
‘DE NIET TE  
STILLEN AMBITIE 
OM HET GOEDE  

TE DOEN’
KNGF JAARVERSLAG 

2019



Check het op sterkdoordata.nl

een béétje 
quadriceps 
femoris 
train je weer 
fi t in negen 
codes 004

Deel je praktijkdata 

Ontdek jouw dashboard

Krijg inzicht in je praktijk

Samen maken we ons vak sterker

KNG_LDF_A4Advertentie_V0_2.indd   1KNG_LDF_A4Advertentie_V0_2.indd   1 13-02-2020   16:0913-02-2020   16:09

Krijg inzicht. 
Deel je data!
Elke maand delen ruim 1.600 
fysiotherapiepraktijken 
hun data met de LDF. Ook 
daarom deden we eind 2019 
een onderzoek onder onze 
leden. Naar het belang van 
data en data-analyse en 
naar onze eigen Landelijke 
Database Fysiotherapie. Data 
is belangrijk, zo meenden 
onze leden. Daarom besteden 
we veel aandacht aan de LDF 
en het LDF-dashboard. Een 
voorbeeld is deze advertentie.

#kngf.nl/ldf, #deeljedata, 
#sterkdoordata
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‘N ou, mijn kritiek op zorgbestuur-
ders heb ik gegeven naar aanlei-
ding van het Volkskrant-inter-
view met André Rouvoet dat hij 

gaf ter gelegenheid van zijn afscheid. Dát vond 
ik getuigen van een gebrek aan visie.’, begint 
Geurkink. 

‘Weet je’, zegt Geurkink tegen de KNGF- 
voorzitter, ‘ik weet niet of je eigenlijk wel in de 
gaten hebt wat er allemaal speelt (in de fysio-
therapie -red.). Dat is mijn aftrap’.

we telkens worden teruggedrongen tot 
het niveau van inkopers als het gaat 
om contracten, dringen we nauwelijks 
door tot het beslissende niveau van de 
bestuurstafel bij de zorgverzekeraars.’

‘We zien het dus wel, maar we moeten 
er ook wel eventjes doorheen komen. 
We werken er hard aan om de kennis 
over fysiotherapie ook bij beslissers 
op peil te krijgen. Het is dus nog een 
beetje te vroeg om te spreken van een 
oogstseizoen. Vandaar dat resultaten 
ook maar mondjesmaat zijn.’, aldus de 
KNGF-voorzitter.

En op dat oogstseizoen  
zitten Harry en zijn  
collega’s natuurlijk te 
wachten.

‘Dat besef ik heel goed. In het derde 
overleg met zorgverzekeraars konden 
we afspreken dat ze mee zouden wer-
ken aan de Bestuurlijke Afspraken en 
vooral dat ze zouden meewerken aan 
het befaamde Kostprijsonderzoek. 

Het zou de discussie over de tarieven 
eindelijk objectiveren. Met de resul-
taten van dat onderzoek kunnen we in 
de komende tijd gaan oogsten. Zo lang 
duren zaken soms, als je iets wilt ver-
anderen.’, antwoordt Van Woerkom.

‘Ik begrijp je tactiek van ‘Kaizen’ 
goed’, zegt Geurkink. ‘Stapje voor 
stapje. Maar het is bij ons in de coöpe-
ratie zo dat de gesprekken met zorg-
verzekeraars eigenlijk vrij makkelijk 
verlopen. In ons geval is dat Menzis en 
daarmee kunnen we over bijna alles 
praten. Hoewel de problemen natuur-
lijk altijd beginnen als we het over 
de budgetten willen hebben. Daarin 
wordt de inkoper strak aangestuurd 
door de hogere lagen bij zorgverzeke-
raars. Daar mogen ze niet overheen. 
Maar ja, om de substitutie van de 
tweede naar de eerste lijn tot stand te 
brengen, zul je ook iets moeten doen 
aan de budgetten, toch?’.

‘Dat is ook precies onze voortduren-
de inzet. Het budget moet de patiënt 
volgen. Het zou van de financiering 
basisverzekering naar de financiering 
aanvullende verzekering moeten. 
Maar daar zit de wettelijke belem-
mering dat dat niet zomaar kan. Daar 
hebben we de oplossing nog niet voor. 
Het hele vraagstuk van de aanvullen-
de verzekering is een heel moeilijk 
dossier. Je zou er bijna vanaf willen, 
maar dat betekent heel veel voor de 
zorg die je mensen wilt geven en voor 

DUBBELINTERVIEW

 ‘WE MOETEN DE 
VRIESKOU UIT  

DE LUCHT HALEN’
In dit jaarverslag nu eens niet een openingsinterview met de voorzitter 
alleen. Zo’n verhaal zou immers makkelijk kunnen worden gezien als ‘over de 
bühne’. Nee, een voorzitter legt met het bestuur verantwoording af voor z’n 
daden in het afgelopen jaar. Verantwoording aan de leden, dus. Wat is er dan 
logischer om het interview met de voorzitter te doen samen met een kritisch 
KNGF lid? Die vonden we, in de persoon van Harry Geurkink: fysiotherapeut, 
pijnbestrijder, maat in praktijk De Romei en één van de initiatiefnemers van de 
regionale coöperatie ‘Fysiocare Zuidoost Gelderland’, waarbij 26 praktijken zijn 
aangesloten. Geurkink bekritiseerde in een blog onlangs nog het gebrek aan 
visie bij bestuurders in de zorg. Het gesprek tussen voorzitter en lid beloofde 
dus wat…

GUIDO VAN WOERKOM 
HARRY GEURKINK&

‘Als je mij vraagt of ik weet wat er allemaal in 
het veld speelt, dan is het antwoord natuurlijk 
per definitie ‘nee’. Je hoopt te weten welke 
lijnen er lopen en op welke manier je mensen 
op één lijn krijgt. Ik poog de fysiotherapie z’n 
rechtvaardige plek in de keten van zorgverle-
ning te geven. Dat betekent dat ik moet zorgen 
dat andere partijen in die keten zien wat 
fysiotherapie te bieden heeft. Ik moet er voor 
zorgen dat de beroepsgroep zelf sterker wordt 
-reden waarom ik ook zo’n voorstander ben 
van wetenschappelijk onderzoek- en vervol-
gens probeer ik te zorgen voor een passende 
beloning. Dat zijn de contouren waarbinnen ik 
mijn voorzitterschap invulling wil geven.’

Dat is een heldere lijn. 
Waarom, Harry, vrees je 
dan toch dat de voorzitter 
niet helemaal door heeft 
wat er speelt?

‘Het feit dat Rouvoet acht jaar lang 
daar gezeten heeft en rustig zegt dat 
‘zorgverzekeraars er niet zijn om zorg-
verleners aan het werk te houden’ én 
kan beweren dat we meer preventief 
en regionaal zouden moeten werken. 
Echte onzinuitspraken. We werken al-
lang preventief en regionaal. Ik verwijt 
het KNGF dat hij met die manier van 
denken kennelijk acht jaar lang weg 
kon komen. Wij moeten als bestuur-
ders in de fysiotherapie weten dat daar 
een rare meneer zit en daar op acteren. 
Hem duidelijk maken dat hij het bij het 
verkeerde eind heeft.’, zegt Geurkink.

Guido is duidelijk in zijn antwoord: ‘We 
hebben Rouvoet nadrukkelijk aange-
geven dat de werkelijkheid anders in 
elkaar zit. Hoewel preventie niet tot het 
domein van de fysiotherapie behoort, 
vervullen fysiotherapeuten daarin wel 
degelijk een belangrijke rol. Veel inter-
venties van fysiotherapeuten maken 
dat operaties uitgesteld kunnen worden 
of zelfs niet meer nodig zijn. Dat hoort 
ook de voorzitter van zorgverzekeraars 
te zien. En we hebben als fysiotherapie 
de mogelijkheden van De Juiste Zorg 
op de Juiste Plek heel goed opgepakt. 
We stimuleren regionale netwerken 
en we zorgen voor aansluiting met 
andere netwerken in dezelfde regio. Ik 
weet in ieder geval wél dat dat allemaal 
gebeurt en dat is ook de goede richting. 
Dus dan kijk ik wel op van de uitspra-
ken van een (voormalig) voorzitter van 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN).’

‘Bij mijn aantreden als voorzitter heb 
ik gezien dat de verhouding met zorg-
verzekeraars slecht was. Ik heb toen 
een kop koffie met Rouvoet gedronken 
en afgesproken om met elkaar om tafel 
te gaan. De eerste bijeenkomst samen 
met grote zorgverzekeraars, was een 
soort vriescel. Aan het einde daarvan 
heb ik gevraagd of wij in de tweede 
bijeenkomst eens mochten vertellen 
wat fysiotherapie inhoudt en doet. 
Toen we dat hadden gedaan, viel me 
op dat de verzekeringsbazen eigen-
lijk helemaal niet wisten wat wij als 
fysiotherapeuten doen. Maar omdat 

HARRY G EU RKIN K

‘Ik weet niet of je 
eigenlijk wel in de 
gaten hebt wat er 
allemaal speelt’
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fysiotherapeuten die er voor tweeder-
de van hun inkomen van afhankelijk 
zijn. Tegelijkertijd zie je dat die aan-
vullende verzekering eigenlijk alleen 
maar draait op de fysiotherapie.’

‘Kijk, wat Menzis doet, is die regiona-
le samenwerking stimuleren vanuit 
kennis van de markt. Da’s een grote 
plus. Als die samenwerking voordelig 
uitpakt, dan is dat aanleiding om op 
dat pad door te gaan. Maar dan moet 
het collectief er achter staan dat regi-
onale samenwerking de richting is en 
dat er offers noodzakelijk zijn om daar 
te komen. Dan komt het van de grond. 
Nu is het te veel duw- en trekwerk.’, 
stelt van Woerkom.

Harry, wat is er volgens 
jou nodig om een door-
braak te krijgen?

‘Guido’s uitspraak over vrieskou bij 
zijn eerste bijeenkomst met zorgver-
zekeraars vind ik prachtig. Ik heb het 
gevoel dat de energie die de afgelopen 
jaren in het KNGF zat, wat minder po-
sitief was. Wat ik hoop is dat hij daar 
als voorzitter een positieve draai aan 
kan geven. Ik denk dat het een slechte 
ontwikkeling is om tegen zorgverze-
keraars te zeggen dat we één geheel 
willen en dat we niet meer apart 
willen onderhandelen. Twee registers 
doet geen goed voor de fysiotherapie. 
Ik hoop dat Guido die eenheid kan 
brengen. Maar goed, wat ik mij ook 
afvraag is of binnen het KNGF alle 
competenties wel op de goede plek zit-
ten. Ik heb ervaringen die er op duiden 
dat dat onvoldoende het geval is. In 
onderhandelingen met zorgverzeke-
raars moeten we echt de beste mensen 
aan tafel hebben. Zo doen we dat ook 
binnen onze coöperatie en binnen 
mijn praktijk. Ik mis die energie in het 
KNGF’, stelt Geurkink.

‘Ik heb de neiging om te zeggen dat ik 
die energie mis binnen de wereld van 
de fysiotherapie. Het gaat dus niet 
zozeer om het KNGF. Zo is het me een 
doorn in het oog dat we twee registers 
hebben…’, antwoordt Van Woerkom.

‘Bij jou dus ook?’, onderbreekt Geur-
kink een beetje verbaasd.

‘Ja, Ik vind het dood en doodzonde dat 
dat op deze manier gaat. Het is zonde 
van de energie, het is zonde van de 
positie die we zouden kunnen krijgen 
in de markt en het is ook zonde van de 
energie die we besteden aan het soms 
elkaar bestrijden en vervolgens de 
energie die we nodig hebben om elkaar 
weer te vinden. Het zou me een heel 
lief ding waard zijn dat we dat kunnen 
oplossen. Maar, die situatie staat ook 
symbool voor de verschillende richtin-
gen binnen de fysiotherapie die elkaar 
ook maar heel moeilijk verstaan. Ik 
vind het fantastisch hoe mensen hun 
tijd en energie aan de Beroepsinhoude-
lijke Verenigingen besteden, maar het 
is aan een buitenstaander moeilijk uit 
te leggen dat ons beroep zich opsplitst 
in 13 verenigingen. Ik zou blij zijn als 
we die krachten kunnen bundelen. Ik 
kan je zeggen dat er wat eelt op de ziel 
van een voorzitter moet zitten om daar 
mee om te gaan….’, stelt Van Woerkom.

Harry: ‘Het zijn persoonlijke sentimen-
ten die vaak een rol spelen he? Maar wat 
me er zo dwars aan zit is dat een hele 
beroepsgroep er de nadelige gevolgen 
van ondervindt. Daarom ook kunnen 
we niet met droge ogen tegen zorgver-
zekeraars zeggen dat ze moeten zorgen 
dat er één lijn wordt getrokken. Want 
dan zeggen zij – terecht – ‘o ja, want dat 
doen jullie ook met die twee registers’. 
Dat zeggen ze letterlijk he? Nee, het is 
belachelijk en idioot dat we het in de fy-
siotherapie zo ver hebben laten komen.’

Van Woerkom: ‘Daar ben ik het ge-
woon mee eens’.

‘Nou, da’s eigenlijk heel mooi, want 
dan hebben we wel een basis. Ik heb 
tegen de mensen die het betreft, die 
met elkaar niet door een deur kunnen, 
gezegd dat het volgens mij helemaal 
niet zo ingewikkeld is om de twee par-
tijen weer bij elkaar te krijgen. Want 
reken maar dat Keurmerk inmiddels 
heeft geleerd dat bij zo’n register heel 
veel komt kijken en dat dat helemaal 
niet zo makkelijk is.’, meent Harry. 

Een heel ander dilemma: 
moeten we differentiatie  
in de deze bedrijfstak 
toelaten of moeten we 
zorgen voor een uniforme 
beloning?

‘Als ondernemer zie je gewoon dat 
de kosten elk jaar hoger worden. Als 
je wil investeren in ontwikkeling en 
meer wilt doen dan alleen patiënten 
behandelen, dan heb je die drie euro 
extra gewoon nodig. Maar als het 
tarief in de richting van de 37 euro zou 
gaan, dan is dat minder nodig. Van 
zo’n tarief kun je die extra dingen ook 
doen.
Maar los daarvan, als mensen extra 
dingen willen doen, waarom zou je 
ze dat willen verbieden? Nee, het zijn 
namen als PLUS en Drie Sterren die 
verwarring scheppen en de indruk 
wekken als zouden die praktijken 
beter zijn. Dat is natuurlijk niet zo. 
Wij hebben kleine praktijken gecom-
bineerd met grote praktijken. Nou, 
ik kan je op een briefje geven dat er 
fysiotherapeuten zijn met 30 jaar er-
varing die stukken beter zijn dan een 
fysiotherapeut in een PLUS-praktijk.’, 
aldus Geurkink.

Van Woerkom vult aan: ‘we hebben 
als beroepsgroep het begrip kwaliteit 
ook veel te veel laten invullen door 
anderen. Als we onze energie nou eens 
gebruiken om op dat gebied één lijn te 
trekken, dan kunnen we ook zaken op 
het gebied van kwaliteit afdwingen. 
Maar als ik nu het beleid voor de con-
tracten van 2021 weer zie, dan zie ik 
het op sommige onderdelen alweer de 
verkeerde kant op gaan. Er wordt een 
soort schijnkwaliteit ingekocht en dat 
moeten we niet willen.’

‘Maar het inkopen op kwaliteit wordt 
toch via de wet door de overheid afge-
dwongen?’ vraagt Geurkink.

‘Kwaliteit staat niet als hoogste punt 
op de agenda bij de gesprekken die we 
hebben met zorgverzekeraars. Het fo-
cust zich op de tarieven. Ik ben het ook 
eens met de inzet dat we toe moeten 
naar een kostendekkend tarief. Die 
37 euro, zeg maar. Pas dan kun je mak-
kelijk andere discussies over bijvoor-
beeld kwaliteit en kwaliteitsontwik-
keling voeren. En dan kun je het ook 

goed over differentiatie hebben. Wat 
we nu doen is onzinnig. We leggen de 
discussie over differentiatie langs de 
lat van de vergoedingen, maar je zou 
feitelijk met elkaar van gedachten 
moeten wisselen over wát je doet en 
hoe je het doet.’, zegt van Woerkom.

‘Daarom ben ik ook blij met de uit-
komst van het Kostprijsonderzoek. 
Het heeft lang geduurd, maar het is 
de verdienste van het KNGF. Kijk 
maar wat er nu in de Coronacrisis is 
gebeurd. De fysiotherapie heeft geen 
vet op de botten door de jarenlang te 
lage tarieven. Dat ligt echt anders met 
een tarief van ruim 37 euro in 2021.’, 
vult Harry aan.

‘Ik wil daar bij aantekenen dat het 
rapport zo lang op zich liet wachten 
omdat we het niet eens waren met de 
gebruikte methodiek in het onderzoek. 
Dat vonden de andere partijen niet 
prettig, maar we zijn er echt van over-
tuigd dat we gelijk hadden. Die vast-
houdendheid heeft geleid tot uitstel 
van publicatie.’, aldus de voorzitter. 

Fysiotherapeuten zien 
hun patiënten nu al veel 
meer en langer dan andere 
zorgdisciplines. Uit die 
behandeltijd komt ontzet-
tend veel informatie over 
zo'n patiënt.

‘Ik zou graag wat meer visie zien als 
het gaat om de positie van de fysiothe-
rapie. Denk aan positieve gezondheid. 
Hoe zorgen we nou dat mensen min-
der snel ziek worden? Is ons vak over 
tien jaar nog wat het nu is? Ik denk dat 
we veel meer naar de menselijke kant 
bewegen, veel meer de kant van de 
psychosomatiek. Daar zit een enorme 
groeimarkt. Die ontwikkeling zie ik 
eerder dan die van de kleine specia-
lisaties. Als we uitgaan van de hele 
persoon en al zijn omstandigheden in 
plaats van alleen het behandelen van 
die geïsoleerde klacht, dan voorzie ik 
een enorme toename in het belang van 
de fysiotherapeut. Dat staat ook min 
of meer zo in de toekomstvisie van het 
KNGF.’, aldus Geurkink.

‘Ik onderschrijf dat’, vult Guido aan, 
‘fysiotherapeuten zien hun patiënten 
nu al veel meer en langer dan andere 

zorgdisciplines. Uit die behandeltijd 
komt ontzettend veel informatie over 
zo’n patiënt. Veel meer dan uit een 
consult van 6 minuten in een zieken-
huis of bij de huisarts. De huisarts 
komt ook aan de grenzen van z’n kun-
nen. Dan gaat het om de enorme vraag, 
maar ook om alle soorten zorg die in 
zijn richting worden geduwd met de 
houding van ‘laat de huisarts dat maar 
oplossen’. Ik heb er mijn twijfels over 
of je dat oplost met de inzet van weer 
een POH’er. Ik denk dat de huisarts 
zijn centrale plek in de eerste lijn 
behoudt, maar dat voor klachten rond 
bewegen -op voorwaarde dat er goede 
communicatie is- de fysiotherapeut in 
de lead is.’

‘Voor mij gaat dat nog iets verder dan 
alleen problemen met betrekking tot 
bewegen. Zoals ik al zei, gaat de fysio-
therapeut echt een centrale rol spelen 
in het creëren van positieve gezond-
heid. Ook als het gaat om psychosoma-
tiek.’, zegt Harry.

‘Dat herken ik. Ik onderschrijf die rich-
ting.’, sluit de voorzitter af. ‘Maar daar 
wil ik nog bij aantekenen dat het wat mij 
betreft uiterst belangrijk is dat we met 
elkaar de door jou genoemde vrieskou 
uit de lucht halen. Dat we met elkaar 
de goede energie neerzetten in de orga-
nisatie, naar de leden en de medewer-
kers, maar natuurlijk ook naar externe 
partijen’, zegt Harry Geurkink.   

‘Het zou me een heel 
lief ding waard zijn 
dat we dat kunnen 
oplossen’

G U IDO VAN WOERKOM
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Je portefeuille?
‘Primair ben ik penningmeester 
van het KNGF en ben ik belast met 
verenigingszaken. Daarnaast ben ik 
vicevoorzitter.’

Verenigingszaken… leg eens uit?
‘Kern van die portefeuille is de relatie 
met onze lidverenigingen. Hoe de 
communicatie daarmee verloopt, de 
samenwerking et cetera.’

En, hoe verliep dat in 2019?
‘De reset van onze voorzitter heeft 
gezorgd voor een bredere horizon en 
minder donkere wolken. Daarbij zijn 
er bij de lidverenigingen bestuurswis-
selingen geweest, nieuwe voorzitters 
ook, die maken dat er nieuwe samen-
werkingen ontstaan. Ook hebben we 
in 2019 belangrijke stappen gezet in 
de samenwerking met onze werkge-
vers- en werknemersverenigingen. 
Daarbij hebben we dankbaar gebruik-
gemaakt van de expertise en ervaring 
van Guido van Woerkom.’

Een betere relatie is nog geen 
goede relatie. 
‘Iedereen zal erkennen dat er ruimte 
is voor verbetering. Maar we zitten 
echt met z’n allen in een positief-
vaarwater. Ik geef het een dikke 7. 

Over 2019 en een rendement van 40%

We moeten nog meer met elkaar 
optrekken, nog betere afspraken ma-
ken en nog beter bepalen wat ieders 
verantwoordelijkheid inhoudt.
We kunnen de beleidscyclus nog 
verder verbeteren en vooral veel 
beter communiceren over besluiten 
en toelichten waarom een besluit is 
genomen.’

Maar mensen willen toch  
vooraf betrokken worden?
‘Klopt, als het KNGF de BI’s niet be-
trekt in beslissingen en beleidslijnen, 
dan is het niet verbazingwekkend dat 
een lidvereniging een eigen koers gaat 
varen. Dat moeten we dus met elkaar 
voorkomen en dat gaat ook steeds beter. 
Maar ik hoor met name dat de lidver-
enigingen graag willen dat we meer 
rekening houden met hun agenda’s 

en besluitvormingscycli. Dat ze de 
tijd willen krijgen om stukken te 
beoordelen. Ik vind dat logisch. Veel 
bestuurders hebben er gewoon een 
normale baan naast.’

Waar was je blij mee in 2019?
‘Ik kan nog niet blij zijn. Omdat we 
nog niet het team, de eenheid hebben 
gevonden. Dat wordt ook moeilijk 
gemaakt door de actualiteit rond ons 
vak. Het smeden van een eenheid is 
een continu proces. Dat stopt nooit, 
alleen al omdat mensen vertrekken 
en er nieuwe voor in de plaats komen. 
Maar goed, de sfeer wordt wel steeds 
beter.’

Waar baalde je van?
‘Kreten als “we worden niet gehoord” 
of “we voelen geen vertrouwen”. 
Daarmee kun je een discussie volledig 
laten vastlopen en sta je een oplossing 
in de weg.’

En het geld?
‘Een beleggingsresultaat van 1,1 mil-
joen euro in 2019! Da’s een rendement 
van 40 procent. Daarmee kunnen 
we het eigen vermogen aanvullen en 
kijken welke goede dingen we kunnen 
doen voor onze leden.’  

‘Ik geef het  
een dikke 7’

ARJEN VAN ZON

‘Ik kan nog niet blij zijn. 
Omdat we nog niet het 

team, de eenheid hebben 
gevonden. Dat wordt ook 
moeilijk gemaakt door de 
actualiteit rond ons vak.’

Ik baal van  
kreten als ‘we 

worden niet 
gehoord’
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‘A l werkende ontdekte ik dat 
fysiotherapeuten ertoe 
doen, maar dat ze ook 
heel erg bescheiden zijn. 

Dat is nog steeds zo, maar er zit zo 
veel in dit vak. We hebben een enorm 
handelingsrepertoire dat we nog veel 
te weinig expliciet maken. En wat is er 
nodig om dat met elkaar op een goede 
manier te kunnen doen? Die vragen 
spelen voortdurend in mijn dagelijkse 
werk. Ik zie ook wel dat er geïnves-
teerd wordt in ontwikkeling, maar er 

is nog zo veel te verbeteren. Daarom is 
het maken van beleid en zorgen voor 
m’n vakgenoten en het vak voor mij 
enorm uitdagend werk. Het brengt 
voor mij precies de goede balans.’

STEVIGE POSITIE
‘Wat fysiotherapeuten doen, moet 
bijdragen aan het functioneren van 
mensen en patiënten. Daarin hebben 
we een hele stevige positie! Ook wet-
telijk gezien. Maar die positie moet 
bijgehouden en uitgebouwd worden. 

Dat is mijn werk, samen met mijn 
collega’s. Bekijk het zo: op het moment 
dat mensen kiezen voor een studie fy-
siotherapie dan hebben ze een zuivere 
motivatie. De echte reden om het vak 
te leren. Als we daar een appel op kun-
nen doen en die motivatie allemaal 
vast kunnen houden, dan kunnen we 
bergen verzetten.’

ERKENNING
‘In 2019 is met het verschijnen van het 
VWS-rapport “De Juiste Zorg op de 
Juiste Plek” eigenlijk de kern van het 
fysiotherapeutisch handelen aange-
sproken. De term “functioneren” is 
daar letterlijk in opgenomen! Precies 
dat. Niet opereren en de operatie 
geslaagd noemen, maar kijken of het 
functioneren weer – voor zover moge-
lijk – in orde is. We zijn als fysiothe-
rapeuten opgeleid om breder te kijken 

dan de hulpvraag. We zijn getraind 
om dat mee te nemen in het handelen. 
Die natuur hebben fysiotherapeuten. 
Dat is te weinig onderkend geweest 
– en misschien nog – door andere 
zorgdisciplines en zorgverzekeraars. 
Die erkenning is keihard nodig omdat 
we veel meer kunnen betekenen in de 
zorg, dan nu al het geval is. Veel men-
sen worden niet geadviseerd om naar 
de fysiotherapeut te gaan. Dat komt 
misschien door een gebrek aan kennis 
bij verwijzers en het publiek, maar 
ook de manier waarop fysiotherapie 
gefinancierd wordt, draagt daaraan 
bij. Gedeeltelijk in de basisverzeke-
ring en gedeeltelijk in de aanvullende 
verzekering. Als we het grootste deel 
in de basis zouden hebben, dan kan de 
fysiotherapeut als specialist ook wer-
kelijk bepalen welke zorg een patiënt 
nodig heeft. De juiste zorg dus.’

AANSLUITING
‘Zoals we het nu in de zorg georgani-
seerd hebben, werken de verschillende 
zorgdisciplines niet complementair en 
vanuit de vraag “waar zou de patiënt 
mee geholpen zijn”? Veel patiënten die 
voor het eerst te maken krijgen met 
klachten komen vandaag de dag nog 
steeds bij toeval bij een fysiotherapeut 
terecht. En dat terwijl we de huisarts 

‘Een niet te  
stillen ambitie om 
het goede te doen’

Over enorme kansen voor fysiotherapeuten

Karin Heijblom (48)

SENIOR B ELEIDSM EDE WERKER K WALITE IT

INTERVIEW

‘Het is de liefde voor het vak die mij drijft. Waarom ik doe wat ik doe. 
Waarom ik bij het KNGF werk. Ik wil mensen helpen, beter maken. 
Dat begon met een opleiding verpleegkunde, maar dat vak bracht me 
niet de zelfstandigheid die ik wil. Die heb ik in de fysiotherapie wél 
gevonden. Daarin heb ik een niet te stillen ambitie om het goede te 
doen’, zegt Karin Heijblom. Ze is senior Beleidsmedewerker Kwaliteit bij 
het KNGF en wordt ook wel eens het brein van het vak genoemd.

‘In 2019 is onvoldoende duidelijk  
geworden hoe belangrijk De Juiste  

Zorg op de Juiste Plek is’

juist heel veel werk uit handen kun-
nen nemen. Daarom moeten we ons 
niet blindstaren op IT-oplossingen 
voor het opslaan en uitwisselen van 
patiëntinformatie. Natuurlijk moet je 
dergelijke systemen hebben, maar je 
moet niet denken dat je er dan bent. 
Nee, zorgdisciplines moeten elkaar 
kunnen vinden rondom de zorg voor 
patiënten. De aansluiting moet er zijn 
en de gezamenlijke aandacht voor het 
functioneren van patiënten. Zo bezien 
wordt de rol van fysiotherapeuten dus 
steeds belangrijker.’

CONCURRENTIËLE MARKT
Fysiotherapeuten die staan voor het 
vak kunnen die verantwoordelijkheid 
aan. Dat weet ik zeker. Zij die dat niet 
willen, zullen de boot missen. Laat zien 
waar je waarde toevoegt! Dan hoef je 
niet bang te zijn voor je omzet of voor 
verdringing. Het systeem waar we nu 
in zitten verleidt ons om onszelf voort-
durend te vergelijken met de anderen. 
Het handelen wordt vaak bepaald door 
de angst om de boot te missen, in plaats 
van door de motivatie voor het vak zelf. 
Het is die concurrentiële markt die 
ons uit elkaar drijft, in plaats van dat 
we de krachten bundelen.’

KANSEN HERKENNEN
‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek vindt 
nog onvoldoende weerklank. Dat komt 
volgens mij omdat we de prioriteit 
leggen bij de onderwerpen die op korte 
termijn spelen. Dat zie je in de hele 
zorg. Er zijn ook veel fysiotherapeuten 
die er nog nooit over gehoord hebben. 
Ik raad ze aan het rapport snel te lezen 
en hun kansen er in te herkennen. Im-
mers, de buitenwereld gaat wel door. 
Daardoor moeten we ons de kans op 
een betere positie niet laten ontne-
men. Want als wij het werk niet doen, 
dan nemen anderen het wel over. Het 
is in 2019 dus nog niet voldoende 
duidelijk geworden hoe belangrijk De 
Juiste Zorg op de Juiste Plek is.’ 
Maar daar gaat Karin Heijbloem zich 
met “een niet te stillen ambitie om het 
goede te doen” in 2020 voor inzetten!  

De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat 
het dagelijks functioneren van mensen centraal. De kern: (duurdere) 
zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en verplaatsen, 
slimme zorg en ehealth inzetten  vervangen. Dit helpt mensen beter  
te leven en functioneren met hun ziekte of beperking.
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Betere borging van kwaliteit
Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) 
is hét landelijke, eigentijdse kwaliteitsregister voor 
alle fysiotherapeuten in Nederland. Een modern 
kwaliteitsregister dat stimuleert, borgt en kwaliteit 
transparant maakt. Patiënten en verwijzers krijgen 
daarmee de mogelijkheid om een gegronde keuze te 
maken voor fysiotherapeutische zorg.

KRF NL registreert activiteiten van fysiotherapeuten 
en neemt afscheid van collega’s die niet aan de 
herregistratieeisen voldoen. Fysiotherapeuten 
kunnen zich ontwikkelen op een manier die aansluit 
bij het werkveld (stimuleren intervisie, elearning 
en zowel geaccrediteerde als nietgeaccrediteerde 
(scholings)activiteiten).

Vanaf 1 januari 2020 is KRF NL hét nieuwe 
kwaliteitsregister voor alle fysiotherapeuten. Zo 
werken fysiotherapeuten samen aan de ontwikkeling 
van hun vak.

HOE ZAG ZO’N DAG BIJ HET KNGF 
ER UIT? 
‘In 2019 zaten we nog in de opbouw-
fase van KRF NL. De dagen liepen 
vaak anders dan ik gepland had: veel 
mensen wilden me even spreken en 
vaak moesten dingen ad hoc geregeld 
worden. Voor mij was dat niet zo’n 
probleem: in 2019 had ik nog niet echt 
iets op te leveren. Het uitvoerende 
werk wordt door het bureau gedaan  
– dat ligt in handen van Mary Geelen. 
Voor mij was het vooral een kwestie 
van afstemmen met Mary en met 
Marcel Sturkenboom, het bestuur en 
de afdeling Kwaliteit. 

TERUGKIJKEND OP DIE EERSTE 
TIJD: WAAR BEN JE TEVREDEN 
OVER?
‘In het begin stopten we veel energie 
in het proces, maar wisten we eigen-
lijk nog niet zo goed hoe het allemaal 
verder zou gaan. Gaandeweg werden 
dingen tastbaarder. Kreeg het proces 

meer vorm. Een 
voorbeeld: de gover-
nance. Hoe verhoudt 
het KRF NL zich tot 
het bureau en de beroeps-
groep? In het begin was dat 
iets abstracts. We hadden daar 
natuurlijk wel ideeën over, maar die 
zul je toch moeten afstemmen met 
de mensen om wie het gaat: de leden, 
het bureau, de besturen. Ik word heel 
blij als ik merk dat mijn ideeën goed 
aansluiten bij de verwachtingen van 
betrokkenen.’ 

BEN JE DAN TROTS?
‘Nee, dat is niet het juiste woord. Wat 
dat betreft ben ik redelijk streng voor 
mezelf. Onderweg vier ik kleine suc-
cessen, maar ik ben pas trots als de 
mensen die het moeten gebruiken er 
gelukkig van worden. Het KRF NL  
is er niet voor mij. Het is er voor 
professionals, patiënten en scholings-
aanbieders.’

WAT HAD BETER GEKUND IN 2019? 
‘Toen ik half oktober aan boord 
kwam, had ik het gevoel dat ik begon 
met een 3-0 achterstand. Want het 
beleidsdocument lag er al, en mijn 
inziens was dat soms onnodig inge-
wikkeld. Dat had niet gehoeven. Als ik 
in een eerder stadium betrokken was 
geweest, had ik mijn ervaring met an-
dere registers meteen kunnen inzet-
ten. Het lastige is dat je zo’n document 
niet zomaar meer kunt veranderen als 
het is vastgesteld. Nu ben ik gelukkig 
heel positief gestemd: bij mij is het 
glas altijd halfvol, dus ik ben er niet 
zenuwachtig van geworden. Maar het 
had een hoop gedoe gescheeld.’  

‘Ik ben pas trots als de  
mensen die het KRF NL gebruiken 

er gelukkig van worden’

‘IK BEN BEGONNEN MET
EEN 3-0 ACHTERSTAND’

Over de opbouw van een kwaliteitsregister

Odile Frauenfelder (55)

VOOR ZIT TER VAN H E T COLLEG E VAN KRF N L

INTERVIEW

‘Gaandeweg 
werden dingen 

tastbaarder. Kreeg 
het proces meer 

vorm’

‘Ik ben een beetje een buitenbeentje, want ik ben niet direct in dienst 
van het KNGF. In 2019 was ik meestal een dag per week in Amersfoort 
om het team te ondersteunen bij het opzetten van KRF NL. Dat was 
nodig en ook handig: zo leerde ik de organisatie kennen en kreeg ik 
mee wat er allemaal speelt binnen de beroepsgroep.’
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Wat is jouw rol bij die bezoeken? 
‘In eerste instantie: luisteren. Wat leeft 
er? Hoe willen mensen samenwerken? 
Waarom willen ze dat? Waar hebben 
ze behoefte aan? Hoe kan het KNGF 
daarbij ondersteunen? Ik stel veel 
vragen. De sfeer tijdens zo’n gesprek 
vind ik heel belangrijk. Als ik mensen 
dan ook nog kan voorzien van de juiste 
informatie ga ik tevreden naar huis.’

Wat heeft het KNGF in 2019 gedaan 
voor samenwerkingsverbanden? 
‘In het voorjaar van 2018 verscheen 
het rapport van de Taskforce ‘De juis-
te zorg op de juiste plek’, waarin regi-
onalisering een centraal thema is. Dat 
jaar organiseerde het KNGF door het 

hele land informatiebijeenkomsten 
voor leden. Vervolgens zijn we in april 
2019, samen met ruim 30 samenwer-
kingsverbanden, begonnen met het 
verzamelen van kennis en ervaringen 
en het inventariseren van de behoef-
ten. Tijdens deze kick-off werd dui-
delijk dat samenwerkingsverbanden 
in verschillende stadiums verkeren 
en dus uiteenlopende vragen hebben. 
Wat we vaak hoorden, is dat er bij 
samenwerkingsverbanden behoefte 
bestaat aan bestuurlijke training. 
Samen met de VvAA hebben we een 
praktische training georganiseerd: 
bestuurlijke versterking. Met deze 
training voorzagen we in een grote be-
hoefte: deelnemers deden praktische 

‘WE MOGEN  
ALS KNGF BEST 
EEN BEETJE 
TROTS ZIJN’

Over samenwerkingsverbanden

Arjan Visscher (58)

SENIOR REG IOADVISEU R EN PROJ EC TLEIDER REG IONALISERING

INTERVIEW

‘Sommige fysiotherapiepraktijken hebben iets van: moet 
dat nou, zo’n samenwerkingsverband? Dan zeg ik: nee! 
Als je het niet wilt, moet je het ook vooral niet doen. 
Een voorwaarde voor succesvolle samenwerking 
is intrinsieke motivatie bij de deelnemers. Bij de 
samenwerkingsverbanden die ik in 2019 heb bezocht, zág 
ik die motivatie. Ze krijgen energie van samenwerking.’

vaardigheden op zoals onderhandelen 
en vergaderingen voorzitten. Om op 
zo’n heel concrete manier tegemoet 
te komen aan de behoefte onder leden 
vind ik fijn. Inmiddels is deze training 
geborgd binnen scholing: deze dienst 
wordt dus gecontinueerd.’

Kun je nog een voorbeeld noemen?
‘Jazeker. Veel samenwerkingsverban-
den wilden graag weten: wat is nou 
onze opbrengst in de Landelijke Data-
base Fysiotherapie? Dus: wat gebeurt 
er binnen het samenwerkingsverband, 
welke indicaties zijn er, wat levert de 
zorg op? Met 12 samenwerkingsver-
banden hebben we een pilot gedaan; 
ze hebben allemaal op hoofdlijnen een 
rapportage ontvangen.’

En dan waren er nog de  
subsidieaanvragen…
‘Ja, samenwerkingsverbanden konden 
in 2019 bij ZonMW een subsidieaan-
vraag doen voor een startimpuls of re-
gio-impuls voor samenwerkingsver-
banden: de zogenaamde vouchers. Wij 
hebben samenwerkingsverbanden 
ondersteund bij het aanvragen van 
zo’n voucher. In april zijn onder onze 
begeleiding drie aanvragen ingediend. 
Die zijn alle drie gehonoreerd! Prach-
tig toch? Vervolgens hebben we in 
2019 de voorbereidingen gedaan voor 
de call die begin 2020 opengaat. Er 
staan nu 13 aanvragen in de wachtrij!’ 

Wat is in 2019 iets minder goed 
gelukt? 
‘Bij het KNGF hebben we nu 35 
samenwerkingsverbanden in beeld. 
Een groot deel is monodisciplinair, 
maar er zijn ook multidisciplinaire 
bij. Ik had ze in 2019 graag inzichtelijk 
willen maken op een digitale kaart, 
maar dat wordt 2020. Daarnaast is het 
mijn persoonlijke wens om wat meer 
naar buiten te treden met mooie voor-
beelden van samenwerkingsverban-
den. Er gebeurt zoveel op dat gebied. 
We mogen als KNGF best een beetje 
trots zijn op wat wij daarbij kunnen 
betekenen.’  

‘Ik wil meer naar buiten 
treden met mooie  
voorbeelden van samen-
werkingsverbanden’

DAG VAN DE FYSIOTHERAPEUT 2019

150
(poster)sprekers

70
exposanten

1500! 
bezoekers
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Wat is ziekenhuisfysiotherapie 
vandaag de dag?
‘Meer screening en prognostiek voor-
afgaand aan een grote ingreep. Minder 
behandelen, maar wel het opstarten 
van een behandeltraject dat thuis 
verdergaat. En als derde poot: de regie-
functie bij het weer kunnen functione-
ren. Dat is erg belangrijk. Logischerwijs 
kijkt de medisch specialist in eerste 
instantie naar de medische component.’

Dus de fysiotherapeut is niet 
meer weg te denken in het  
ziekenhuis?
‘Nou, wij werken voortdurend aan de 
versteviging van die positie en ook aan 
die van fysiotherapeuten in verpleeg-
huizen en revalidatiecentra, want we 
moeten blijven oppassen dat andere dis-
ciplines niet delen van ons werk overne-
men. Ik denk dan aan transferverpleeg-
kundigen die de schakel vormen tussen 
ziekenhuiszorg en thuiszorg.’

Hoe verder?
‘Met de Landelijke Hoofden Fysio-
therapie, Fysiotherapie-UMC en de 
Nederlandse Vereniging van Zieken-
huisfysiotherapie hebben we een re-

Je portefeuille?
‘Ik heb een wat – zo noem ik dat maar – 
archaïsche portefeuille. Officieel is dat 
namelijk: “diensten en communicatie 
voor en aan leden”. Die portefeuille 
kruist een beetje die van mijn collega 
Henk Jansen, die belangenbeharti-
ging in z’n portefeuille heeft. In de 
praktijk houd ik me vooral bezig met 
de meer thematische onderdelen van 
communicatie en marketing. Dus met 
vragen als: “Hoe kun je communicatie 
en marketing op lange termijn inzetten 
ten gunste van het vak en de leden?”.’

Had je daarbij een concreet 
doel begin 2019?
‘Nee, helemaal niet. Niet anders dan 
het doel dat ik 5 jaar ook had. Toen 
vond ik al dat we helderder moeten 
communiceren met onze leden en 
stakeholders. En richting stakehol-
ders mocht de communicatie wat mij 
betreft ook wat steviger. Vandaag de 
dag kan het nog steeds beter.’

Andere doelen?
‘Ik vertegenwoordig binnen het 
bestuur ook de tweedelijns fysio-
therapie. Daarbij heb ik mij in 2019 
vooral gericht op het aanbrengen van 
een duidelijke focus in wat we voor 
deze groep kunnen en willen doen. 
Een voorbeeld is de versnippering 
van belangengroepen rond fysiothe-
rapie in de ziekenhuizen. Ze wisten 
van elkaar vaak niet wat ze deden. De 
centrale vraag was: waar willen we 
met elkaar naartoe met ziekenhuis-
fysiotherapie?’ 

giegroep opgericht. Samen hebben we 
acties afgesproken op inhoud en scho-
ling (van onbewust bekwaam naar 
bewust bekwaam) rond ziekenhuisfy-
siotherapie. Uiteindelijk moeten onze 
acties leiden tot een bewuste, logische 
en effectieve inzet van fysiotherapie 
in alle ziekenhuizen. Met als doel ‘bet-
ter in, better out’, om maar eens een al 
wat verouderende term te noemen.’

Tevreden over de
ontwikkelingen?
‘Als ik zie wat er in de afgelopen 15 jaar 
is ontwikkeld op het gebied van zieken-
huisfysiotherapie, dan ben ik best te-
vreden. In de meeste gevallen wordt er 
nu over nagedacht of en hoe een patiënt 
naar huis kan. Maar er moeten nog veel 
ziekenhuizen worden overtuigd van 
het nut van een bewuste en doelge-
richte inzet van onze discipline.
Ik ben ook tevreden over de regierol 
die het KNGF hierin heeft gespeeld en 
nog zal spelen. Die rol was en is welis-
waar indirect en onzichtbaar, maar dat 
is het lot van een beroepsvereniging.
Je mag rustig zeggen dat de verbetering 
van de positie van de intramurale fysio-
therapie mijn missie is. Better in Better 
Out (BiBo) moet voor alle patiënten de 
normaalste zaak van de wereld worden.’

Wat ging er mis in 2019?
‘We hebben de Healthdeal rond BiBo 
in 2019 nog niet kunnen afsluiten, 
terwijl ook verzekeraars er achter-
stonden. Maar goed, iedereen weet dat 
er forse besparingen mee te halen zijn, 
dus die deal komt er beslist nog.’  

‘Mijn missie is 
de verbetering 

van de positie van 
de intramurale 
fysiotherapie’

Over 2019 en het verbeteren van de positie van intramuralen

BRECHTUS ENGELSMA

16

‘We hebben de Healthdeal 
rond BiBo in 2019 nog  
niet kunnen afsluiten, 

terwijl ook verzekeraars  
er achter stonden.’

‘We moeten helderder 
communiceren met onze 

leden en stakeholders’

INTERVIEW KNGFBESTUUR
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Wat ging er op het gebied van  
scholing goed in 2019? 
‘In 2019 hebben we meer focus gelegd 
op scholing vanuit richtlijnen. Richt-
lijnen die het KNGF zelf ontwikkelt, 
maar ook richtlijnen waar het KNGF 
bij betrokken is. Door het hele land 
heen hebben we voor fysiotherapeu-
ten mooie, deskundigheidsbevorde-
rende bijeenkomsten georganiseerd. 
In totaal waren er dit jaar 90 bijeen-
komsten. In twee uur nemen docen-
ten de aanwezige fysiotherapeuten 
helemaal mee in de inhoud van een 
richtlijn en de betekenis ervan voor 
de beroepsuitoefening. Voor die 90 
bijeenkomsten die we in 2019 hebben 
georganiseerd, waren ruim 5300 
inschrijvingen. Dat vind ik leuk: het is 
een tastbaar resultaat. Bij het KNGF 
zijn veel mensen – waaronder ikzelf – 
vaak bezig met beleidsmatige zaken. 
Mijn activiteiten voor scholing zijn 
concreter. Met het team scholing zijn 
we heel direct bezig met de deskun-
digheidsbevordering van leden. Je 

ontwikkelt een lezing waarbij je 
maximaal probeert aan te sluiten bij 
de behoeftes en wensen van het werk-
veld – en dan heb je er aan het einde 
van de dag mensen blij gemaakt: onze 
scholingen worden erg gewaardeerd 
door leden.’

Welk inzicht heeft 2019 je  
opgeleverd?
‘Voor artrose hebben we in 2019 
voor het eerst een multidisciplinaire 
cursus gegeven: de lezing stepped 
care. Daarbij waren ook huisartsen en 
orthopeden aanwezig. De aanleiding 
was dat er steeds meer vragen kwa-

‘Een jaar of 9 geleden ben ik bij het KNGF begonnen als 
adviseur voor beroepsinhoudelijke verenigingen. Nu houd 
ik me als beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid vooral bezig 
met projecten die met deskundigheid te maken hebben. 
Bijvoorbeeld met BIG- en beroepsprofielen, maar ook 
met scholing. Over dat laatste wil ik graag meer vertellen.’

‘Bij het 
organiseren 
van scholingen 
heb je meteen 
een tastbaar 
resultaat’

men over samenwerking en commu-
nicatie. Wat kan een fysiotherapeut 
betekenen voor iemand met artrose? 
Maar ook: wat zegt een arts tegen een 
patiënt met artrose en welke woor-
den gebruikt de fysiotherapeut? Hoe 
kunnen we samen zorgen voor een 
goede, eenduidige artrosezorg? Inte-
ressant, vind ik, en het sluit goed aan 
bij multidisciplinaire samenwerking. 
De implementatie van de richtlijn 
werkt immers extra goed als alle 
relevante disciplines op een lijn zitten 
en dezelfde taal spreken. De komende 
jaren wil ik dus graag meer inzetten 
op multidisciplinaire scholing!’  

‘Multidisciplinaire  
scholing is  

van deze tijd’

Wilma Hooijman 

Over 90 scholingen en 5300 inschrijvingen

SENIOR B ELEIDSM EDE WERKER K WALITE ITSB ELEID

Een goed verhaal ...

“Op een gegeven moment kwam ik met een 
wegtrekkend gezicht en mijn kiezen op elkaar
uit de zee.” 
     Martijn

“Ik ben thuisgebracht, op bed gaan liggen en 
vanaf toen stond de wereld stil. Ik kon nog
geen boterham voormezelf smeren.”
     Margot

 “Ik wilde stoppen op de top en dan een ander 
leven instappen.”
     Karin

“Omdat het zo slecht op school ging, kreeg ik
veel pijn in mijn onderrug.” 
     Eva

“Zonder fysiotherapie zou ik nu met een 
zuurstoftank lopen.” 
     Jan

Een goed verhaal, goed verteld is nog altijd de snelste manier om mensen in 
het hart te raken met je boodschap. En onze boodschap is deze: als mens ben je 
gemaakt om te bewegen. Wanneer dat om welke reden dan ook niet lukt, loop je 
vast. Val je stil. Gelukkig zijn er dan mensen die je helpen om weer in beweging 
te komen. En te blijven. De fysiotherapeut: als bewegen niet vanzelfsprekend is. 

Daarom verzamelen en vertellen we de verhalen van heel verschillende 
mensen over hoe fysiotherapie hen geholpen heeft weer vrij te bewegen. 
Want man of vrouw, jong of oud, ziek of gezond … bewegen is leven. 

Bekijk de verhalen op www.bewegenis.nl.
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Pepijn van der Pluijm (37)
 

Pepijn was in 2019 een van de kartrekkers van de Actiegroep 
Fysiotherapie. Aan de hand van 5 steekwoorden legt hij uit wat hem 

beweegt. ‘Voor mij is actievoeren geen doel op zich. Het is een middel 
om misstanden aan de kaak te stellen.’ 

‘Als je iets vriendelijk 
vraagt, wordt er niet 

altijd naar je geluisterd’

WAT DEED DE ACTIEGROEP  
FYSIOTHERAPIE IN 2019?
 
•  Demonstratie in Den Haag met alle 

paramedische collega's
•  De ‘Strakke strop’ uitgereikt aan CZ
•  De ‘ Samen in beweging’award 

uitgereikt aan DSW
•  Diverse bezwaren over contracten 

naar zorgverzekeraars gestuurd 
•  Brievenactie
•  Deelname aan klankbordgroep 

kostprijsonderzoek 
•  Deelname aan werkgroep voor de 

ontwikkeling van indicatoren voor 
een stimulerende/innoverende 
praktijk/werkomgeving 

•  Meewerken aan bewustwording van 
de mogelijkheid om een contract 
niet af te sluiten 

•  Contact gezocht en onderhouden 
met stakeholders 

•  Opstarten regionale 
samenwerkingsverbanden

•  Crowdfunding
•  Communicatie (website, sociale 

media, interviews) 

Over blijven zoeken naar wat ons verbindt

1.
ACTIEVOEREN

 
‘De positie van fysiotherapeuten is 
aan het verzwakken. Bij de prijsont-
wikkeling van de tarieven lopen we al 
jaren achter. Wat je ziet, is dat de softe 
sector – oftewel de mensen die graag 
anderen helpen – aanloopt tegen de 
harde sector. En bij de verzekeraars 
gaat het gewoon om geld. Dat leidt tot 
wederzijds onbegrip. Ik ben van me-
ning dat het dan helpt om goed naar 
elkaar te luisteren. Maar ja. Als je iets 
vriendelijk vraagt, wordt er niet altijd 
naar je geluisterd. Dus soms moet 
je het debat verhitten. Door actie te 
voeren kun zorgen dat je wel gehoord 
wordt. En wat ik heel belangrijk vind: 
als je dan uitgenodigd wordt voor 
een gesprek, moet je vervolgens op 
zoek gaan naar verbinding. Naar het 
antwoord op de vraag: hoe kunnen wij 
samen zorgen voor verbetering?’ 

2.
HET EFFECT 

‘Ook in 2019 hebben we gezien dat je 
met actievoeren wel degelijk dingen 
kun bereiken die anders niet gelukt 
waren. Mede dankzij de Actiegroep 
worden steeds meer fysiotherapeu-
ten zich ervan bewust dat we samen 
sterk staan. De onderlinge solidariteit 
neemt toe. Daardoor zijn fysiothe-
rapeuten minder bang om druk uit 
te oefenen op zorgverzekeraars. Ze 
weigeren steeds vaker contracten. 
Ook onder patiënten, bij collega-zorg-
verleners en in de politiek neemt het 
bewustzijn over de benarde positie 
van fysiotherapeuten toe. In debatten 
zijn we tegenwoordig geregeld het 
onderwerp van gesprek. Niemand 
kan nog om ons heen: we zitten aan 
tafels, er wordt naar ons geluisterd. 
Fysiotherapeuten staan eindelijk op 
de kaart.’ 

3.
SAMEN STERK

‘Fysiotherapeuten zijn bij uitstek 
een beroepsgroep waarin heel veel 
verschillende types rondlopen. Ac-
tievoeren is niet alleen voorbehouden 
aan degenen die het hardste roepen en 
pittige teksten de wereld in slinge-
ren. Heel slim en geraffineerd zaken 
aan de kaak stellen, vind ik evengoed 
actievoeren. Iedereen moet dat vooral 
op z’n eigen manier doen. Maar wat ik 
wel zie, is dat een grote groep gema-
tigde fysiotherapeuten zich op geen 
enkele manier betrokken voelt bij de 
ontwikkelingen. Jammer, vind ik. 
We moeten niet vergeten dat we er 
als fysiotherapeuten allemaal belang 
bij hebben om het ‘merk fysiothera-
pie’ goed in de markt te zetten en te 
houden. Daar zijn we met z’n allen 
verantwoordelijk voor. Samen staan 
we sterk.’ 

5.
HET KNGF 

‘De lijnen tussen de Actiegroep 
Fysiotherapie en het KNGF zijn open 
en kort. We kunnen terugvallen op de 
kennis en ervaring van KNGF-mede-
werkers. Daar waar nodig vullen we 
elkaar aan. Wat mijzelf betreft: door 
mijn werk voor de Actiegroep heb ik 
in 2019 een veel beter zicht gekregen 
op de activiteiten van het KNGF. Op 
het kantoor in Amersfoort wordt hard 
gewerkt voor ons vak! Wat ik zie, is dat 
het KNGF nadrukkelijk een beroeps-
vereniging wil zijn voor alle fysiothe-
rapeuten. Maar door de verdeeldheid 
binnen de beroepsgroep is het lastig 
om iedereen te vertegenwoordigen. Als 
Actiegroep zijn we vrijer. Als het no-
dig is, slaan we met onze vuist op tafel. 
Voor het KNGF is dat minder gemak-
kelijk. Zij moeten ook een geloofwaar-
dige en betrouwbare gesprekspartner 
zijn en blijven voor stakeholders.’   

4.
POSITIEVE BIJDRAGE 

‘Binnen het actievoeren moeten we 
met de beroepsgroep blijven zoeken 
naar hetgeen ons verbindt. En dat 
is toch de patiënt. Hoe kunnen we 
die het beste helpen? De zorgkosten 
drukken zwaar op de overheidsbegro-
ting. Met fysiotherapie kunnen we een 
bijdrage leveren aan de beheersing 
van de zorgkosten. Hoe kunnen we het 
merk fysiotherapie zo goed mogelijk 
in de zorgmarkt zetten? Actievoeren 
is belangrijk. Maar we moeten ervoor 
waken dat we daarmee niet het posi-
tieve effect van de fysiotherapie voor 
de zorg in Nederland overschaduwen.’ 

‘We zitten aan  
tafels, er wordt naar 

ons geluisterd’ 
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S amen met haar twee maten 
heeft fysio- en manueel 
therapeut Marloes Thoomes 
in Hazerswoude een praktijk 

waar ze fulltime werkt. Daarnaast 
is ze gepromoveerd, organiseert het 
NVMT-congres, schrijft mee aan de 
richtlijn duizeligheid, heeft ongeveer 
twintig wetenschappelijke artikelen 
gepubliceerd, houdt zich bezig met 
innovatieve projecten voor patiënten, 
geeft scholing en ontwikkelt lesma-
teriaal. Lange dagen? Zo voelt het 
helemaal niet, benadrukt ze. ‘Ik krijg 
zo veel energie van dit werk.’ 

Wat drijft jou om je op allerlei  
manieren in te zetten voor ons vak?
‘Mijn patiënten. Ik wil mensen weer 
in beweging krijgen. Het liefst natuur-
lijk fysiek; bewegen maakt gelukkig. 
Maar in mijn optiek heeft een fysio-
therapeut niet alleen te maken met 
spieren en gewrichten – al vind ik die 
ook belangrijk. Mijn ambitie is om de 

patiënt in zijn geheel weer in beweging 
te krijgen, dus soms ook in zijn of haar 
manier van denken. Ik vind het zo mooi 
om te zien hoe mensen gaandeweg weer 
vertrouwen krijgen in hun lichaam en 
daardoor de kracht krijgen om lang-
zaam iets te veranderen in hun leven. 
Het verschil maken ze uiteindelijk zelf. 
Maar dat ik daaraan een bijdrage mag 
leveren, beschouw ik als een eer. Naast 
het werken met patiënten doe ik nog al-
lerlei andere dingen. Vanuit praktijkge-
richte vraagstukken ga ik op zoek naar 
antwoorden en pluis ik dingen uit. De 
combinatie van onderzoek, onderwijs 
en praktijk werkt voor mij versterkend.’

Dat ze in 2019 de winnaar is geworden van de Fysio in Beeld
award vindt Marloes Thoomes leuk en lastig tegelijk. ‘Ik had het 

écht niet verwacht. Natuurlijk is het fijn, waardering van collega’s. Maar 
het heeft ook iets ongemakkelijks. Ik ken heel veel fysiotherapeuten 
die, net zoals ik, enorm gepassioneerd bezig zijn met het vak. Zij 
verdienen deze prijs net zo goed.’

Wat maakt dit vak voor jou de  
moeite waard?
‘De veelzijdigheid. Ik vind het fijn 
om patiënten te helpen om weer de 
dingen te kunnen die zijzelf belangrijk 
vinden. In mijn praktijk zie ik best veel 
mensen met chronische pijn. Vaak 
hebben ze al een heleboel geprobeerd 
en soms zijn ze behoorlijk wanhopig. 
Samen met een collega heb ik voor deze 
patiënten – op basis van een soortgelijk 
Engels boek – De Pijnpuzzel gemaakt. 
Met dit werkboekje leren mensen hoe 
allerlei biologische en fysiologische 
processen werken als je aanhoudend 
pijn hebt. Deze kennis helpt ze om 
langzaam hun grenzen te verleggen.’

In 2007 ben je afgestudeerd.  
Is het vak de afgelopen twaalf jaar  
veranderd?
‘Jazeker. In mijn laatste studiejaar 
was de Explain Pain-movement in 
opkomst. Die ontwikkeling heeft 
doorgezet. Voorheen was fysiothera-

Over de Fysio in Beeld-award
Ieder jaar reikt het KNGF tijdens de Dag van de Fysiotherapeut de Fysio 
in Beeldaward uit. Dit is dé talentaward voor de fysiotherapeuten. Hoe 
werkt het? Fysiotherapeuten kunnen een collega, een groep fysiothe
rapeuten of een praktijk nomineren. Dat kan iemand zijn die innovatief 
werkt, over een enorme dosis vakinhoudelijke kennis beschikt of op 
een andere manier een bijzondere bijdrage levert aan de fysiotherapie. 
Uit de binnengekomen nominaties selecteert de jury drie kandidaten. 
Leden en nietleden kunnen vervolgens stemmen en bepalen zo wie de 
winnaar wordt. Ook in 2020 zal weer een Fysio in Beeldaward uitge
reikt worden. Op kngf.nl en in de Fysio Enieuws lees je wanneer en hoe 
je iemand kunt nomineren. 

‘LUISTER NAAR  
HET VERHAAL VAN 
JE PATIËNTEN’

Winnaar van de Fysio in Beeld-award 2019

INTERVIEW

MARLOES THOOMES

De winnaar van de Fysio in  
Beeldaward 2018 Ingrid Kempinski 
geeft letterlijk en figuurlijk een 
(zelfgemaakt en mooi versierd) stokje 
door aan Marloes

pie een veel passiever vak. Patiënten 
ondergingen een behandeling; ze 
hadden minder dan nu zelf een rol. 
Als beroepsgroep zijn we steeds meer 
gaan kijken: wie zit er tegenover me? 
Wat wil deze patiënt? Doordat ons vak 
een rijker palet kent, zijn er binnen 
de fysiotherapie meer specialisaties 
ontstaan. Je hoeft niet meer alles te 
kunnen; als fysiotherapeut ontwikkel 
je in de richting waarin jij goed bent 
en waar jij plezier uit haalt. Ik zie dat 
ook in mijn praktijk: andere fysiothe-
rapeuten verwijzen patiënten soms 
door naar mij. En als ik iemand in de 
praktijk krijg met ernstige bekken-
klachten, verwijs ik door naar een 
collega bekkenfysiotherapeut.’

Wat zou jij de fysiotherapeuten van 
de toekomst willen meegeven? 
‘Kijk écht naar degene die tegenover 
je zit. Plak niet te snel een labeltje, 
zoals: daar heb je weer zo’n stresskip. 
Iedereen verdient respect. Luister 
naar het verhaal en zet je vol overgave 
in voor de wensen van je patiënt – 
ongeacht wat jijzelf belangrijk vindt. 
Vaak kunnen patiënten veel meer dan 
ze denken. Je hoeft ze alleen maar te 
helpen hun kracht weer te voelen en 
die te leren gebruiken.’    

Uitreiking Fysio in Beeldaward op de 
Dag van de Fysiotherapeut 2019. Vlnr: 
medegenomineerden Paul van der 
Tas en Geert van der Sluit, Marloes 
Thoomes en KNGFvoorzitter Guido 
van Woerkom

‘Een fysiotherapeut 
heeft niet alleen te 

maken met spieren en 
gewrichten’

‘Kijk écht naar  
degene die tegenover 
je zit. Plak niet te snel 

een labeltje’
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Wat was jouw triomf in 2019?
‘Ik kijk niet naar mijn portefeuille 
in termen van winnen of verliezen. 
Begrijp me goed, dat KRF NL door de 
ledenvergadering is goedgekeurd en 
inmiddels ingevoerd is heel goed en 
belangrijk. Maar het is maar één stap 
in een groter geheel.’
Aan het woord is Kitty Bouten, in het 
bestuur van het KNGF verantwoorde-
lijk voor Kwaliteit. Met een hoofdlet-
ter K. Immers, het onderwerp is goed 
voor talloze verhitte discussies onder 
de leden.

Wat is dat grotere geheel dan?
‘Het gaat mij om het proces, meer dan 
om een gebeurtenis. Ik roep vaak -heel 
vaak- dat we als beroepsgroep moeten 
uitstralen dat fysiotherapie er toe 
doet en dat we het heel goed doen. In 
al onze verscheidenheid moeten we 
als eenheid optreden naar buiten toe. 
Je moet je niet ten koste van een ander 
willen profileren, maar elkaar zien 
staan en erkennen in specialismen en 
ervaring. Niet iedere fysiotherapeut 
kan iedere patiënt behandelen, dus 
verwijs je door naar collega’s die iets 
anders kunnen. Samen voor het vak 
staan. Daar moeten we naar toe. Dat is 
het doel van het proces.’

Logische boodschap. Waarom 
doen we dat niet?
‘We laten ons verleiden om van 
incident naar incident te rennen. Die 
neiging is hardnekkig. Ik denk dat dat 
onzekerheid over de eigen positie is. 
En dat is onterecht, want we hebben 
de afgelopen 15 jaar enorme slagen 
gemaakt in termen van kwaliteit, 
richtlijnen, evidentie. We doen het 
zelfs veel beter dan veel andere onder-
delen van de zorg. 
We hebben de neiging om naar elkaar 
toe heel strak in de leer te zijn en 
overal bovenop te springen om serieus 
genomen te worden. In plaats van te 
zeggen ‘joh, kijk even wat we als fysio-
therapeuten doen, wat er staat, wat we 
kunnen’.
Als een zorgverzekeraar een hoger 
tarief wil geven aan een beperkte groep 
en daarvoor een extra inspanning 
vraagt, gaan veel fysiotherapeuten pro-
beren om die inspanning ook te leveren. 
Die verzekeraar wìl geen grote groep 

met een hoger tarief en legt de lat dus 
telkens weer hoger. Dan kun je moppe-
ren over die boze verzekeraar, maar we 
houden die ratrace dus zelf in stand!’ 

Hoe los je dat op?
‘KNGF-Bestuur en achterban 
opereren te weinig als eenheid. Dan 
krijg je het verhaal niet goed over het 
voetlicht en wordt onze belangenbe-
hartiging minder effectief. Dat hou 
je in stand zolang er mensen zijn die 
denken: ‘als ik maar laat zien dat ik be-
ter ben dan die ander, dan gaat het met 
mij in ieder geval goed. Prima om je te 
profileren als een fysiotherapeut die 
iets heel goed doet, punt. Dan versterk 
je het vak. Met de boodschap: “Ik doe 
het goed, maar mijn collega(’s) niet”, 
verzwak je de positie van de beroeps-
groep en daarmee ook die van jezelf.’

Die blijven er altijd, dus  
lossen we het niet op?
‘Jawel. Nogmaals, fysiotherapie doet 
er toe en fysiotherapie doet het goed. 
Die boodschap moeten we met z’n 
allen uitdragen. Het gaat ook lang-
zaam beter. Het visietraject begon 
bijvoorbeeld moeilijk, maar inmiddels 
werken alle betrokkenen goed samen 
aan het uitvoeringsplan. Dat zie je ook 
in de discussies over een stimuleren-
de werkomgeving. Grote werkgevers, 
loondiensters en hele kleine praktij-
keigenaren werken daarin harmoni-
eus samen. Constructief.  

‘Beetje bij  
beetje verandert  

er een beetje’

Over 2019 en het doel van het proces

KITTY BOUTEN

‘We hebben de  
neiging om naar elkaar 
toe heel strak in de leer 

te zijn en overal bovenop 
te springen om serieus 
genomen te worden.’

‘FYSIOTHERAPIE  
DOET ER TOE EN  
DOET HET GOED’

INTERVIEW KNGFBESTUUR
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Wat was 2019 voor een jaar voor het 
Consilium?
‘Onze rol binnen de vereniging is in 
ontwikkeling; we moeten onze positie 
nog verstevigen. Wat dat betreft zijn 
in 2019 belangrijke stappen gezet. We 
hebben goede gesprekken gevoerd met 
het bestuur. Uiteindelijke doel is dat 
dit leidt tot verbetering van het func-
tioneren van de verenigingsstructuur. 
Beleidsstukken worden beter gewogen 
– wat in het belang is van de leden.’ 

Heb je daar een concreet  
voorbeeld van? 
‘Jazeker, KRF NL. Daarbij was intervi-
sie een terugkerend punt van discussie. 
Over dat onderwerp hebben wij een 
heel genuanceerd gesprek gevoerd met 

het bestuur, waarin we hebben geadvi-
seerd om intervisie wel te handhaven 
in het kwaliteitsregister. Uiteindelijk 
is toen een tussenvariant ontstaan: 
intervisie maakt deel uit van KRF NL, 
maar is niet verplicht. Onze discus-
sie met het bestuur hierover heeft 
bijgedragen aan een weloverwogen 
besluitvorming. In dat gesprek conclu-
deerden we ook dat je dingen niet moet 
overhaasten. Voor alles is een tijd.’ 

Kun je als Consilium daad werkelijk 
invloed uitoefenen op een besluit?
‘Bij discussies gaat het niet zozeer om 
de invloed die wij hebben. Waar wij op 
toezien, is dat beleidskeuzes welover-
wogen worden gemaakt. Wij fungeren 
als een sparringpartner die vanuit 

Sinds drie jaar heeft het KNGF een Consilium. Dit bestaat uit tien 
fysiotherapeuten die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Hoe kijkt dit Consilium terug op 2019? Neemt het bestuur de adviezen 

voldoende ter harte en wanneer maakte het Consilium dit jaar  
het verschil? We vragen het voorzitter Davy Paap. 

‘WIJ HOUDEN  
HET BESTUUR 

SCHERP’ 

Over het jaar van het Consilium

de leden denkt en zo het bestuur 
scherp houdt. In 2019 hebben we het 
bestuur bijvoorbeeld gevraagd om na 
te denken over de continuïteit binnen 
het bestuur. Straks zitten we met de 
situatie dat vier bestuursleden – met 
al hun kennis en kunde – in hetzelfde 
jaar moeten vertrekken. Naar aan-
leiding van onze opmerking worden 
hierover afspraken gemaakt.’ 

Niet om onaardig te doen, maar 
heeft een bestuur daar een  
Consilium voor nodig? Ze kunnen er 
toch zelf ook aan denken? 
‘Uiteraard, maar de vraag is: wanneer 
ga je zoiets bespreken met elkaar? En 
in hoeverre spelen eigen belangen een 
rol bij het gesprek hierover? Als Con-
silium zien we erop toe dat dit soort 
zaken tijdig en transparant besproken 
worden. We zijn en blijven allemaal 
mensen. Zonder kritische blik maken 
mensen nu eenmaal soms andere 
keuzes dan mét. Dat geldt ook voor 
bestuursleden. Dus als je vraagt: het 
bestuur kan ook prima keuzes maken 
zonder Consilium, zeg ik: jazeker. Dat 
gaat lukken. Maar mét Consilium ma-
ken ze keuzes waar met een kritische 
blik naar gekeken is.’ 

Trekt het KNGF zich voldoende aan 
van de adviezen van het Consilium?
‘Daar heb ik een genuanceerd ant-
woord op. Enerzijds moet het Consi-
lium voldoende gelegenheid krijgen 
om nuance aan te brengen in discus-
sies en zorgen dat de belangen van 
fysiotherapeuten terugkomen in het 

Davy Paap (32) 

VOOR ZIT TER CONSIL I U M 

beleid. Anderzijds moet het bestuur 
wel gewoon kunnen besturen. Het kan 
niet zo zijn dat je twee kampen hebt, 
waarbij het bestuur en het Consilium 
elkaar tegenwerken.’ 

Kunnen leden bij jullie aan kloppen 
als ze iets aan de kaak willen stellen?
Uiteraard, we zijn immers een soort 
ledenpanel. Gelukkig weten leden 
ons soms ook te vinden met vragen of 
suggesties – al zou dat nog best wat 
meer mogen. Wat ik wel heel hoopvol 
vind, is dat het aantal leden dat zitting 
wil nemen in het Consilium in 2019 
enorm is toegenomen.’ 

Tot slot over jezelf: had je er in 2019 
plezier in om voorzitter te zijn van 
het Consilium?
‘ Jazeker, anders had ik het niet 
gedaan. Ik ben zelf fysiotherapeut. In 
mijn eigen praktijk ervaar ik waar-
om de beleidsthema’s waarover we 
vergaderen zo belangrijk zijn. Mijn 
overtuiging is dat een sterke beroeps-
groep zorgt voor een sterk vak. Daar 
moeten we allemaal aan bijdragen. Je 
kunt wel kritisch zijn en vanaf de zij-
lijn gaan staan mopperen, maar daar 
bereik je niets mee.’  

‘Een sterke  
beroepsgroep, daar 
moeten we allemaal 

aan bijdragen’

‘Wij fungeren als  
een sparringpartner 
die vanuit de leden 

denkt ’

Het Consilium
Het Consilium is de raad die gevraagd en onge
vraagd advies geeft aan het KNGF Bestuur. Deze 
adviezen zijn openbaar. De raad, die drie jaar zit, 
komt tenminste vier keer per jaar samen en bestaat 
uit 10 leden met verschillende achtergronden in de 
fysiotherapie.
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‘Vijf jaar geleden ben ik bij het KNGF begonnen als senior adviseur voor de BI’s. In totaal 
hebben we 13 BI’s die we met 4 adviseurs ondersteunen. Ik ben verantwoordelijk voor 
het team en adviseer zelf ook drie BI’s: de NVMT, NVFS en de NVFK. Daarnaast ben ik 
programmamanager intramuraal. Van alle fysiotherapeuten werkt een vierde binnen een 
intramurale setting. Slechts 30 procent van deze groep is lid van het KNGF.’

Wat was 2019 voor een 
jaar voor de intramuraal 
werkende fysiotherapeut? 
‘De rol van fysiotherapie binnen 
ziekenhuizen en andere intramurale 
instellingen ontwikkelt zich razend-
snel. Ziekenhuizen moeten scherper 
op de kosten letten en toezien op een 
doelmatige inzet van de beschikba-
re middelen. Ook behandelvormen 
ontwikkelen; patiënten zijn steeds 
korter opgenomen in het ziekenhuis. 
De zorg wordt meer en meer dichtbij 
en rondom de patiënt georganiseerd. 
In het zorgnetwerk rond de patiënt 
zijn lijnen, organisaties, specialismen 
en functionarissen van ondergeschikt 
belang. Met andere woorden: het 
denken in eerste, tweede en derde lijn 
maakt plaats voor het organiseren in 
multidisciplinaire ketens en net-
werken. In zulke netwerken kunnen 
verschillende zorgprofessionals zich 
op verschillende momenten inzetten 

om een Evidence-Based factsheet en 
een Statement Paper te ontwikkelen. 
Met deze Evidence-Based factsheet 
willen we relevante stakeholders, 
zoals de Raad van Bestuur, artsen en 
verpleegkundigen, ervan overtuigen 
dat bewegen en inactiviteit key-per-
formance indicators zijn binnen het 
ziekenhuis. Draagvlak bij deze stake-
holders is cruciaal voor het welslagen 
van kwaliteitsverbeterprojecten in 
ziekenhuizen. 

De Statement Paper heeft als doel 
richting te bieden aan de context-spe-
cifieke implementatie van beweegzorg 
door ziekenhuisfysiotherapeuten in 
hun eigen ziekenhuis. In dit document 
staan breed-gedragen, praktische evi-
dence-based adviezen ten aanzien van 
de optimale implementatiestrategie 
voor beweegzorg.’ 

Wat ging goed in 2019?
‘Er zijn allerlei partijen bezig om de 
positie van ziekenhuisfysiotherapeu-
ten te verbeteren. Naast het KNGF 
en de NVZF heb je de Vereniging 
Leidinggevenden Fysiotherapie, 
leidinggevenden uit de universitaire 
centra in de FUMC en daarnaast ook 
nog de lectoren en hoogleraren. Om de 
krachten te bundelen zijn we in 2019 
een gezamenlijk traject gestart. Naast 
een regiegroep zijn er diverse werk-
groepen gevormd met daarin verte-
genwoordigers vanuit alle gremia. De 

‘Het denken in eerste, 
tweede en derde lijn 
maakt plaats voor  
het organiseren in 
multidisciplinaire  
ketens en netwerken’ 

werkgroepen houden zich bezig met 
klinimetrie, protocollen, scholing en 
bewegen in ziekenhuizen. Om deze 
werkgroepen richting te geven zijn er 
acht uitgangspunten geformuleerd die 
leidend zijn voor de fysiotherapeuti-
sche zorg in het ziekenhuis. Ik ben er 
trots op dat we het veld eindelijk bij 
elkaar hebben gekregen en dat we er 
één verhaal van gaan maken.’

Wat moet de komende jaren beter? 
‘Ik vind dat het KNGF pro-actiever 
en transparanter kan zijn. Eerder 
inspelen op relevante bewegingen 
en hierover optimaal communiceren 
met onze leden en de buitenwereld. 
Bewegen is ons ding! Dat moeten wij 
als beroepsvereniging ook doen. En 
zoals elke verbetering, start ook deze 
bij jezelf. Verbeter het KNGF, begin bij 
jezelf!’  

‘Bewegen is ons  
ding! Dat moeten wij 
als KNGF ook doen’

Over een organisatie in beweging

Bouwien Douwes (46)

SENIOR ADVISEU R VOOR DE B EROEP SIN HOU DELIJ KE VERENIG ING EN

INTERVIEW

EN PROG R AM MAMANAG ER INTR AM U R A AL

voor een patiënt. De ene 
keer is dit een huisarts, 

diëtist of fysiotherapeut, de 
andere keer een medisch spe-

cialist. Daarbij wordt vaak intensief 
samengewerkt met ziekenhuizen 
en andere intramurale instellingen. 
In het regionale verband vormt de 
fysiotherapeut vaak de schakel tussen 
de eerste en de twee lijn; hij is een 
belangrijke sparringpartner voor de 
huisarts en de medisch-specialist. 
Met het programma intramuraal 
hebben we als doel de intramuraal 
werkende fysiotherapeut zo optimaal 
mogelijk te profileren en positioneren.’ 

Wat konden jullie deze  
fysiotherapeuten in 2019 concreet 
aanbieden? 
‘Vanuit het programma intramuraal 
hebben we samen met het beweegzie-
kenhuizenconsortium en de NVZF 
opdracht gegeven aan IQ healthcare 

‘Een pro-actiever 
en transparanter 

KNGF!’ 

2019 IN CIJFERS

LEDENVOORLICHTING  
EN -ADMINISTRATIE

Aantal telefoongesprekken

23.425

Aantal mailcorrespondenties

29.110

Aantal mutaties doorgevoerd 

18.939
ICT

Aantal  
releases van 
MijnKNGF

5

Aantal 
kwijtgeraakte 

muizen

3 
COMMUNICATIE

Aantal publicaties in de pers

244
FINANCE

Aantal gedeclareerde  
zakelijke kilometers

390.000*

Aantal leveranciers  
waarmee we hebben gewerkt:  

1.009 
en 3.900 facturen.

*dat is van hier naar de maan
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Gelanceerd eind 2018, 
gegroeid in 2019

Het KNGF kennisplatform is de plek 
waar het KNGF haar vakinhoudelijke  
informatie deelt met de fysiothera-
peuten en haar leden. Aan de leden 
worden deze producten modulair  
aangeboden door middel van  
webcontent, die op verschillende 
apparaten toegankelijk te benade-
ren zijn. Door de grote hoeveelheid 
informatie, helpt het de therapeut 
om eenvoudiger evidence based 
beslissingen te nemen in het  
dagelijks handelen.

De basis bestaat uit de vakinhou-
delijke KNGF richtlijnen, evidence 
statements en externe richtlijnen 
waarbij het KNGF betrokken is.  
Deze wordt aangevuld met  
FysioPraxis artikelen, factsheets, 
kennisclips, animaties, keuzehulpen, 
informatiefolders en e-learnings 

De producten zijn allemaal gelabeld 
waardoor gerelateerde producten,  
per thema of verbijzondering, 
eenvoudig te vinden zijn. Daar-
naast licht het KNGF enkele actuele 
relevante thema’s specifiek uit en is 
uit meer dan 35 externe richtlijnen 
de voor de fysiotherapeut relevante 
informatie gehaald. Super handig!

De onderzoeksagenda Kennis van 
waarde, met geprioriteerde onder-
zoeksvragen uit het veld, lopende 
onderzoeken waar het KNGF bij  
betrokken is en resultaten uit af-
gerond onderzoek worden helder 
gepresenteerd én je vindt er een 
netwerkkaart met digitale visite-
kaartjes van de onderzoekers op 
het gebied van fysiotherapie.

Kennisplatform

Waar wetenschap 
en praktijk 
elkaar ontmoeten

Vakinhoudelijke informatie

Praktisch toepasbaar

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk

Kort, verantwoord en toegelicht

Gerelateerde documenten in één klik bereikbaar

Eenvoudig zoeken en vinden

kngf.nl/kennisplatform
2019

Unieke pagina’s 

631.517
Unieke bezoekers 

19.819

2019

Top 3 richtlijnen 

Artrose heup knie
Lage rugpijn

Nekpijn

DAG VAN DE FYSIOTHERAPEUT 2019
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‘WE MOETEN 
DOORGAAN. ELKAAR 

STEUNEN EN NIET 
AFVALLEN’

Je portefeuille?
‘Belangenbehartiging!’

Wat betekent dat voor je?
‘Dat ik probeer het functioneren van 
onze leden in de dagelijkse praktijk 
beter en makkelijker te maken. In de 
brede zin van het woord, hoewel dat 
natuurlijk de laatste jaren helemaal is 
toegespitst op het verkrijgen van een 
beter tarief.’

Henk, de vleesgeworden 
‘one-issue’ partij?
‘Ja zeg, als je je in deze wereld als 
onderneming draaiende wilt houden, 
dan heb je ook de financiële middelen 
nodig. Dat is essentieel. Fysiothera-
peuten die nu een praktijk beginnen, 
doen dat omdat het een prachtig vak 
is. Maar eigenlijk kunnen ze er niet 
van leven.
Onze return on investment is negatief. 
We teren in op ons vermogen en draai-
en overuren om de boel draaiende te 
houden.’

Welke instrumenten zet jij in 
om te bereiken wat jij wilt?
‘Da’s een lastige, want we zitten niet 
in een level playing field. We hebben 
zeker de goede argumenten, maar we 

hebben geen dwangmiddelen. Dan ver-
lies je het aan de onderhandelingstafel.
Wat wel enorm is verbeterd, is onze 
relatie met de politiek. Er zijn inmid-
dels behoorlijk wat partijen die voor 
ons opkomen, en de minister allerlei 
vragen stellen over fysiotherapie. 
Maar ja, ook in Den Haag draaien de 
molens traag.’

Dus?
‘Moeten we duidelijk maken aan de 
samenleving dat het op deze manier 
niet langer gaat. Alleen, daar heb ik 
mijn leden bij nodig en die mis ik. 
Vroeger bereikte ik met een oproep ge-
makkelijk een paar duizend fysiothe-
rapeuten. Als we nu een oproep doen 
om misstanden rond contracteren te 
melden, dan reageren er een paar hon-

derd. Als we vragen om mee te werken 
aan het kostprijsonderzoek, dan laten 
heel veel praktijken het afweten.’

Hoe komt dat? 
‘Nu ik bestuurder ben kan ik me min-
der vrij uiten en heel veel fysiothera-
peuten hebben inmiddels een houding 
van “het lukt toch allemaal niet”. Ze 
zijn lamgeslagen. Dus krijgen wij als 
KNGF nu de schuld en hoewel dat 
echt onterecht is, begrijp ik het best. 
Leden verwachten dat hun beroeps-
vereniging alles kan oplossen. Dat is 
natuurlijk niet zo. Veel zaken vragen 
een lange adem en weer andere zaken 
kunnen gewoon niet veranderd wor-
den omdat het wettelijk niet kan.
Dat is voor veel leden onzichtbaar en 
dan word je boos als je met een fooi 
wordt afgescheept terwijl je zulk 
belangrijk werd doet.’

En nu?
‘We moeten doorgaan. Elkaar steunen 
en niet afvallen. Want ik ben ervan 
overtuigd dat de druppel uiteindelijk 
de steen zal splijten. Duurt lang. Maar 
’t gaat gebeuren. Volhouden dus. Dat 
doe ik ook. Onze eisen zijn namelijk 
absoluut rechtvaardig.’  

‘Onze eisen 
zijn absoluut 

rechtvaardig’

Over 2019 en de complexiteit van belangenbehartiging

HENK JANSEN

‘We moeten duidelijk 
maken aan de samenleving  

dat het op deze manier 
niet langer gaat. Alleen, 

daar heb ik mijn leden bij 
nodig en die mis ik.’

INTERVIEW KNGFBESTUUR

 ‘DE NIET TE STILLEN AMBITIE OM HET GOEDE TE DOEN’      KNGF JAARVERSLAG 2019

3332



Paul Meijs 

‘Let op he? Ik ben hier alleen maar een 
interimmer. Moet je mij wel hebben voor 
dit interview?’ Aan het woord is Paul Meijs, 
sinds enkele maanden tijdelijk in dienst bij 
het KNGF om de belangenbehartiging 
te versterken. ‘Ik denk dat dat nodig is. 
De onderhandelingsvaardigheid en de 
slagvaardigheid kunnen beter.’

Hard op de inhoud, 
zacht op de relatie

Over het zien van het belang van de ander

ADVISEU R B EL ANG EN B EHARTIG ING

INTERVIEW

‘I k vind dat het mandaat 
van de onderhandelaars 
duidelijker moet worden. 
Met welke visie gaan we 

de onderhandelingen met zorgverze-
keraars in? Hoe scherper je dat kader 
hebt met elkaar, hoe effectiever je 
kunt onderhandelen. Het nadeel is 
natuurlijk dat hoe scherper je visie is, 
hoe moeilijker het wordt om alle leden 
achter je te krijgen. Ik zie enorme me-
ningsverschillen in de beroepsgroep. 
Niet over de doelen, maar over hoe je 
ze moet bereiken.’

vice aan patiënten, maar bijvoorbeeld 
ook het maken van een beleidsplan. 
En om misverstanden te voorkomen: 
we hebben het dus niet over extra of 
meer kwaliteit. Dat kan ook niet, want 
de beroepsgroep heeft z’n kwaliteit 
vastgelegd in KRF NL.
Bij dat project werken vertegen-
woordigers van alle geledingen uit de 
beroepsgroep intensief en construc-
tief met elkaar samen. Ze zijn het vaak 
niet met elkaar eens, maar hebben wel 
oog voor elkaars positie en belangen. 
Dan kun je meters maken. Ik weet wel 
dat ook dit onderwerp de nodige con-
troverse opwekt, maar dat doen bijna 
alle onderwerpen in deze bedrijfstak. 
Begrijpelijk, gezien de geschiedenis, 
maar doodzonde gezien de mogelijk-
heden en kansen in de toekomst.’

EMOTIES THUISLATEN
‘Ik ben zelf een tijdje fysiotherapeut 
geweest en heb dus ook in de keuken 
kunnen kijken bij zorgverzekeraars. 

Ik ken beide kanten. Vanuit die erva-
ring kan ik zeggen dat een zorgverze-
keraar graag met je wil praten als je je 
als fysiotherapeut wilt onderscheiden 
in vakmatige zin – bijvoorbeeld door 
je te specialiseren. Dat geldt net zo 
goed voor fysiotherapeuten die de 
service aan hun patiënten steeds 
verbeteren en fysiotherapeuten die 
actief werken aan een goede relatie en 
aan goede afspraken met het zieken-
huis. Zorgverzekeraars willen jou 
niet kwijt als je de goede dingen doet 
en dan stellen ze ook geen rare eisen. 
Laat je emoties thuis en pak die kans, 
zou ik zeggen.’  

‘Ik begrijp dat deze beroepsgroep 
gefrustreerd is, maar met het  
uiten van die frustratie bereik je 
helemaal niets’

‘Hoe scherper je visie is,  
hoe moeilijker het wordt om alle 

leden achter je te krijgen’

PERSOONLIJK AANGEVALLEN 
‘Ik ga altijd voor het resultaat. Links-
om of rechtsom, maar daarbij probeer 
ik wel altijd met mensen in gesprek te 
blijven. Daardoor kom je er ook achter 
wat het belang van die ander is, wat 
hem beweegt. Ik heb jarenlang bij ver-
zekeraars gewerkt in het inkooppro-
ces – met name bij ziekenhuizen – en 
dan leer je dat je het gewoon zakelijk 
moet houden. Zodra het persoonlijk 
wordt en je je emotie de vrije loop laat, 
gaat het geheid mis. Ik begrijp goed 
dat deze beroepsgroep gefrustreerd 
is, maar met die frustratie – het uiten 
daarvan – bereik je helemaal niets. Ik 
kan niet begrijpen dat professionele 
zorgverleners zich zo uiten.
Maar goed, het is hier in eerste 
instantie mijn taak om de belangenbe-
hartiging in het spoor van de reset van 
Guido van Woerkom te verbeteren. 
Dat betekent: relaties verbeteren, ge-
sprekken voeren met verzekeraars. Bij 
die gesprekken maak ik vaak mee dat 
inkopers zich persoonlijk aangevallen 
voelen door alle commentaren op social 
media. Dat maakt zo’n gesprek lastig.’

 METERS MAKEN‘
Mijn andere taak is het project 
“Stimulerende Werkomgeving”. De 
opdracht is om aspecten van prak-
tijkvoering te beschrijven en vast te 
stellen, zodat praktijken niet langer 
zijn overgeleverd aan de grote variatie 
in eisen van zorgverzekeraars. Die 
aspecten bevatten onderdelen als ser-
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Aantal km afgelegd  
in de KNGFauto 

38.462*

C OPD? Jazeker. Hans Rede-
ker zit direct op het puntje 
van z’n stoel als dat woord 
valt. Z’n stem gaat in vo-

lume en toon omhoog en zijn manier 
van formuleren wordt bijterig. Want 
wat het Zorginstituut doet met de 
interpretatie van aanspraken is een 
ramp voor talloze patiënten en ook 
nog eens oliedom, vindt hij. Immers: 
minder fysiotherapie betekent voor 
deze groep meer longaanvallen en 
langdurige ziekenhuisopnamen. ‘Dat 
kost de samenleving dus handenvol 
geld’, luidt zijn nuchtere constatering.

ONVERZETTELIJK
Hans Redeker onderhandelt over de 
Bestuurlijke Afspraken en over het 
veelbesproken Kostprijsonderzoek 
dat daaruit voortvloeide. Je mag dus 
zeggen dat veel – zo niet alles – wat de 
fysiotherapie aangaat, door zijn handen 
gaat. Of beter gezegd: door zijn brein en 
meer specifiek het strategisch denkend 
deel daarvan. Hij weet waarom het 
KNGF soms met meel in de mond moet 
praten. Hij weet waarom standpunten 

Pagina’s 
vol met 

regeltjes

Hans Redeker (55)

SENIOR ADVISEU R B EL ANG EN B EHARTIG ING

INTERVIEW

Hans Redeker heeft een zodanig lange 
staat van dienst dat weinig zaken in  
de fysiotherapie van de afgelopen  
35 jaar hem vreemd zijn. Daarbij komt, 
hij heeft zowel diepgaande kennis als 
grote afschuw van de manier waarop 
de officiële instanties soms omgaan 
met beleid en beleidsafspraken 
rond de zorg in het algemeen en 
fysiotherapie in het bijzonder. COPD  
is daar een actueel voorbeeld van.

de Richtlijn Dossiervoering en de 
invoering van de uniforme DCSPH. 
Onze leden gaan er pas in 2020 echt 
iets van merken. Ik pleit ervoor dat we 
de effecten van al deze maatregelen 
ook actief gaan meten.’

LASTENVERLICHTING 
‘Overigens hebben we afgesproken 
om te gaan werken aan een volledig 
nieuw diagnose-codesysteem dat 
veel meer geënt is op de fysiothera-
peutische praktijk. Zoals we ook de 
mogelijkheden van een resultaatindex 
met elkaar onderzoeken. Waar we nog 
geen oplossing voor hebben is de grote 
hoeveelheid informatie – echt, je kunt 
er vele pagina’s mee vullen – per ver-
zekeraar. Zo veel verschillende, kleine 
regeltjes… Daar werken we in 2020 
aan in de werkgroep administratieve 
lasten. Dan bedoel ik: uniformeren 
of afschaffen. Ik zeg er wel bij dat 
elke verandering in een systeem als 
een administratieve belasting wordt 
ervaren. We krijgen nu vragen van 
leden hoe ze met een gegeven verande-
ring moeten omgaan. Dat ervaart men 
terecht als een last. Dus we moeten er 
voor oppassen dat er bij deze positieve 
veranderingen geen weerzin ontstaat. 
Het zal voor iedereen weer even wen-
nen zijn, maar uiteindelijk is het wel 
een lastenverlichting.’

KOSTPRIJSONDERZOEK
‘Voor ons was het verschrikkelijk 
belangrijk dat in de Bestuurlijke 
Afspraken is vastgelegd dat er een 
kostprijsonderzoek zou komen. Dat 
is gelukt in 2019. En bedenk daarbij 
dat verzekeraars daar helemaal niet 
aan wilden. Daarnaast hebben we 
het voor elkaar gekregen dat er geld is 
vrijgemaakt voor de uitwerking van 
het systeemadvies. Dat lijkt niet zo be-
langrijk, maar dat is het wel. Immers, 
als wij met dat geld bijvoorbeeld kun-
nen aantonen dat fysiotherapie voor 
chronische aandoeningen terug moet 
in de basisverzekering, dan hebben we 
een enorme winst geboekt.’  

soms beter afgezwakt kunnen worden 
om een hoger resultaat te kunnen 
bereiken. En ja, hij weet als onderhan-
delaar ook als geen ander dat adem lang 
moet zijn. Ondertussen straalt hij een 
soort ‘no pasaran’ houding uit. Onver-
zettelijkheid verpakt in een overigens 
vriendelijke donderbus, zeg maar.

EFFECT METEN
‘Het heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad om in 2019 te komen tot Bestuur-
lijke Afspraken’, vertelt Redeker. ‘Ze 
zijn er nu en dat is erg belangrijk. Ze 
vormen een belangrijke basis voor za-

ken als het wegnemen administratie-
ve lasten, de ontwikkeling van kwali-
teit, het systeemadvies, de tarieven en 
meer. Maar… het zijn basisafspraken. 
Alles moet nog uitgewerkt worden. 
Daar zijn we in 2019 mee begonnen. 
Punt is alleen dat onze leden daar pas 
later wat van merken, zoals in het ge-
val van de uniforme basisvragenlijst 
bij contracteren. Die is in 2019 nog 
niet veel gebruikt. Niet door fysiothe-
rapeuten, en ook niet door zorgverze-
keraars. De beroepsgroep heeft daar 
dus nog niet veel van gemerkt. Zoiets 
speelt ook bij de vereenvoudiging van 

Over Chronische  
Obstructieve Long Ziekte

‘Het zijn basisafspraken, 
alles moet nog  

uitgewerkt worden’

‘De verzekeraars  
wilden helemaal geen 
kostprijs onderzoek’

In 2019 konden eindelijke de Bestuurlijke Afspraken 
Paramedische Zorg worden ondertekend

2019 IN CIJFERS

1.639 m2 
kantoorruimte

FACILITAIR

194 m2 
vergaderruimte

* bijna een keer de aarde rond

1.256
Aantal uitgedeelde 
uitrijkaarten parkeergarage

HR97 medewerkers in dienst 
met FTEomvang van

77,2*
77,2 x 1680= 129.696 uur

medewerker extern 
ingehuurd

stagiair

97X 33X 5X

* exclusief overuren!

BIJEENKOMSTEN (excl. ALV’s)

X   Landelijk  
(10 geannuleerd)

regio aantal geanuleerd

Noord West 48 3 

Zuid West 33 3 

Noord Oost 41 8 

Zuid Oost 30 3

68

Hiervan 49 bijeenkomsten bij  
KNGF in Amersfoort

48/3

33/3

41/8

30/3

49X
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M et een licht schurende 
zucht komt ze tot een 
antwoord... ’Ja... ik 
ben tevreden over de 

vooruitgang die we boeken, maar ik 
ben minder tevreden over de snelheid 
waarmee we dat doen. We hebben 
stappen gezet in 2019, deels niet zicht-
baar, maar dat komt omdat bepaalde 
ontwikkelingen veel voorbereiding 
achter de schermen nodig hebben.’

Dus we gaan vlammen in 2020?
‘Ja. Er komt een nieuwe website, 
waardoor we de informatie die we 
verstrekken toegankelijker maken 

en beter passend bij wat iedereen zelf 
aan informatie wil krijgen. Tot nu toe 
hanteerde het KNGF een one-size-
fits-all principe in de communicatie 
met de leden. Leden gaven aan dat dat 
onvoldoende aansluit bij hun behoef-
te. Men wil informatie sneller kunnen 
vinden en ook producten of diensten 
aangeboden krijgen die passen bij de 
eigen omstandigheden.’

‘We brengen nu de verschillende 
behoeften van de uiteenlopende doel-
groepen binnen de fysiotherapie in 
kaart. Zo kunnen we elke groep straks 
aanbieden waar ze specifiek behoef-

te aan hebben, zodat ze ook krijgen 
wat ze van hun lidmaatschap mogen 
verwachten.’

‘Het is de missie van mijn afdeling 
om toegevoegde waarde te leveren in 
het dagelijks leven van een fysiothe-
rapeut. Wij zien alleen dat leden te 
weinig gebruik maken van de grote 
voordelen van hun lidmaatschap of er 
geen weet van hebben. Dus we hebben 
nog een eind te gaan voordat we die 
toegevoegde waarde ten volle leveren. 
Kijk, Fysiopraxis is een heel hoog ge-
waardeerd blad dat onze leden gratis 
krijgen. Lang niet iedereen beseft 

Op de opnameapp van de tablet valt een lange, serene stilte als  
Melissa Knape wordt gevraagd of ze tevreden is over 2019. Genoeg 
tijd dus, om te schrijven dat ze manager Marketing, Communicatie en 

Frontoffice bij het KNGF is en daarmee de verantwoordelijkheid  
draagt over een vakgebied waarvan maar weinigen kunnen beweren  

dat ze de kern ervan doorgronden. 

Heel Nederland 
overtuigd van 
Fysiotherapie

Over hoe doorslaggevend communicatie is

Melissa Knape  

MANAG ER MARKE TING , COM M U NIC ATIE EN FRONTOFFICE

dat dat blad een onderdeel is van het 
pakket producten en diensten dat ze 
krijgen voor hun lidmaatschap. Een 
ander voorbeeld zijn onze activiteiten 
voor het collectief, zoals de richtlijnen 
die we maken en het wetenschappelijk 
onderzoek dat we financieren.’

‘Daarom ben ik ook trots op het feit dat 
we in 2019 de Fysio-App hebben gelan-
ceerd. ‘Je vak in je Broekzak’, noemen 
we dat. Die app laat zien wat je alle-
maal krijgt voor je lidmaatschap en we 
werken er aan dat die informatie ook 
nog eens toegesneden op jouw situatie, 
gepersonaliseerd wordt aangeboden. 
Fysiotherapeuten kunnen met die app 
direct controleren wat de richtlijn zegt 
over een bepaalde behandeling.’

Nog meer nieuws uit 2019?
‘Ja, we hebben berekend dat onze le-
den over een heel jaar gemiddeld elke 
dag een mail van ons krijgen. Dat is 
echt te veel. Als we straks de informa-
tie kunnen personaliseren, dan is er 

nog maar 1 nieuwsbrief nodig, die op 
jou als lid persoonlijk gericht is.
En verder hebben we een enorme groei 
in bezoekers op de fysiotherapeut.com 
bereikt. Meer dan 600.000 bezoekers. 
Dat wordt 750.000 in 2020. Ons bereik 
met alle media samen lag zelfs rond de 
4 miljoen. Allemaal Nederlanders die 
zien wat fysiotherapeuten kunnen. De 
fysiotherapeut zelf zal in 2020 merken 
dat hij meer afspraken binnenkrijgt 
vanuit dit consumentenplatform.’ 

Zit de betrokkenheid van leden én 
hun tevredenheid over het KNGF in 
de return voor de contributie alleen?
‘Nee, natuurlijk niet. Onze manier van 
communiceren is doorslaggevend. 
Het lijkt iets kleins, maar we zijn 
bijvoorbeeld overgeschakeld naar een 
persoonlijker vorm in onze communi-
catie. We gebruiken nu bewust de ‘je’ 

vorm bijvoorbeeld. Maar ook; heldere 
boodschappen, heldere standpunten. 
Leden hebben het recht om te weten 
waar we voor staan en in de commu-
nicatie daarvan kan echt nog wel het 
nodige verbeteren.
Weet je, ik kom uit de commerciële we-
reld. Daar word je sneller op je succes of 
falen afgerekend. Dat is in een beleids-
organisatie als het KNGF minder. Daar 
gaat het om de inhoud, terwijl het net zo 
bepalend is hoe je die inhoud brengt.’

En als je kon toveren, wat zou je dan 
doen?
De stilte die na deze vraag valt is nog 
veel langer dan die in het begin..., 
maar dan ineens: ‘Dan zou ik toveren 
dat heel Nederland overtuigd is van 
het belang van fysiotherapie en fysio-
therapeuten en dan komt het hogere 
tarief vanzelf.’  

‘Het is de missie  
om toegevoegde 

waarde te leveren in 
het dagelijks leven’

‘Ik zou toveren dat heel Nederland overtuigd is 
van het belang van fysiotherapie’

INTERVIEW
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‘Je kunt beter een 
ding goed doen dan 
drie dingen half’

WAT WAS 2019 VOOR EEN JAAR  
BIJ DE FRONTOFFICE?  
‘Het jaar van de herregistratie. 
Zo’n 40 procent van de vragen ging 
daarover – en dan met name over de 
punten. Die vragen komen voorname-
lijk telefonisch en per mail binnen. 
Daarnaast waren er duizenden muta-
ties omtrent scholing en dergelijke. 
Die komen binnen via MijnKngf en 
ook veel telefonisch. Soms moet ik 
op een dag wel tien keer hetzelfde 
uitleggen. Dat ben ik nooit zat. Maar 
als dezelfde vraag telkens opnieuw 
terugkomt, weet ik: de berichtgeving 
van het KNGF over dit onderwerp 
was blijkbaar niet duidelijk genoeg. In 
zo’n geval overleg ik met de afdeling 
communicatie hoe we die kunnen 
verbeteren.’

WAT GING GOED IN 2019? 
‘Ons team is in staat geweest om de 
herregistratie goed te begeleiden. 
Daar ben ik heel trots op. Vooral qua 
doorlooptijd ging het veel beter dan 
we vooraf dachten. We konden veel 
onduidelijkheid wegnemen. Natuur-
lijk lukte dat niet altijd meteen. Soms 
hielp het dan om het via de mail nog 
een keertje uit te leggen: als het zwart 
op wit stond, begrepen mensen het 
bijna altijd wél.’ 

WAT KON BETER?
‘Op professioneel vlak ben ik echt heel 
tevreden over 2019. Op persoonlijk 
vlak heb ik wel, laat ik het zo zeggen, 
wat inzichten opgedaan. In 2019 was 
geregeld overwerken de enige manier 
om de herregistratie-piek op te van-

‘Mijn taak is tweeledig. Ik zorg ervoor dat iedereen 
op de afdeling FrontOffice z’n werk zo goed mogelijk 
kan doen. Daarnaast informeer ik onze leden en de 
fysiotherapeuten die in onze kwaliteitsregisters 
opgenomen zijn. Ik ben in 2002 begonnen bij het 
KNGF en ik ga nog steeds iedere dag met veel plezier 
naar mijn werk. Wat het zo leuk maakt? In onze 
doelgroep zie je alle types mensen terug. Dat vereist 
omschakelen, aanvoelen, meebewegen – heerlijk. Ik 
houd van met mensen omgaan.’

‘IK BEN HEEL TROTS 
OP ONS TEAM’

gen. Dat was niet anders. Maar daar-
door heb ik wel geleerd dat je soms ook 
moet zeggen “Ik kan je niet meteen 
helpen, maar ik zal kijken hoe ik het 
kan oplossen”. Bij het KNGF willen 
we met z’n allen héél veel en het moet 
ook allemaal meteen. Daardoor ben je 
geneigd om te denken: ik doe het hier 
alleen maar goed als ik ook heel veel 
doe en heel veel opvang. Maar de wer-
kelijkheid is dat er dan steken gaan 
vallen. Je kunt beter een ding goed 
doen dan drie dingen half.’  

Sander van Loveren (51)

Over geregeld overwerken

SENIOR M EDE WERKER FRONTOFFICE

INTERVIEW

B R A N D S  A R E  S T O R I E S

The proof 
of the 

pudding ...

Dit was het idee toen we twee jaar geleden aan de 
slag gingen met de fysiotherapeut.com: een website 
vol relevante en actuele informatie over fysiotherapie 

voor iedere Nederlander, waarop je eenvoudig de juiste 
fysiotherapeut in de buurt vindt. 

In 2019 werd de zoekmachine ruim 45.000 keer gebruikt. 
Het aantal unieke bezoekers op de site was 630.000 en de 

pagina’s werden in totaal 1.000.000 keer bekeken. 

Cijfers die spreken. 

Maar vooral: hét bewijs dat samenwerken leidt tot succes. 
Want wij mogen dan alles weten over online 

zichtbaarheid en contentmarketing, zonder het 
team van het KNGF en alle fysiotherapeuten die aan 

het platform bijdragen, was dit nooit gelukt. 

Dat smaakt naar meer. 
Op naar de twee miljoen. 
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DOELSTELLINGEN 
EN ACTIVITEITEN 
JAARPLAN 
 2019

COMMUNITYCOMMUNITY
BELANGENBEHARTIGING
KWALITEIT

De activiteit is of wordt naar verwachting 
volgens planning gerealiseerd.  

De activiteit is of wordt naar verwachting 
later dan gepland gerealiseerd, maar wordt 
wel in 2019 gerealiseerd.  

De activiteit wordt  in tegenstelling tot de 
planning  niet in 2019 gerealiseerd. 

BIJLAGE RAPPORTAGE

RESULTAAT 2.1 De waarde van fysiotherapeuten

ACTIVITEIT Het KNGF ondersteunt 25 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. We helpen ze actief met 
financiële kennis en onderhandelingsvaardigheden. Daarmee versterken zij hun positie binnen hun 
zorggroep bij voorkeur met huisartsen en in de regio, met een claim op een redelijke vergoeding. 
We delen best practices en goede voorbeelden met al onze leden, zodat ook zij hun positie kunnen 
versterken.

KNGF werkt mee aan de uitwerking van het preventieakkoord. Daarbij streven we ernaar om de 
fysiotherapeut een goede positie te geven bij het verminderen van overgewicht en obesitas.

We bieden de intramuraal werkende fysiotherapeuten de middelen om zijn rol in de transmurale 
zorg optimaal naar voren te laten komen. Daartoe ontwikkelen we in 2019 een minimale set van eisen 
waaraan Cerebro Vasculair Accident (CVA) netwerken moeten voldoen en een praktische toolkit om 
de zichtbaarheid van deze netwerken te vergroten. In dat verband voorzien we ook in een set van  
eisen met betrekking tot de deskundigheid om CVApatienten te kunnen behandelen en leveren we 
een overzicht van het scholingsaanbod. Tenslotte zullen we in 2019 via onderzoek de meerwaarde van 
fysiotherapie in de langdurige zorg aantonen. Doelgroep: intramuraal werkzame fysiotherapeuten

TOELICHTING Keuze Stas voor thema's roken, alcohol en obesitas. KNGF is via PON vertegenwoordigd. 

RESULTAAT 2.2 (digitale) communicatie naar leden 

ACTIVITEIT KNGFapp, website en Kennisplatform worden doorontwikkeld. Zo sluiten ze nog beter aan op de 
behoeften van leden. 

TOELICHTING Op online vlak hebben we niet alle doelstellingen kunnen realiseren (zoals een nieuwe website),  
voornamelijk doordat KRF NL/portfolio meer tijd heeft gevergd dan vooraf ingeschat. Ook de 
huisstijl ontwikkeling heeft hierdoor vertraging opgelopen, waar de nieuwe website ook deels van 
afhankelijk was. Het doorvoeren van de segmentatie in de emails en het terugdringen van het aantal 
mailings is ook nog niet afgerond.

RESULTAAT 2.3 Doelgroepgerichte dienstverlening

ACTIVITEIT We organiseren voor studenten op elke hogeschool activiteiten rondom het introductiekamp, de 
startersmarkt, de scriptieverdediging en de diplomauitreiking. We organiseren vakinhoudelijke 
bijeenkomsten voor studenten. 

RESULTAAT 2.4 Samenwerking met Beroepsinhoudelijke verenigingen

ACTIVITEIT De beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) worden actief betrokken bij de ontwikkeling van  
beleid dat op hen betrekking heeft. De kennis en expertise van de BI’s wordt hierbij ingezet en  
meegenomen. Dit gebeurt onder andere tijdens gezamenlijke themadagen.

De dienstverlening aan de BI’s wordt naar behoefte en op maat ingevuld. 

Voor drie BI’s lobbyen we voor hun aanvragen art. 14 wet BIG.

TOELICHTING Het voorstel van het ministerie van VWS m.b.t. de Wet BIG is ingetrokken. Er is een nieuwe werk
groep gestart waarin KNGF participeert. De gesprekken met de beroepsinhoudelijke verenigingen 
over de onderlinge samenwerking lopen nog. 

RESULTAAT 2.5 Ledenbetrokkenheid en kennisoverdracht

ACTIVITEIT We betrekken leden bij en informeren ze over actuele (beleids)onderwerpen en over ontwikkelingen 
in de branche. We gaan op werkbezoek bij praktijken, waarbij fysiotherapeuten met raad en daad 
terzijde worden gestaan door deskundige adviseurs bij het oplossen van vraagstukken. We organi
seren bijeenkomsten in de regio over uiteenlopende onderwerpen over het vak, de bedrijfsvoering 
of persoonlijke ontwikkeling. We werken actief mee aan projecten en ondersteunen groepen van 
fysiotherapeuten, die het doel hebben om de positie van fysiotherapeuten te versterken.

TOELICHTING De aandacht is uitgegaan naar oprichting van KRF NL en de verplichte intervisie. »

 ‘DE NIET TE STILLEN AMBITIE OM HET GOEDE TE DOEN’      KNGF JAARVERSLAG 2019KNGF JAARVERSLAG 2019      ‘DE NIET TE STILLEN AMBITIE OM HET GOEDE TE DOEN’

4342



RESULTAAT 3.1 Administratieve lastenverlichting en optimale arbeidsvoorwaarden

ACTIVITEIT Onze reguliere lobbyactiviteiten zetten we onverminderd voort. Samen met partijen als GGDnl  
en NOC*NSF trekken we op bij beïnvloeding van de preventieagenda van het nieuwe kabinet.  
We laten onderzoek doen naar de effecten van verschillende alternatieve bekostigingsmodellen  
voor de eerstelijnsfysiotherapie in de praktijk. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vragen 
we aandacht voor preventie en de waarde van fysiotherapie in het sociale domein.

We willen bereiken dat minstens 80% van de zorgverleners de waarde van fysiotherapie onderkent. 
Dit betekent dat we ook met beleidspartners in de zorgketen overkoepelende afspraken willen  
maken. We doen dat onder andere in de vorm van een hoofdlijnenakkoord; ondertekend,  
onderschreven en nageleefd door alle betrokkenen.

Met ingang van 1/1/2020 worden alle door intramuraal werkende fysiotherapeuten verrichte  
fysiotherapeutische behandelingen vergoed.

Lobby door het KNGF om ervoor te zorgen dat perioperatieve fysiotherapie structureel wordt  
vergoed (Better in, Better out).

We leveren een bijdrage aan het oplossen van knelpunten rond contractering en regeldruk door 
ondertekening van het Actieplan Paramedische Zorg en het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het uniformeren van diagnosecodes en inkoopcontracten.

We ondersteunen de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) en de Fysiotherapeuten in 
Dienstverband in een Vrijgevestigde Praktijk (FDV). We doen dat om te komen tot een cao voor  
de eerste lijn. Daarvoor zorgen we in 2019 voor een beleidskader arbeidsvoorwaarden.

Op initiatief van het KNGF gaan de werknemersorganisatie FBZ en InEen opnieuw met elkaar 
om tafel. De insteek is dat dit leidt tot een verlenging van de huidige cao voor fysiotherapeuten  
werkzaam in gezondheidscentra (deze loopt nu tot 1/3/2019).

TOELICHTING De aanpak rondom perioperatieve fysiotherapie is bijgesteld met focus op de fysiotherapie 
(VIPPaanvraag). Het oplossen van de regeldruk betreft een meerjarig programma vanuit VWS, 
waarin onder andere de uniformering DCSPH en richlijn dossiervoering zijn opgeleverd. Het  
beleidskader arbeidsvoorwaarden is onderwerp van gesprek tussen WVF en FDV en had meer tijd 
nodig vanwege de koppeling van het lidmaatschap WVF aan KNGF. Dat is nu gerealiseerd.  
De CAO voor fysiotherapeuten in gezondheidscentra is eenzijdig opgezegd door InEen, ondanks  
de inspanningen van FBZ en KNGF.

RESULTAAT 3.2 Innovatie en data gedreven fysiotherapie

ACTIVITEIT We gaan 10 technologische, met name multidisciplinaire, innovaties met een hoge impact voor de 
dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut verkennen en in beeld brengen. Van de top 3 worden pilots 
uitgevoerd en wordt aangetoond wat de toegevoegde waarde is van de technologische innovatie.

De fysiotherapeut in de eerste lijn krijgt middels een laagdrempelig dashboard (gebaseerd op de 
Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)) inzage in de compleetheid van zijn dossiervoering, de 
behandelresultaten en zijn patiëntenpopulatie. De businesscase en governance van de Landelijke 
Database Fysiotherapie (LDF) is opgeleverd. Bij stakeholders is helder dat de LDF dé bron is om de 
toegevoegde waarde van de fysiotherapie/ peut aan te tonen.

Met behulp van KNGFbronnen en externe bronnen worden leden en stakeholders (met behulp  
van een zogeheten marktmonitor) periodiek op de hoogte gebracht van facts & figures over  
fysiotherapie. Dit geeft leden inzicht in de kansen en mogelijkheden binnen het vak (en daarbuiten).

TOELICHTING Er is veel capaciteit gestoken in de oprichting van het Innovatie Platform Fysiotherapie en de  
ondersteuning van het platform ebeweegzorgtechnologie, maar het project rondom technologische 
innovaties is tijdelijk stilgelegd. Met betrekking tot het LDF zijn de projecten 'endtoend validatie'  
en 'gebruiksvriendelijk verwerkingsverslag' nog niet voltooid.

RESULTAAT 3.3 Reguliere lobby

ACTIVITEIT Onze reguliere lobbyactiviteiten (met name ministerie van VWS, Tweede en Eerste Kamerleden, NZa 
en Zorginstituut), zetten we onverminderd voort.

Op vaste momenten in de contracteercyclus gaan we in gesprek met zorgverzekeraars om te bezien 
of op specifieke onderwerpen in hun inkoopbeleid ruimte is voor alternatieven vanuit de praktijk. 
Daarnaast organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten en webinars voor leden over het contracteer
beleid van zorgverzekeraars.

RESULTAAT 4.1 Toekomstbestendig vak en beroep

ACTIVITEIT We hebben samen met de leden de Visie 2025 op fysiotherapie en fysiotherapeut ontwikkeld om te 
kunnen meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen (zoals demografie en zorgvraagstukken). 
We gaan naar aanleiding daarvan samen met de leden een veranderagenda opstellen om deze visie 
te realiseren.

Het beroepscompetentieprofiel van de Algemeen Fysiotherapeut wordt aangepast conform de  
Visie 2025.

Door een verschuiving van intramurale naar transmurale zorg en de centralisatie van hoogcomplexe 
zorg, veranderen de eisen aan intramuraal werkende fysiotherapeuten. Daarom gaan we in 2019 op 
basis van de Visie 2025, de rol en positie van de intramurale fysiotherapie beschrijven.

In 2019 actualiseren we het scholingsaanbod conform het beroepscompetentieprofiel. Daarbij nemen 
we de actuele ontwikkelingen mee. Zo vraagt de huidige tijd om inzet op multidisciplinaire samen
werking en ondersteuning van zelfmanagement (in de keten).

We schakelen een kennismakelaar en/ of subsidiebureau in om externe subsidiegelden te verwerven, 
uit te zetten en te monitoren ten behoeve van onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie.

We ontwikkelen implementatietools voor acht door externe partijen geïnitieerde richtlijnen. Zo 
ondersteunen we fysiotherapeuten bij het gebruik van externe richtlijnen (waarin de fysiotherapeut 
positie heeft).

In 2019 richten we KRF NL verder in: we stellen de noodzakelijke commissies in, we organiseren  
intervisie voor de eerste lijn (1000 intervisiecoaches zijn opgeleid), we starten een intervisiepilot voor 
de tweede en derde lijn, we richten het ‘vrije deel’ in en zorgen voor de nodige ICTaanpassingen. 

Zorgverzekeraars vragen om een praktijk en netwerkenregister. Het transparant maken van de  
kwaliteit van een praktijk is ook de wens van een deel van de beroepsgroep. In 2019 besluiten we 
over (de inrichting van) een praktijk/ netwerkenregister.

In 2019 voeren we Plan van Aanpak Systeemadvies uit. Het Zorginstituut heeft in 2016 het  
‘Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie’ uitgebracht. Dit advies heeft als doel om een  
goede balans te realiseren tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van goede zorg.

TOELICHTING Er is geen kennismakelaar ingesteld, eigen inzet heeft de focus gelegd op de mogelijkheden die de 
bestuurlijke afspraken geven. Dat is succesvol gebleken. Implementatie KRF NL is per 1 januari 2020 
geëffectueerd. De verdere inrichting en bezetting van de commissie heeft in de eerste maanden van 
2020 nog wat extra tijd nodig gehad. 

RESULTAAT 4.2 Reguliere inzet op kwaliteit

ACTIVITEIT We faciliteren leden om een plusovereenkomst te kunnen sluiten en behouden met Zilveren Kruis.

CKR verandert in KRF NL. De herregistratieperiode wordt voorbereid in 2019 om de overgang soepel 
te laten verlopen. 

Waarde van Kennis 

We bieden een scholingsaanbod dat aansluit op deskundigheidsbevordering en de gewenste  
vakinhoud

In het kader van het Systeemadvies leveren we de richtlijnen COPD en lage rug op.  
Daarnaast ontwikkelen we implementatie instrumenten (waaronder elearning). Het KNGF werkt 
actief mee aan de ontwikkeling van circa 30 externe richtlijnen. 

KWALITEIT

Toelichting: Er heeft een succesvolle stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden en het platform 
nietgecontracteerd werken is opgericht. Tevens is de richtlijn dossiervoering geïmplementeerd en 
is het onderzoek van start gegaan over de toelating van RI Reuma in het basispakket. De Actiegroep 
Fysiotherapie wordt financieel ondersteund. 

TOELICHTING Er is veel capaciteit gestoken in de oprichting van het Innovatie Platform Fysiotherapie en de on
dersteuning van het platform ebeweegzorgtechnologie, maar het project rondom technologische 
innovaties is tijdelijk stilgelegd. Met betrekking tot het LDF zijn de projecten 'endtoend validatie' en 
'gebruiksvriendelijk verwerkingsverslag' nog niet voltooid.

BELANGENBEHARTIGING

BIJLAGE RAPPORTAGE
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311219 311218

ACTIVA (x € 1.000)

Immateriële vaste activa

Software 0 243 187

243 187

Materiële vaste activa

Inventaris 1 50 56

Computer hardware 2 107 100

Materiële vaste bedrijfsactiva 3 27 39

Inventaris betreffende Herhuisvesting 4 60 101

Materiële vaste bedrijfsactiva betreffende Herhuisvesting 5 103 150

346 446

Financiële activa

Effecten 6 3.381 3.134

3.381 3.134

Vlottende activa

Debiteuren 7 329 147

Vooruitbetaalde bedragen 8 143 161

Nog te ontvangen bedragen 9 118 222

590 531

Liquide middelen 10 11.116 10.994

Totaal Activa 15.676 15.293

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 EN  
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

In het financiële jaarverslag zijn de werkelijk gemaakte 
kosten in 2019 verantwoord in vergelijking met de begroting 
voor dat jaar en de werkelijk gemaakte kosten in 2018. 
De begroting 2019 is goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering in december 2018.    
     
Toegevoegd is de begroting 2020 (goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering in november 2019). 

In het inhoudelijk jaarverslag is beschreven welke 
activiteiten zijn verricht in 2019 en welke resultaten zijn 
behaald.        
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

De nummers in de tweede kolom verwijzen naar de nummering van de 
uitgebreide jaarrekening zoals deze in de ALV wordt voorgelegd. 
 In de staat van baten en lasten onder het kopje “Overige lasten” vind u 
de koppeling tussen directe kosten en de inhoudelijke resultaten.

Tenzij anders vermeld zijn de bedragen in duizenden euro’s.  
   
Het boekjaar is geëindigd met een voordelig saldo van 
€ 195.210. Na dotatie aan de bestemmingsreserve 
voor een bedrag van € 216.585 en onttrekking uit het 
bestemmingsfonds voor een bedrag van € 111.749 is het 
boekjaar afgesloten met een voordelig resultaat van € 90.374 
ten opzichte van een begroot nadelig resultaat van € 2.686.

Een uitgebreide toelichting vind u in de, door onze 
accountant (Flynth) goedgekeurde, jaarrekening KNGF 
2019. 
 

311219 311218

PASSIVA (x € 1.000)

Eigen vermogen

Algemene reserve 11 10.934 11.497

Onverdeeld resultaat 12 90 563

11.024 10.934

Bestemmingsreserve

Weerstandskas 13 132 132

KRF NL 14 151 403

Richtlijnontwikkeling 15 90 159

Herhuisvesting hoofdkantoor KNGF 16 159 247

Strategische ontwikkeling Fysiotherapie 17 835 526

Facilitaire kosten 18 65 150 »

JAARREKENING
 2019

BIJLAGE FINANCIEEL
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311219 311218

PASSIVA (x € 1.000)

Beroepsorganisatie KNGF 19 210 58

Personeel 20 567 316

2.209 1.990

Bestemmingsfondsen Regionale Genootschappen Fysiotherapie

Fonds Amstelland, Meerlanden & Amsterdam 27 15 27

Fonds Groot Gelre 28 4

Fonds Groot IJsselland 29 35 37

Fonds Maasvallei 30 27 49

Fonds Midden Nederland 31 78 99

Fonds Midden en OostBrabant 32 10 17

Fonds Noord Holland 33 73 75

Fonds Het Noorden 34 15 15

Fonds Twente en IJsselzoom 35 33 58

Fonds Holland Zuid 36 116 133

403 515

Totaal eigen vermogen 13.635 13.439

Voorziening

Jubilea 37 25 23

Ziekteverzuim medewerkers in eigen beheer 38 20 61

45 84

Langlopende schulden 39 215 235

215 235

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 938 841

Belastingen en sociale premies 49 263 40

Vakantiedagen en vakantiegeld 41 507 493

Vooruitontvangen bedragen 42 31 95

Nog te betalen bedragen 43 43 66

1.781 1.535

Totaal Passiva 15.676 15.293

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

(x € 1.000)
WERKELIJK

2019
BEGROTING

2019
BEGROTING

2020
WERKELIJK

2018

Baten

Contributie 50 6.694 6.960 6.760 6.861

Externe financiering 51 228 181

Congressen en Events 52 389 300 300 349

Registratiegelden 53 4.815 4.657 3.948 4.740

KRF NL 54 852

Scholing 55 169 250 250 174

IOF organisatie bijdragen 56 184 120 180 197

FysioPraxis tijdschrift 57 165 232 232 225

Overige 58 254 85 100 258

Totaal Baten 12.898 12.604 12.622 12.985

Lasten

Personeelskosten 60 6.766 6.586 7.156 6.355

Facilitaire kosten 61 1.441 1.425 1.327 1.560

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa) 62 356 224 263 278

Overige lasten 

1  Meerjarenambities 63 666

2  Community 64 660 487 354 896

3  Belangenbehartiging 65 784 479 315 571

4  Kwaliteit 66 2.492 2.052 1.670 1.812

5  KRF NL 67 320

6 Beroepsorganisatie KNGF 68 1.356 1.564 1.554 2.097

Totale Lasten 13.855 12.817 13.624 13.569

Saldo normale bedrijfsvoering -957 -213 -1.002 -584

Financiële baten en lasten

Ontvangen rente 70 2 15 10 3

Rendement belegde middelen 71 1.149 201 201 66

Resultaat voor bestemming 194 3 -791 -647

Resultaatbestemming

Mutatie bestemmingsreserves 217 200 37

Mutatie bestemmingsfondsen 113 121

Saldo na mutatie bestemming 90 3 -591 -563

BIJLAGE FINANCIEEL
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Deel je werkervaring Refl ecteer op jezelf Leer met en van elkaar

Wil jij je als mens en professional blijven ontwikkelen? 
Dan is het goed om jezelf binnenstebuiten te keren. 
Maak kennis met een nieuwe vorm van intervisie:

intervisie met handelingsdilemma’s.

Jij kiest de groep en het onderwerp. 
Wij zorgen voor deskundige begeleiders. 

Dus haal uit jezelf wat in je zit!

Benieuwd hoe het werkt? Kijk op:

nieuw
Intervisie met

handelingsdilemma’s

kngf.nl/intervisie

KNG_Intervisie_A4Advertentie_V0_3.indd   1KNG_Intervisie_A4Advertentie_V0_3.indd   1 15-04-2020   15:2415-04-2020   15:24

In 2020 introduceren we 
een nieuwe vorm van 
intervisie: intervisie met 
handelingsdilemma’s.
 
Jij staat als professional centraal 
tijdens deze vorm van intervisie. 
Je werkt aan jouw inzichten, 
vraagstukken of dilemma’s.  
Intervisie met handelingsdilemma’s 
is nieuw en anders dan de 
bestaande intervisiemodules. 
Daarom introduceren we het met  
een campagne.

DAG VAN DE FYSIOTHERAPEUT 2019

Save the date DvdF 2020 zaterdag 14 november
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