt dat er zowel binnen als tussen de lijnen van de fysiotherapie (1ste, 2de en 3de lijn)
veel diversiteit van handelen was tijdens de COVID-19 uitbraak, onder andere over de interpretatie van
noodzakelijk zorg. Hierbij ontstonden situaties waar de ene fysiotherapeut een klacht wel als noodzakelijke zorg
beschouwde en de andere fysiotherapeut terughoudender was, waardoor naar buiten toe het fysiotherapeutische
zorgaanbod inconsistent was. Een effect hiervan is dat door diverse fysiotherapeuten zorgen zijn geuit over de
mogelijkheid dat patiënten hierdoor konden gaan shoppen om alsnog elders zorg te kunnen krijgen.
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Tevens zijn veel verschillen waargenomen over de geboden mogelijkheid om beeldbellen in te zetten als
alternatieve behandeling tijdens Corona uitbraak periode, ook weer zowel binnen de fysiotherapie en
specialismen fysiotherapie als tussen de verschillende fysiotherapie-lijnen.
Het Consilium acht het daarom belangrijk om als KNGF de situatie te inventariseren en een scherpere definitie te
stellen van noodzakelijke zorg. Daarbij acht het Consilium het relevant om de beeldvorming over noodzakelijk
zorg van VWS en de zorgverzekeraars mee te nemen in deze.
Mogelijk kan in komende wijzigingen van de regels rond de beroepsethiek hier ook aandacht aan worden
gegeven, door apart de beroepsuitoefening in crisissituaties te benoemen.
Zichtbaarheid en uniforme uitstraling beroepsgroep
Ten tijde van de COVID-19 uitbraak heeft het Consilium gezien dat het KNGF een actieve lobby heeft gevoerd bij
VWS, het RIVM en de zorgverzekeraars. Op de (sociale) media waren de zichtbaarheid en activiteiten van het
KNGF minder evident. Ook waren uitspraken op (sociale) media niet altijd coherent binnen de beroepsgroep.
Ondanks dat de fysiotherapie bestaat uit een heterogene groep van therapeuten en specialisten, ziet het
Consilium voor het KNGF een duidelijke regierol om een actieve bijdrage leveren aan het coördineren van
communicatiestromen van (sociale) media. Geef prioriteit aan het van te voren creëren van helderheid en
duidelijkheid van de inhoud van de kernboodschappen van het KNGF.
Effect Coronacrisis op beroepsgroep
De COVID-19 uitbraak gaf kansen voor innovatie maar was ook een bedreiging voor de positie van de
beroepsgroep en de gezondheid van de patiënt (in de breedste zin). Denk hierbij aan de consequenties van
uitgestelde zorg op de beroepsgroep (inclusief de studenten), het gebrek aan hands-on behandelen.
De COVID-19 uitbraak heeft daarnaast ook geleid tot innovatie, denk hierbij aan de snelle groei van eHealth.
Het Consilium vindt het van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar deze kansen en bedreigingen en dat
wordt geanalyseerd welk mogelijk effect dit heeft en mogelijk kan hebben op de beroepsgroep.
Denk daarbij ook aan de mogelijkheden van de fysiotherapie in preventieve zin. Fysieke gezondheid is immers
een belangrijke factor (gebleken) in de mogelijkheden om het virus te weerstaan en genezing te bespoedigen.
Voorbereiding en langere termijn
Er bestaat een reële kans dat COVID-19 onder ons zal blijven en dat behandeling en vaccinatie mogelijk nog op
zich zullen laten wachten. Tevens houdt men rekening met een tweede piek in het najaar en mogelijk volgen
meerdere pandemie-golven. Nederland, de beroepsgroep fysiotherapeuten en de beroepsvereniging KNGF
zullen er rekening mee moeten houden dat COVID-19 per definitie een enorme en lange termijn impact zal
hebben op ons leven en ons beroep. Het Consilium adviseert het KNGF-bestuur om hiermee rekening te houden
in het jaarplan 2021 en het meerjarenplan. Daarnaast acht het Consilium het waardevol om in kaart te brengen
wat eventuele effecten (kunnen) zijn op verschillende niveaus op de fysiotherapie, de fysiotherapeut in de diverse
lijnen en specialisaties, opleidingen voor fysiotherapie en master-opleidingen fysiotherapie en op het KNGF zelf
en hoe het KNGF daar beleidsmatig mee om kan leren gaan, zodat het fysiotherapeutische vak niet alleen
toekomstbestendig maar vooral ook toekomstbehendig is.
Advies van Consilium:
Het Consilium adviseert het bestuur op basis van bovenstaande:
• Maak een analyse van de wendbaarheid en aanpassing van de organisatie en formuleer op grond
daarvan van aanbevelingen voor verbetering;
• Inventariseer de diversiteit van (be)handelen binnen en tussen de verschillende groepen fysiotherapeuten,
met daarbij aandacht voor fysiek behandelen en behandelen op afstand;
• Heb (nog) meer aandacht voor de uitstraling van de beroepsgroep en beroepsvereniging naar
stakeholders, maak meer gebruik van social media. Zorg voor eenduidige en heldere kernboodschappen.
• Inventariseer de effecten van de crisis op verschillende niveaus op de fysiotherapie, de fysiotherapeut in
de diverse lijnen en specialisaties, opleidingen voor fysiotherapie en master-opleidingen fysiotherapie,
preventie en op het KNGF zelf en hoe KNGF daar beleidsmatig mee om kan leren gaan. Onderzoek of de
regels rond beroepsethiek op dit punt verbeterd kunnen worden.
Het Consilium gaat er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest. Uiteraard ben ik graag tot nadere toelichting
bereid.
Met vriendelijke groet,
namens het Consilium

Davy Paap
Voorzitter

