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“Ik heb mijn steentje bijgedragen
aan het Beroepsprofiel
Fysiotherapeut en de Beroepscode,
het ondersteunen van de
Ethiekcommissie en de professionele
ontwikkeling van Intercollegiaal
Overleg Fysiotherapie (IOF).”

“Hoogtepunt van het jaar voor
mij was dat we kennis en
ervaring konden uitwisselen op
de wetenschapsdag. Er werd
gefilosofeerd over fysiotherapieonderzoek en we hebben de
proefschriftprijs toegekend.”

“Ik ben trots op de stappen die we
hebben gezet in het samengaan
met de Stichting Keurmerk
Fysiotherapie (SKF). We hebben het
aangevlogen als een bouwproces
met ontwerpschetsen, het
kiezen van bouwstenen en het
daadwerkelijk bouwen.”
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843.000 patiënten
“Wat ik mooi vond en waar ik
trots op ben is dat ik ruim 650
fysiotherapiestudenten tijdens
hun introductiedagen op een leuke
informele manier meer over het
beroep en het KNGF heb kunnen
vertellen.”
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In het 128ste jaar dat onze beroepsvereniging bestaat hebben de leden
besloten dat er weer eenheid moet komen. Een prachtig besluit!
‘Samenwerken met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie!’, zo luidde de
opdracht. Het afgelopen jaar hebben we daar hard aan gewerkt, met
als eerste belangrijke mijlpaal de oprichting van het Kwaliteitshuis
Fysiotherapie. Een intensief traject waarbij dankbaar gebruik is gemaakt
van de input uit het werkveld. De door de beroepsgroep vastgestelde
kwaliteit wordt vanaf nu dus geborgd op één onafhankelijke plek:
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie met daarin het Individueel Register
Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie. Daarmee herneemt
de beroepsgroep de regie over de eigen kwaliteit.
De pandemie toonde aan hoe belangrijk de rol van fysiotherapie is bij
het voorkomen van klachten. Obesitas en een slechte conditie zijn vaak
oorzaak van ernstige coronaklachten. Fysiotherapie en preventie gaan
hand in hand!
Natuurlijk leverde dit tweede coronajaar ook veel werk op. En ja, er werd
tegelijkertijd doorgewerkt aan het realiseren van het ‘gewone’ Jaarplan.
Het was dus een driedubbeldruk jaar.
Tachtig toegewijde professionals zijn daar in het kantoor in Amersfoort
dagelijks mee bezig. Ze weten dat het soms drie-stappen-vooruittwee-stappen-terug is, maar vóóruit gaat het. Met hart en ziel voor
de fysiotherapie. Samen met talloze deskundige leden, met de Beroeps
inhoudelijke Verenigingen, met netwerken en samenwerkingsverbanden
en niet te vergeten onze stakeholders; we deden het ook dit jaar samen.
Onmisbaar voor elkaar en onmisbaar voor de ontwikkeling van het vak
en de positie die het verdient.
We werken langs vijf bewegingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling
van fysiotherapie en fysiotherapeuten. Je vindt in dit Jaarverslag
voorbeelden van wat we in 2021 aan deze bewegingen hebben gedaan.
Dit Jaarverslag is niet alleen belangrijk als de fysiotherapie en de zorg
je aan het hart gaat, maar wellicht heb je naar aanleiding van dit
Jaarverslag ook ideeën of inzichten die ons verder kunnen helpen.
We horen ze graag!
Guido van Woerkom, voorzitter KNGF

Niets uit deze uitgave mag op welke
wijze dan ook worden gepubliceerd
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Beweging in netwerken
en samenwerking

foto: fysiqvision.nl

Gemeentetool
In 2021 heeft het KNGF
de toolkit ‘Samenwerken
met de gemeente’
ontwikkeld; speciaal voor
fysiotherapeuten die de
waarde van fysiotherapie bij
gemeenten - als belangrijke
opdrachtgever en samen
werkingspartner - onder de
aandacht willen brengen.

KNGF-richtlijnen

Nieuwe richtlijnen in 2021
Richtlijnen. Samen met vakkennis en ervaring vormen ze de belangrijkste basis voor goede zorg voor de
patiënt. Het KNGF steekt er veel energie in. In 2021 werkte het KNGF aan de volgende richtlijnen:
Lage rugpijn en Lumbosacraal radiculair
syndroom
Leidraad bij de behandeling van patiënten met
lage rugpijn en/of (pijn)klachten passend bij een
lumbosacraal radiculair syndroom.
Oncologie
Richtlijn voor de fysiotherapeut en oefen
therapeut bij de behandeling van patiënten met
of na kanker.
Zelfmanagement
Zelfmanagement wordt steeds belangrijker. Deze
richtlijn geeft naast het nieuwe beroepsprofiel
handvatten om het zelfmanagement van
patiënten optimaal te ondersteunen.

kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen

Herziening standpunt COVID-19
Nu er meer bekend is over het klinisch beeld van
patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt,
het beloop van de klachten en het herstel, en
er meer ervaring met fysiotherapiebehandeling
van de gevolgen van COVID-19 is, hebben we dit
belangrijke standpunt herzien.
Aanbevelingen dry needling
Dry needling wordt steeds vaker toegepast
binnen de fysiotherapie, onder andere ter
pijninhibitie en verbetering van gewrichts
mobiliteit. Echter, omdat dry needling niet vrij is
van risico’s, hebben we aanbevelingen gedaan
voor het veilig toepassen ervan.

Regionale
samenwerkings
verbanden
In 2021 hebben de
regioadviseurs van het
KNGF tientallen regionale
samenwerkingsverbanden
helpen opzetten of verder
ontwikkelen. Eind 2021
kent de fysiotherapie
65 formele, regionale
samenwerkingsverbanden
van fysiotherapiepraktijken,
die deels multidisciplinair
en soms ook transmuraal
werken.
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Beweging in

netwerken en samenwerking
In 2025 werkt de fysiotherapeut multidisciplinair, regionaal en
digitaal samen, is zichtbaar en vindbaar en zorgt daarmee voor
de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt.

We zijn er met de overheid van overtuigd dat zorgverleners alleen de
juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren, als ze samenwerken.
Met elkaar en met andere zorgdisciplines. Daarom hebben de regioadviseurs van het KNGF in 2021 veel tijd gestoken in het helpen oprichten
van samenwerkingsverbanden of de verdere ontwikkeling daarvan.
Het doel: aansluiting vinden bij andere belangrijke spelers in de
regio: ziekenhuizen, huisartsenzorggroepen, andere beroepen in de
eerste lijn, zorgverzekeraars en niet in de laatste plaats gemeenten.
Intensieve en gestructureerde samenwerking om de beste zorg voor de
patiënt te leveren. Inmiddels zijn er 65 samenwerkingsverbanden van
fysiotherapeuten. Een deel daarvan werkt al multidisciplinair, of heeft
aansluiting bij ziekenhuizen en/of huisartsengroepen. Zo verhogen we de
organisatiegraad. We gaan er samen met de leden gestaag mee door!

Beweging in

preventie en gezondheid
In 2025 heeft de fysiotherapeut een sterkere positie in het
zorglandschap waardoor de fysiotherapeut een maximale
bijdrage levert aan het voorkomen of verplaatsen van zorg.

Preventie was en is een ander belangrijke thema. In dat kader hebben
we onder andere gekeken welke kansen en belemmeringen er in het
huidige stelsel zijn voor substitutie en preventie: hoe kunnen we
bijvoorbeeld zorgen dat goede initiatieven op het gebied van stepped
care verankerd en verspreid worden?

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
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Op het gebied van preventie hebben we daarnaast gewerkt aan de
ondersteuning van onze fysiotherapeut-leefstijlcoaches. We hebben
bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden ondersteund bij hun gesprekken
met zorgverzekeraars om gezamenlijk de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in te kopen. Ook hebben we herregistratiebeleid voor de GLI
ontwikkeld, waardoor fysiotherapeut-leefstijlcoaches die in ons register
staan, weten waaraan ze moeten voldoen voor hun herregistratie.
Inmiddels zijn er ongeveer 700 fysiotherapeut-Leefstijlcoaches.
En, we werkten samen met organisaties als NOC*NSF en Partnerschap
Overgewicht Nederland om het belang van bewegen onder de aandacht
te brengen.

Beweging in

innovatie en onderzoek
In 2025 wordt de meerwaarde van fysiotherapie herkend en
erkend (transparant en data gedreven), door innovatie en
onderzoek ten behoeve van vakinhoudelijke ontwikkelingen en
onderbouwing van doelmatige fysiotherapie.

Gelukkig! In 2021 konden we - na een jaar zonder - weer een
Wetenschapsdag organiseren. Vol met inspirerende sprekers, uitgebreide
kennisuitwisseling, ontwikkelingen in fysiotherapie en wetenschap én
de pitches van negen genomineerde promovendi. Dat maakte het samen
met de uitreiking van de proefschriftprijs tot een meer dan geslaagde
dag die aantoont hoe diepgaand en breed de kennis over fysiotherapie
is. Genoeg voer voor nieuwe ontwikkelingen! Je leest er meer over op
kngf.nl/kennisplatform
Over ontwikkelingen gesproken; onze oproep voor onderzoeksprojecten
heeft geleid tot 13 voorstellen die qua kwaliteit en relevantie in
aanmerking kwamen voor subsidietoekenning. Uiteindelijk zijn
2 projecten gehonoreerd. Ze hebben de inspirerende titels: ‘Biting down
on orofacial pain’ en ‘Project Draaideur’. Hiermee komt het aantal door
het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (mede)gefinancierde lopende
onderzoek op 10. Van al dat onderzoek kunnen we de komende jaren
belangrijke resultaten verwachten (zie eveneens: kngf.nl/kennisplatform).
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Beweging in preventie
en gezondheid

COVID-Herstelzorg
regeling
Met intensieve belangen
behartiging bereikten we dat
de Regeling Paramedische
Herstelzorg voor patiënten
met Long-COVID werd
verbeterd en verlengd. De
verwijstermijn is verlengd
van 4 naar 6 maanden
en een verwijzing van de
huisarts volstaat om de
behandeling te kunnen
verlengen.

COVID-activiteiten
We kregen in 2021 veel
vragen kregen over de
gevolgen van de coronacrisis
voor fysiotherapiepraktijken.
Die vragen hebben we
beantwoord met behulp van
een speciaal COVID-team. Ook
hebben we diverse malen
het behandelprotocol voor
patiënten met COVID-19
in overleg met relevante
deskundigen geactualiseerd.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie
Samen versterken we de positie van de fysiotherapeut
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief van SKF en KNGF. De individuele
fysiotherapeuten en praktijken in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie dragen gezamenlijk bij aan
de ambitie om de positie van de beroepsgroep te versterken. Door het transparant maken van
de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit door de beroepsgroep. Het Kwaliteitshuis is de
onafhankelijke uitvoeringsorganisatie waar beide registers in zijn ondergebracht, te weten het
Individuele register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie.

Bijna 800 praktijken registreerden zich in het nieuwe Basisregister*.
Onder label Keurmerk zijn 650 praktijken geregistreerd.
*) inschrijving is weer mogelijk vanaf het vierde kwartaal van 2022

kwaliteitshuisfysiotherapie.nl
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Daar komt nog bij dat we samen met de Hersenstichting een budget van
¤ 500.000,- beschikbaar hebben gesteld voor twee onderzoeken naar fysiotherapie bij patiënten met een hersenaandoening. Dat betekent een enorme
impuls voor dit onderzoeksveld. En ook van deze onderzoeken verwachten
we toepasbare resultaten voor de fysiotherapeut. We kunnen er voor deze
patiëntencategorie meer zorg op maat of technologie mee inzetten.
We zijn echt trots op de afronding van maar liefst drie nieuwe KNGFrichtlijnen. Daarnaast zijn 12 richtlijnen van andere beroepsgroepen
in 2021 verschenen, waar we aan meegewerkt hebben en waarin de
fysiotherapie een goed beschreven rol heeft. De KNGF-richtlijn Lage
rugpijn is eind 2021 gepubliceerd en de KNGF-richtlijnen Zelfmanagement
en Oncologie verschenen begin 2022. Deze richtlijnen - waarvoor we
verschillende grote subsidies ontvingen - geven fysiotherapeuten
handvatten bij de behandeling van patiënten in de dagelijkse
praktijk. En, ze geven de buitenwereld inzicht in de manier waarop
fysiotherapeuten patiënten behandelen. Kortom, alles voor de kwaliteit
van de fysiotherapeuten van Nederland en hun patiënten!
De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) werd verder ontwikkeld en
uitgebreid. Steeds meer fysiotherapiepraktijken leveren hun data erin
aan, zodat de waarde van de LDF enorm is toegenomen tot wat het
nu is: de basis voor wetenschappelijk onderzoek en informatie over
fysiotherapie voor eenieder die de feiten wil kennen.
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Beweging in innovatie
en onderzoek

Aantal praktijken 1
Praktijk met één
werkzaam persoon

Ontwikkeling richtlijnen
In 2021 publiceerden we de
KNGF-richtlijnen Lage rugpijn
en lumbosacraal radiculair
syndroom, Zelfmanagement
en Oncologie, en het
KNGF-standpunt Fysio
therapie bij COVID-19.
Handvatten voor het leveren
van goede zorg. Daarnaast
zijn er 17 richtlijnen van
andere beroepsgroepen
verschenen waaraan het
KNGF meegewerkt.

beroep en opleiding
In 2025 is de vigerende professionele standaard van de
fysiotherapie geborgd in werkveld en onderwijs.

Samen met stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) hebben we keihard
gewerkt aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De nadruk lag op de
ontwikkeling van een basispraktijkregister waar zoveel mogelijk
praktijken aan kunnen deelnemen. Dat basispraktijkregister ging op 6
december 2021 open voor deelnemers. Het is grandioos om te zien wat er
in korte tijd met elkaar is gerealiseerd: bijna 800 praktijken hebben zich
voor dit basispraktijkregister aangemeld.
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Q1 2020

6.415

3.405
Toename t.o.v. Q3 2019

+3,5%

“Alle bijeenkomsten en scholingen
online organiseren was de nieuwe
uitdaging en volgens mij zijn wij
erin geslaagd om ook op deze
manier de fysiotherapeuten van
Nederland te bereiken.”

+2,6%

Verbijzonderingen met de meeste registraties in KRF NL 2

LDF pilot met samenwerkingsverbanden:
Toepassing van data
Beweging in

“Ik ben van samen sterk: trots
op een professioneel netwerk,
waarin leden en kantoor ieder
afzonderlijk én in een veelheid
van samenwerkingsverbanden
ambitieus strijden voor uitstekende
fysiotherapie op de juiste plek.”

Praktijk met meerdere
werkzame personen

Q1 2020

65%

Om de toepasbaarheid en
waarde van het LDFdashboard voor samen
werkingsverbanden te
evalueren is een pilot
uitgevoerd met 9 samen
werkingsverbanden en in
totaal 260 praktijken.
Belangrijke conclusies:
bestuurders van samen
werkingsverbanden willen
meer benchmarkmogelijk
heden en toepassing van
data gaat beter als door
praktijken ervaring hebben
met dataverzameling en
interpretatie.

KNGF-medewerkers over 2021

9%

16%

6%

8%

35%

7%

91%

MANUEEL

94%

OEDEEM

KINDER

Geslacht en leeftijd 2

40%

60%

man

vrouw

gemiddelde leeftijd

43 jaar

gemiddelde leeftijd
gemiddelde
leeftijd totaal

42,3 jaar

1

CBS, 2 KNGF

“In 2021 leerde ik regelmatig nieuwe
collega’s kennen, die in het echt
vaak groter, kleiner, dikker of
dunner bleken te zijn dan ik op
basis van digitaal contact had
verwacht.”

41 jaar

“Het is inspirerend om te zien dat
de fysiotherapeuten weer een blok
gaan vormen om op deze wijze
richting stakeholders hun belangen
goed te borgen.”

“Ik was onder de indruk van de
verhalen over de veerkracht van
patiënten en het vastberaden
enthousiasme van fysiotherapeuten.
Wat is het toch een mooie
beroepsgroep om voor te werken!”

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
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Veel profijt van behandeling

Tiny

“Eind 2017 werd ik tot mijn schrik geconfronteerd met
borstkanker. Het traject dat volgde ging allesbehalve
gemakkelijk. Mijn fysieke en mentale conditie was door het
medische traject erg verslechterd. Door mijn behandelend
arts werd ik doorverwezen naar Wolbert Fysio voor
oncologische therapie. Ik kwam terecht bij Gerdien van
den Broek, gespecialiseerd in fysiotherapeutische
begeleiding bij kanker. In de maanden dat ik bij
haar onder behandeling was, heeft zij geprobeerd
om door middel van fasciatherapie mijn borst
en littekens weer soepel te krijgen. Daarnaast
begeleidde ze mij bij het opbouwen van mijn
conditie en mentale welzijn. Toen duidelijk werd dat de
fasciatechniek niet het gewenste resultaat gaf, moest ik
opnieuw geopereerd worden. Om goed voorbereid te zijn
op de operatie, ben ik, onder begeleiding van Gerdien,
door blijven werken aan mijn conditie en kracht. Ik heb
veel profijt gehad van de fysio-oncologische begeleiding.
Nu, drie jaar later, ben ik volledig hersteld en sport ik twee
keer per week in de Wolbert Vitaal Groep.”

Beweging in beroep
en opleiding

Nieuwe producten voor
Intramuraal werkende
fysiotherapeuten
•	KNGF-Standpunt
Beweegziekenhuizen

Beweging in
•	KNGF-Standpunt
Fysiotherapie bij COVID-19
- Aanbevelingen voor
fysiotherapeutisch
handelen tijdens de
ziekenhuisopname
• Behandelprotocollen CVA

Werk is beter vol te houden

defysiotherapeut.com

beloning en belasting
In 2025 heeft de fysiotherapeut voor iedereen een toegankelijke
plek in het zorgstelsel waardoor de fysiotherapie optimaal
bijdraagt aan De Juiste Zorg Op De Juiste Plek en op passende
wijze wordt gewaardeerd.

• Behandelprotocol IC
•	Implementatie/scholing
d.m.v. webinars
t.b.v. standpunten en
protocollen
•	Subsidie van de Hersenstichting toegekend
gekregen voor handreiking
herstelzorg CVA; met name
bedoeld voor onder
steuning bij het opzetten
van of deelname aan
regionale netwerken.

Daniël

foto’s: Wiep van Apeldoorn

“Sinds 2015 heb ik af en aan nek- en schouderklachten,
door onder andere stress vanuit mijn werk. Ik ben
docent natuur- en scheikunde. Daarbij heb ik mijn
lichaam - en zeker de beweeglijkheid - veel nodig. Na
een lange tijd rondgelopen te hebben met pijn kwam
ik bij Johnno terecht. Hij heeft vanaf het begin af aan
als manueel therapeut (toen nog in opleiding) niet
al-leen mijn spieren, maar ook mijn gewrichten en
wervelkolom onder handen genomen. Met als doel
natuurlijk om mijn klachten te verlichten. Tijdens
de therapiesessies zorgt Johnno ervoor dat mijn
wervelkolom weer goed staat en ik weer soepeler kan
bewegen. Ook leer ik dankzij hem mijn eigen lichaam
en houding beter te gebruiken. Ondanks dat moet ik
nog wel eens in de zoveel tijd terugkomen om opnieuw
behandeld te worden. De perioden waarna ik terug moet
komen, worden gelukkig wel steeds langer. Daarnaast is
er, doordat we dit traject al een aantal jaren bewandelen,
steeds sneller resultaat te voelen. Hierdoor kan ik mijn
werk beter blijven volhouden.”

Ook het beroep zelf ontwikkelt; is in beweging. We hebben in 2021 daarom
het nieuwe Beroepsprofiel Fysiotherapeut en de herziene Beroepskolom
opgeleverd. Het Beroepsprofiel Fysiotherapeut beschrijft hoe het vak
gebied fysiotherapie er uit ziet en welke competenties een fysiotherapeut
nodig heeft om het vak uit te oefenen. In de Beroepskolom omschrijven
we hoe we het vak hebben ingericht en welke geformaliseerde beroepsuitoefeningen er zijn binnen de fysiotherapie. Blij mee. Trots op!

De acht regioadviseurs van het KNGF zijn sinds 2021 onderdeel van de
afdeling Belangenbehartiging van het KNGF. Daardoor kunnen zij de
belangenbehartiging samen met het landelijk zorgverzekeraarsteam van
het KNGF goed afstemmen. Een tandem van één medewerker van het
landelijk zorgverzekeraarsteam en één regioadviseur vormde een vast
aanspreekpunt per zorgverzekeraar. Zo konden we met succes invloed
uitoefenen op verschillende contracteisen van verzekeraars. Ondanks
dat, hebben we in 2021 helaas nog weinig voortgang geboekt bij ons
streven om de tarieven naar een kostendekkend niveau te krijgen.
Een speerpunt in het KNGF-beleid is het Systeemadvies van het
Zorginstituut uit 2016 waarmee wordt bepaald welke vormen
van fysiotherapeutische zorg vanuit de basisverzekering vergoed
worden. Eerder al slaagde het KNGF er in om fysiotherapie voor
claudicatio intermittens, COPD en artrose via het Systeemadvies in de
basisverzekering te krijgen. In 2021 hebben we met het Zorginstituut
en het ministerie van VWS vastgesteld dat het terugbrengen van
fysiotherapie voor andere aandoeningen in de basisverzekering, te
langzaam gaat. Om die reden hebben we bewerkstelligd dat we vanaf
2022 op een andere manier naar dit vraagstuk gaan kijken. In een nieuwe
aanpak gaan we - onder regie van het ministerie van VWS - bekijken
of we aan de hand van de uitgangspunten en criteria van ‘Passende
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zorg’, fysiotherapie weer voor een groter deel terug kunnen brengen in
de basisverzekering. Dat biedt kansen, omdat fysiotherapie bij uitstek
goed past bij de uitgangspunten van passende zorg. Door fysiotherapie
breder in de basisverzekering op te nemen, krijgt het een betere plek in
het zorgstelsel waardoor we de juiste zorg op de juiste plek (substitutie,
stepped care, blended care) echt tot stand kunnen brengen.
Door de belangenbehartiging van het KNGF krijgt fysiotherapie serieuze
aandacht in Den Haag. Dat komt door onze gesprekken met politici, het
toesturen van informatie aan Tweede Kamerleden en het bekendmaken van
onze standpunten tijdens het formatieproces. Zo konden we er ook voor
zorgen dat de Tijdelijke Corona-Herstelzorgregeling werd verbeterd. Daardoor hebben patiënten met Long-COVID langer de tijd om zich voor deze
regeling aan te melden en is voor een tweede periode van vergoeding niet
langer een verwijzing van een medisch specialist nodig. Belangenbehartiging vraagt lange adem en incasseringsvermogen, maar we houden vast!

Deskundig, Dienstverlenend
en Verbindend
Ook het tweede coronajaar betekende onzekerheid voor onze leden, met
veel vragen aan het KNGF. Vragen over de gevolgen van de coronacrisis
voor fysiotherapiepraktijken, de uitvoering van de continuïteitsbijdrage
en de meerkostenregeling of het gebruik van persoonlijke beschermings
middelen. Om die vragen goed te beantwoorden en de onzekerheden
weg te nemen hebben we een speciaal COVID-team opgericht, dat in 2021
wekelijks bij elkaar kwam. Ze zorgden ook voor een geactualiseerde lijst van
veel gestelde vragen en een webpagina met de laatste informatie. Daarvoor
hadden we regelmatig overleg met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars
Nederland, individuele zorgverzekeraars en andere beroepsverenigingen.
Corona heeft natuurlijk een grote toename in het gebruik van digitale
kanalen veroorzaakt. Onlinebijeenkomsten en digitale kennisoverdracht
waren het gevolg. De talloze webinars die we organiseerden werden zeer
goed bezocht, ondanks het hogere aantal no-shows. De fysieke Dag van
de Fysiotherapeut (DvdF) werd vervangen door een proef met een video
on demand platform met vakinhoudelijke content. Aan deze proef geven
we in 2022 op het KNGF Kennisplatform een vervolg.
Om onze leden op de hoogte te houden van alle, voor hun functioneren
relevante informatie, publiceerden we twee keer per week de nieuwsbrief
Fysio E-nieuws, tien keer het vakblad FysioPraxis en een ontelbaar
aantal artikelen en andere content op kngf.nl. We combineerden dit
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Acties

2021

Beweging in beloning
en belasting

Onderzoek naar
substitutie van zorg
In het kader van de bestuurlijke afspraken Paramedische
Zorg waar het KNGF onderdeel van is, onderzocht
Ecorys de effectiviteit en
kosteneffectiviteit van fysiotherapie en oefentherapie.
Resultaat: fysiotherapie is
bij 70% van de onderzochte
aandoeningen effectief en bij
7 aandoeningen goedkoper
dan een behandeling in de
tweede lijn.

Wet Toetreding
Zorgaanbieders (WTZa)
Het KNGF heeft zich samen
met de Eerstelijnscoalitie,
succesvol verzet tegen een
deel van de administratieve
lasten die VWS met de WTZa
oplegt. Zo is de verplichte
accountantsverklaring voor
veel fysiotherapiepraktijken
geschrapt. Toch veroorzaakt
de WTZa nieuwe administratieve lasten, waartegen het
KNGF zich blijft verzetten.

FysioPraxis

Het vakblad van en voor
de fysiotherapeuten van Nederland
FysioPraxis is een praktijkgericht verenigings- en vakblad. Tien keer per jaar wetenschappelijke
artikelen, verhalen over de praktijk en boeiende interviews. Leesbaar en toegankelijk. Boordevol
met de laatste feiten over een prachtig vak.
Een vak dat in ontwikkeling is. Daar hoort FysioPraxis bij. Om te bewaren, nog eens te lezen of te
gebruiken als naslagwerk. De uiterst deskundige wetenschappelijke redactie van FysioPraxis ziet
streng toe op de kwaliteit.

FysioPraxis is gratis voor leden! Eén van de vele
voordelen van een KNGF-lidmaatschap.
kngf.nl

Acties

2021

KNGF Jaarverslag 2021

KNGF-medewerkers over 2021

FysioFacts 2021
De fysiotherapeut als behandelaar

Deskundig,
Dienstverlenend
en Verbindend

Klantwaardering 2
“2021 was het jaar waarin we
als beroepsgroep fysiotherapie
verschillende richtlijnen ontwikkeld
hebben, met als resultaat
goede zorg voor de patiënt en
transparantie over ons vak.”

FYSIOTHERAPEUT

HUISARTS

9,3
“Ik ben enorm trots dat we in 2021
jaar de 30e jaargang van FysioPraxis
beleefden, met een aantal prachtige
themanummers waarbij vooral het
themanummer Hersenaandoeningen
veel impact had.”

TANDARTS

8,4

8,9

VERBIJZONDERING

9,3 Manueel therapeut
9,4 Kinderfysiotherapeut
9,2 Oedeemfysiotherapeut

11 patiënten per dag per fysiotherapeut, waarvan:

34% 66%
CHRONISCH

“We blijven naar mogelijkheden
kijken om ook de jonge
professionals aan boord te
krijgen en te houden: online en in
levenden lijve.”

33% komt met
een verwijzing waarvan
70% via de huisarts
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NIET-CHRONISCH

67% van de mensen komt
via Directe Toegankelijkheid
bij de fysiotherapeut

Behandeldoelen behaald bij beëindiging 3

“Ik heb mee helpen voorkomen dat
fysiotherapiepraktijken jaarlijks
een controleverklaring van de
accountant moeten opleveren bij
hun jaarcijfers.”

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

volledig
behaald

4%

niet
behaald

7%

gedeeltelijk
behaald

89%

1

Een uitgebreider KNGF
Kennisplatform waar
wekelijks nieuwe
vakinhoudelijke content
op wordt geplaatst, met
een goede zoekfunctie,
die ook via de mobiel goed
benaderbaar is.

De Dag van
de Fysiotherapeut

Aantal patiëntbezoeken en aandoening 1, 3
“In een team heb ik mogen bijdragen
aan belang, waarde en acceptatie
van elektronische uitwisseling in
de zorg en de bijbehorende rollen
en taken van de professional vanuit
het idee: je bent pas goed als je
beter wilt worden.”

Het nieuwe
KNGF Kennisplatform

Vektis 2019, 2 Zorgkaart Nederland 2021, 3 LDF 2019

Om toch een deel van de
content van de DvdF op
een andere manier naar
onze leden te brengen
hebben we afgelopen jaar
een proef gedaan met een
video on demand platform
met gesponsorde en nietgesponsorde vakinhoudelijke
content. In totaal wisten we
bijna 1700 deelnemers naar
het platform te trekken.

KNGF Jaarverslag 2021

met het totaal vernieuwde kngf.ml/kennisbank, waarop leden van
het KNGF uitgebreide vakinhoudelijke informatie snel kunnen vinden.
Om informatie gerichter bij onze leden te krijgen, ontwikkelden we
aparte nieuwsbrieven (met een bereik van 50-70%) voor specifieke
doelgroepen. Ook lanceerden we nieuwe social mediakanalen via
Instagram voor studenten en starters en groeide ons LinkedIn-kanaal
naar 14.300 volgers.
Om jonge fysiotherapeuten de ondersteuning te bieden die zij specifiek
nodig hebben introduceerden we de Carrièrewijzer en de Starterscoach,
die hen adviseert en bijstaat bij de aanvang van hun carrière. Het zijn
instrumenten die we met de Beroepsinhoudelijke Verenigingen inzetten
om jonge professionals verder op weg te helpen in hun loopbaan
en om nieuwe leden aan ons te binden. Daarom ontwikkelden we
een presentatie over de waarde van een beroepsvereniging, voor
praktijkhouders die het belangrijk vinden dat hun werknemers lid
worden van hun beroepsvereniging.
In 2021 hadden we wekelijks intensief contact met pers en media. Het zal
niet verbazen dat daarbij de nadruk lag op de gevolgen van de pandemie
voor zowel patiënten als fysiotherapeuten. Om de pers van goede
achtergrondinformatie te voorzien werden ongeveer 50 persmappen
verstuurd, waarna we bijna evenzovele achtergrondgesprekken voerden
met journalisten. Hieruit kwamen rond de 35 door het KNGF geïnitieerde
artikelen voort. Persvoorlichting van het KNGF kreeg ruim 100 telefoontjes
van journalisten, wat nog eens rond de 50 artikelen over fysiotherapie
opleverde waaraan het KNGF een substantiële bijdrage leverde. Ook de
AV-media besteedde aandacht aan fysiotherapie en pandemie gerelateerde onderwerpen; zo werden KNGF-medewerkers en fysiotherapeuten
in totaal 9 keer voor de radio en 3 keer voor de TV geïnterviewd.
In totaal groeide het aantal publicaties over fysiotherapie en het KNGF
met 31% ten opzichte van 2020. Een mooi resultaat, maar de pandemie
heeft daar natuurlijk fors aan bijgedragen.
Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en verwijzers
weten wat fysiotherapie voor hen of hun patiënten kan betekenen.
Dus zorgden we er met actuele informatie, blogs en testimonials voor
dat bijna 1 miljoen bezoekers afgelopen jaar onze consumentenwebsite
defysiotherapeut.com bezochten.
In het verslagjaar hebben we afscheid genomen van een aantal services,
waar onvoldoende gebruik van werd gemaakt. Zo stopten we met de
Fysio-app. Nieuwe en goedkopere technologieën maken het mogelijk om
digitale content gebruiksvriendelijk aan te bieden via de smartphone.
Ook stopten we met de Fysiofitheidscan en checklist Standaard
Beweeginterventies.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
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Wat patiënten zeggen...

2021 in cijfers

Verder met een droom

Frontoffice

KNGF Automatisering

15.870

(bij ondersteuning/dienstverlening)

telefoontjes

22.056
mailtjes

11.173

Lynn

mutaties en diverse
vragen via mijnkngf.nl
Totaal 49.099
foto’s: Wiep van Apeldoorn

“Het is mijn grote droom om als handbalster ooit olympisch
goud te winnen. Maar de weg ernaartoe is nogal hobbelig.
Door een discoïde meniscus kreeg ik op negenjarige leeftijd
gips om ervoor te zorgen dat de meniscus in goede vorm
zou groeien. Een jaar later bleef tijdens het trainen mijn
onderbeen op de grond staan terwijl mijn bovenlichaam
doorging. Mijn knie werd dik, maar volgens de arts
was er niks aan de hand. Twee jaar later werd bij
een controle-MRI voor de meniscus, die er goed
uitzag, ontdekt dat mijn voorste-kruisband (VKB)
lang geleden gescheurd was. Na dertien maanden
revalideren van een VKB-reconstructie in 2018, mocht
ik weer mijn eerste wedstrijdminuten spelen. In het najaar
werd ik geselecteerd voor de selectie. Het leek erop alsof
ik eindelijk stappen maakte en dichter bij mijn droom
kwam. Maar het ging weer mis, voor de tweede keer mijn
VKB kapot. Na veel twijfelen kreeg ik opnieuw een VKBreconstructie. Dankzij fysiotherapeut Nicky van Melick blijf
ik in mijn droom geloven. Nu eerst weer revalideren en
daarna verder met mijn droom!”

Er zijn 95 FENs
verstuurd elk naar
gemiddeld 16.700
leden
54%

Opgestoken duim

Ruud

“In januari werd ik op mijn scooter aangereden door een
auto. Daarbij liep ik onder andere een breuk op aan mijn
linkerduim, een Bennett-fractuur. In het ziekenhuis werd
deze gezet en vervolgens moest mijn duim in het gips.
Omdat de stand niet goed bleek, werd ik zes dagen later
geopereerd, waarbij mijn duim met twee pinnen werd
vastgezet (K-draden). Meteen voelde ik dat het beter
zat. Na vier weken mocht het gips eraf en werd ik
doorverwezen naar de handtherapeuten bij het
Paramedisch Expertisecentrum. Ik had me nooit
gerealiseerd hoe beperkend het is als je je duim niet
kunt gebruiken. Fysiotherapeut Loek Peters heeft me
begeleid met oefeningen en het opbouwen van beweeglijkheid en kracht in mijn duim. Omdat ik voor mijn werk
de hele dag voorwerpen moet pakken, was ik bang dat ik
mijn duim zou forceren. Daarom maakte de ergotherapeut,
Tom Cranen, een spalk voor me. Die ben ik zo’n zeven weken na de operatie gaan afbouwen. Inmiddels kan ik mijn
duim weer volledig gebruiken. De begeleiding door gespecialiseerde handtherapeuten gaf me veel vertrouwen.”

In 2021 is een omvangrijk project gestart om de ICT-infrastructuur van het
KNGF te vernieuwen. Dat is niet alleen een kantoorkwestie. Integendeel.
In 2021 is hard gewerkt aan dit project waarmee het bestaande ‘Microsoft
AX’ wordt vervangen door het moderne ‘Microsoft Dynamics Customer
Engagement en Business Central’. Deze nieuwe systemen ondersteunen
de dienstverlening aan de leden en andere processen, zoals de organisatie van bijeenkomsten en scholingen. Ook MijnKNGF -de digitale toegang
voor leden- wordt met dit project vernieuwd. In 2022 wordt dit project
met volle kracht vervolgd. Een uitermate complexe klus waar me met man
en macht aan werken.

Fysio E-nieuws

gemiddeld
openingspercentage

defysiotherapeut.com

KNGF Jaarverslag 2021

We nemen onze informatiebeveiliging heel erg serieus. En dan bedoelen
we, informatie van leden, geregistreerden en medewerkers. Daarom
hebben we op dit gebied in 2021 weer een aantal belangrijke stappen
gezet. Denk daarbij aan de aansluiting bij Z-CERT, dat bijdraagt aan
het niveau van de beveiliging van de gegevens die het KNGF beheert.
Daarnaast hebben we onze medewerkers nog verder getraind in en
bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden en vaardigheden op
het gebied van informatiebeveiliging.

kngf.nl

400.000
gebruikers
(unieke bezoekers)

1.7 miljoen paginaweergaven
Kennisplatform
25.000 gebruikers en
46.000 paginaweergaven
Vacaturebank
22.000 gebruikers en
3.900 geplaatste vacatures
defysiotherapeut.com

800.000 gebruikers, waarvan
65.000 een fysiotherapeut hebben
gezocht
De filmpjes op het KNGF YouTubekanaal zijn 40.000 keer bekeken

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
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“Ik heb de beroepsgroep
leren kennen als initiatiefrijk
en gericht op kwaliteit en
samenwerking”

Arjen
van Zon
“Het KNGF is een financieel gezonde vereniging.
Ook dit jaar boekten we weer een extreem
resultaat op de belegde middelen, met dank aan
de Commissie Beheer Belegde Middelen.
Ik zie dat onze medewerkers de mogelijkheden
voor het verkrijgen van subsidies goed in het
vizier hebben, want we hebben in 2021 veel
gesubsidieerde projecten kunnen doen.
Mede door deze twee geldstromen hoeven we
niet ieder jaar de contributie te verhogen.
Ik kan het KNGF financieel gezond overdragen
aan mijn opvolger.
Met dank aan Henk Slaats. Hij gaat eind van dit
jaar lekker van zijn pensioen genieten.”
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“Ik ben inmiddels een jaar in dienst bij het
KNGF en ik vind het een heel fijne organisatie
met medewerkers die enorm betrokken zijn
bij de fysiotherapeuten van Nederland. In
mijn eerste jaar bij het KNGF heb ik samen
met bestuursvoorzitter Guido van Woerkom
opgetrokken om het KNGF bij verschillende
stakeholders goed op de kaart te zetten en de
samenwerking met hen aan te gaan. Ik heb
de beroepsgroep leren kennen als initiatiefrijk
en gericht op kwaliteit en samenwerking.
Tegelijkertijd lopen fysiotherapeuten aan
tegen de beperkingen van het zorgsysteem
waardoor fysiotherapie grotendeels alleen in
de aanvullende zorgverzekering is opgenomen
en de zorgverzekeraars de tarieven onder de
kostprijs drukken.
Ik wil me ervoor inzetten om daar, samen
met bestuur en medewerkers, iets aan te
veranderen.”
Heleen Post, directeur KNGF

Henk
Jansen
“De sterk uiteenlopende meningen in onze
beroepsgroep werken de resultaten bij onderhandelingen met externe partijen tegen. Dat is
ook het geval bij de onderhandelingen over een
cao. Hoe mooi zou het zijn als beide partijen
gemeenschappelijk naar buiten zouden treden
met de boodschap dat het met de huidige vergoedingsstructuur onmogelijk is om tot een cao
te komen en de politiek, VWS en zorgverzekeraars
op te roepen om voorwaardenscheppend te zijn.
Ik maak me wel ernstig zorgen over de hoge
recidive onder onze patiënten. Die ligt inmiddels
op 44%. Volgens mij is dat een gevolg van de
behandelindex, die maakt dat er steeds minder
behandeld wordt.”

94

22

4

medewerkers

ingehuurd

stagiairs

onbepaalde tijd

tijdelijke
aanstelling

80%

20%

x 10

Bijna 100 professionals
Eind 2021 waren er 94 medewerkers bij het KNGF in dienst, met een totaal van 76,3 fte.
Van deze medewerkers heeft bijna 80% een overeenkomst voor onbepaalde tijd en de
overige 20% een tijdelijke overeenkomst. Naast de medewerkers in loondienst zijn
22 medewerkers ingehuurd (inhuur, uitzendkrachten e.d). In 2021 zijn er 4 stagiairs bij
het KNGF werkzaam geweest.
Het ziekteverzuim was historisch laag. De balans thuiswerken/kantoorwerken is hier
mede debet aan.

Bert
Mutsaers
“In de korte tijd dat ik de portefeuille kwaliteit
heb mogen bedienen is er op een aantal vlakken
toenadering te zien, zich uitend in meer open
en verkennende gesprekken. Deze gesprekken
zijn de basis voor constructieve samenwerking.
Een voorbeeld is het project ‘beroepsprofielen
van de BI’s’, waarbinnen alle betrokken partijen
de ambitie hebben om gezamenlijk tot een
beschrijving van ons vak te komen, inclusief de
belangrijke discussie over verschil en overlap. De
horizon is dat we als beroepsgroep op heldere
wijze aan onze omgeving kunnen uitleggen wat
we doen en wanneer je bij wie moet zijn.”

Brechtus
Engelsma
“Het KNGF werkte in 2021 door aan het
Programma Intramuraal. De volgende producten
werden opgeleverd: de KNGF Standpunten
Beweegziekenhuizen en Fysiotherapie bij
COVID-19, de Behandelprotocollen CVA en IC
en de implementatie daarvan. Last but not
least kregen we een grote subsidie van de
Hersenstichting toegekend, voor de handreiking
herstelzorg CVA (ondersteuning van regionale
netwerken).
Samen met NVZF, NVRF, NVFVG, de VLF, F-UMC
werkten we aan de inhoudelijke ontwikkeling
en de positionering van de intramurale
fysiotherapie. Prachtige resultaten!”

KNGF, de fysiotherapeuten van Nederland
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