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1. Vraag van het KNGF-bestuur aan het Consilium

Het bestuur van het KNGF heeft het Consilium om een advies gevraagd ten aanzien van de 

regionale samenwerkingsverbanden. Het KNGF ziet dat er de afgelopen jaren meer en meer 

samenwerkingsverbanden in de regio ontstaan. Het KNGF ondersteunt samenwerkingsverbanden 

bij hun oprichting en doorontwikkeling actief. Aan de vragen die van deze nieuwe organisaties 

richting het KNGF komen, spreekt een grote verscheidenheid aan wensen, verwachtingen, 

behoeften, belangen en intenties. Het contact van het KNGF met deze samenwerkingsverbanden 

verloopt veelal via de regioadviseurs. Ook deze regioadviseurs zien dat de regionale initiatieven 

een steeds belangrijkere positie gaan innemen in het speelveld van de fysiotherapie. Om te 

voorkomen dat een aansluiting bij een regionaal samenwerkingsverband zinvoller gaat worden 

voor de dagelijkse praktijk van de praktiserend fysiotherapeut dan een lidmaatschap bij een de 

landelijke belangenbehartiger van de beroepsgroep heeft het bestuur zichzelf de vraag gesteld 

hoe het KNGF zich ondersteunend en verbindend kan verhouden tot deze diverse initiatieven. 

Het KNGF wil op beleidsniveau het thema regionalisering en samenwerking meer aandacht gaan 

geven. In aanloop daar naar toe is het bestuur gekomen tot de volgende vraagstelling aan het 

Consilium:

Hoe kan het KNGF de regionale fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden in de zorg zo 

goed mogelijk ondersteunen en de relatie en samenwerking optimaliseren en structureren?

Om tot een gedegen advies te komen hebben we de context van regionalisering in de zorg en 

samenwerkingsverbanden bestudeerd, en verschillende partijen gesproken om zodoende een 

geactualiseerd beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Tevens hebben we gekeken naar 

kansen en bedreigingen van deze huidige ontwikkelingen. Hierna hebben we onze bevindingen 

samengevat en deze informatie gerangschikt tot een opmaat naar een advies.

 

2.  Context

Om als Consilium tot een advies te komen aan het KNGF bestuur hebben we allereerst de context 

van de problemen in de zorg verkend. 

Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar goede, toegankelijke en betaalbare zorg staat steeds 

meer onder druk. De zorgvraag neemt toe, de financiële middelen en zorgpersoneel zijn schaars 

en de kwaliteit van zorg kan op onderdelen beter. Niet in de laatste plaats ervaren zorgaanbieders 

en zorgverzekeraars in toenemende mate druk om de toegankelijkheid van goede zorg van dag tot 

dag te organiseren. 

Om de zorg niet vast te laten lopen zet het kabinet in op passende zorg1. De minister van VWS 

heeft Zorginstituut Nederland verzocht om een door het veld gedragen Kader Passende zorg op 

te stellen4. Dit kader beschrijft de gezamenlijke beweging van passende zorg en wat de overheid 

daarbij van iedereen verwacht. Daarmee vormt het de basis voor wat er in de zorg moet gebeuren, 

inclusief de daarover te sluiten akkoorden (o.a. sectorale hoofdlijnenakkoorden en het Integraal 
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Zorgakkoord). Het kader bouwt voort op het advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst 

is nu van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland3. Voor een betere organisatie 

van zorg met oog voor de grenzen van de arbeidsmarkt en de financiën acht het ministerie van 

VWS een transitie naar passende zorg noodzakelijk. Deze transitie verdient een ambitieuze missie 

die inspireert, verbindt en richting geeft. Het jaar 2040 is daarbij een ijkpunt, omdat dan de 

effecten van de vergrijzing maximaal voelbaar zijn4.     

Passende zorg kent 4 basisprincipes:  

 1. Passende zorg is waardegedreven

 2. Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand 

 3. Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek

 4. Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid

De basisprincipes zijn geen harde regels, maar zijn wel het kompas voor iedereen die werkt aan 

passende zorg.     

Passende zorg houdt o.a. in dat burgers gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden tot 

meer aandacht voor preventie, zelfmanagement en zelfzorg en dat de formele zorg in de 1e lijn 

geoptimaliseerd dient te worden. Dit kan door het voorkomen van (onnodige) verwijzingen 

naar de 2e lijn, het eerder terug verwijzen uit de 2e naar de 1e lijn en een betere verdeling van 

de (verschoven) zorg in de 1e lijn onder de beschikbare professionals. Om geïntegreerde 1e lijns 

zorg mogelijk te maken is (regionale) samenwerking nodig tussen patiënten, zorgverleners, 

zorginstituten, zorgverzekeraars en de overheid. Met andere woorden, regionale samenwerking 

faciliteert de juiste zorg op de juiste plek. 

De definitie voor (regionale) samenwerkingsverbanden is niet een vastomlijnd begrip. Zo zijn 

de begrippen regionaal en samenwerkingsverbanden op verschillende manieren uit te leggen. 

Regionaal kan betrekking hebben op het regiobeeld van bijvoorbeeld  zorgverzekeraars, 

veiligheidsregio’s, ziekenhuis regio’s, huisartsenregio’s. De termen samenwerkingsverbanden 

en netwerken worden breed gebruikt, zonder onderscheid in mono- en multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden al dan niet over de lijnen van zorg heen, onderlinge paramedische 

samenwerkingsverbanden of netwerkorganisaties die op inhoud landelijk geformeerd zijn. 

Op inhoud staan de verschillende landelijke netwerken zoals  ClaudicatioNet of Chronisch 

ZorgNet naast de regionale samenwerking en verhouden deze zich nog niet of nauwelijks tot de 

fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden in de regio. 

Door overheid / zorgverzekeraars wordt het regionaal aansturen van integrale samenwerking 

gestimuleerd, o.a. door het beschikbaar stellen van gelden voor Organisatie & Infrastructuur 

(O&I). O&I  is een betaaltitel voor prestaties in de eerstelijnszorg die als doel hebben om 

(multidisciplinaire) (regionale) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te organiseren. 

Hierbij is de regio gedefinieerd als huisartsenregio. Regionale huisartsen organisaties ontvangen 

deze O&I gelden van zorgverzekeraars en maken afspraken over de benutting van deze gelden. In 

de verdeling van de O&I gelden valt op dat (samenwerkingsverbanden van) fysiotherapiepraktijken 

hier nog nauwelijks gebruik van kunnen maken. Bij 8 van de 115 regionale huisartsenorganisaties 
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zijn fysiotherapeuten en apothekers aangesloten2. Met betrekking tot  O&I-gelden zijn huisartsen 

nu ‘in the lead’ en is de eerstelijn buiten de huisartsen matig georganiseerd. Het is voor de positie 

en kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in de toekomst van groot belang dat fysiotherapeuten 

volwaardig participeren in de contractering en uitvoering van O&I. Voor de toekomst, bijvoorbeeld 

zorgbudgetten gericht op populatiemanagement en populatiebekostiging, zal de fysiotherapie 

zich regionaal moeten organiseren en aansluiten bij bestaande initiatieven om zo het risico op 

autonomieverlies te verkleinen.  Het ‘praktijk denken’ zal plaats moeten maken voor ‘regionaal 

denken’. In het IZA-programma Versterking eerstelijnszorg – waar het KNGF direct aan tafel zit – 

worden hierin belangrijke stappen gezet. 

Gelukkig worden er op dit terrein goed stappen gezet. Op dit moment bestaan er in Nederland 

circa 65 monodisciplinaire samenwerkingsverbanden fysiotherapie die zich o.a. ten doel 

stellen om te participeren in de geïntegreerde eerstelijns activiteiten. Regioadviseurs van het 

KNGF adviseren bij deze ontwikkeling, maar de praktijk is weerbarstig omdat elke regio anders 

is en er geen blauwdruk bestaat voor de oprichting, organisatie en bestuur van dergelijke 

samenwerkingsverbanden. Daarnaast is in 2021 binnen de bestuurlijke afspraken Paramedische 

Zorg gestart met het programma Organisatiegraad Paramedische zorg, met als doel de 

organisatiegraad van de paramedische zorg (waaronder fysiotherapie) te verhogen en daarmee 

bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling om 

van regionale monodisciplinaire fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden te komen tot 

regionale multidisciplinaire paramedische samenwerkingsverbanden, wat mogelijk de kans op de 

samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijn vergroot. Het KNGF is partij 

in het programma Organisatiegraad Paramedische zorg en kan dit mede faciliteren.    

De geschetste ontwikkelingen vragen om een eenduidige visie en beleid op rol en de positie van 

de fysiotherapeut in het toekomstige zorglandschap.  

3. Beeld uit gevoerde gesprekken 

Om te komen tot antwoorden op boven gestelde vragen en onderbouwd te kunnen komen tot een 

advies hebben we als Consilium in het voorjaar van 2022 verschillende gesprekken gevoerd met de 

volgende partijen:

 Alle acht regioadviseurs van het KNGF in een gemeenschappelijke sessie;

 Medewerkers van de afdeling Belangenbehartiging KNGF;

 Zeven samenwerkingsverbanden, zowel mono- als multidisciplinair; 

 Inkopers van drie zorgverzekeraars 

 Een grote aanbieder van VVT-zorg.

Als algemeen beeld uit de gevoerde gesprekken zien we het volgende.  
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Samenwerkingsverbanden

Er zijn  medio 2022 circa 65 fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden, die zijn ontstaan in het 

werkveld om een eerste stap te zetten in het kader van regionalisering van zorg. 

De participatie van alle fysiotherapie praktijken in de betreffende regio’s in deze samenwerkings-

verbanden bedraagt circa 60%. De algemene tendens is dat beroepsgroepen zich eerst 

monodisciplinair gaan organiseren, alvorens multidisciplinaire verbanden aan te gaan. De vraag 

komt dan snel op, hoe verhoudt zich dat monodisciplinaire samenwerkingsverband tot de regio? 

Hoe vind je aansluiting en hoe krijg je regie op dit proces? De praktijk, aanpak en uitdaging hierbij 

is zeer wisselend in de verschillende regio’s. 

De samenwerkingsverbanden zijn zeer divers opgezet, evenals de ondergebrachte kennis-

netwerken en verschillende belangenorganisaties. Er zijn grote onderlinge verschillen voor wat 

betreft de doelstellingen, inhoud, rechtsvorm, samenwerking, financiering etc.; er lijken geen 

regels waar men aan moet voldoen. Best practices zijn nog onvoldoende voor handen. Landelijke, 

regionale en lokale initiatieven lopen door elkaar heen. Veel verbanden zijn vooral intern gericht, 

of gericht op bepaalde patiëntgroepen. 

De deelnemers van deze samenwerkingsverbanden ervaren soms wat beperkte steun en visie 

vanuit het KNGF. Hierdoor ontstaat een wat ambivalentie rondom het lidmaatschap van het KNGF. 

Wel leveren de KNGF-regioadviseurs hen de nodige praktische ondersteuning. 

  

Er zijn binnen deze samenwerkingsverbanden die wij gesproken hebben geen duidelijke 

initiatieven gericht op transitie van zorg. In de meeste samenwerkingsverbanden ontbreekt 

een duidelijk intern kwaliteitsbeleid en lange termijnvisie en een zorgkader als ‘passende zorg’. 

Binnen de diverse samenwerkingsverbanden is een grote behoefte aan bestuurlijke competenties 

om aansluiting bij andere, regionale organisaties of disciplines – en daarmee O&I gelden – te 

realiseren en aan de onderhandelingstafel goed beslagen ten ijs te komen. 

Samengevat is er vaak geen doordachte structuur of plan, gebaseerd op gedeelde visie, om 

als fysiotherapeut te participeren in een regionaal zorgbeleid. De gesproken samenwerkings-

verbanden zien een ontwikkeling naar eigen regionale kwaliteitskaders en regionale contracten 

met betrekking tot zorgafspraken. Ze hebben echter niet de deskundigheid, tijd, visie en 

organisatiekracht om hier als volwaardige partner in mee te doen. De samenwerkingsverbanden 

hebben behoefte aan bestuurlijke deskundigheid en professionele onderhandelaars.  

Regioadviseurs en belangenbehartiging 

Vanuit de regioadviseurs van het KNGF komt een aantal obstakels en uitdagingen naar voren. 

Hoofdzakelijk constateren we dat de regiovertegenwoordigers die fysiotherapeuten helpen 

een samenwerkingsverband op te zetten het ontbreekt aan tijd, deskundigheid, gedragen 

visie en beleid om deze verbanden te laten participeren in de te vormen regio-organisaties. De 

verscheidene regioadviseurs ervaren vaak wat afstand tot het bestuur als het gaat om visie en 

beleid om de regionalisering handen en voeten te geven. Ook missen zij een portefeuillehouder in 

het bestuur voor wat betreft de organisatiegraad passende zorg en regionalisering.  

De verbinding zorgverzekeraars en samenwerkingsverbanden worden door regio adviseurs 

gestimuleerd maar door centrale bestuurlijke processen en strategieën lijkt hier wellicht een 

achterstand in zijn opgelopen. 
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Zorgverzekeraars

In gesprek met de zorgverzekeraars kwam naar voren dat enkele zorgverzekeraars in 2023 

chronische zorg via regio-organisatie willen gaan inkopen. Zorgverzekeraars stimuleren steeds 

meer samenwerkingsprocessen rondom regionale transmurale afspraken en zorgpaden. 

Zorgverzekeraars neigen steeds meer tot een selectief inkoopbeleid en overwegen afspraken met 

regionale samenwerkingsverbanden. Deze verschotting van financiering zal problemen kunnen 

opleveren voor niet aangesloten fysiotherapeuten van een samenwerkingsverband.

 

Door de gesprekken met verschillende partijen lijkt het beeld te ontstaan van een gefragmenteerde  

beroepsgroep. De diversiteit aan specialisaties geven soms onduidelijkheid in verwijsbeleid en 

multidisciplinaire samenwerking, waar wellicht binnen de samenwerkingsverbanden structuur aan 

geboden kan worden.  

4. Kansen en bedreigingen

De hierboven beschreven veranderingen in beleid, organisatie en financiering van zorg bieden 

zowel kansen als bedreigingen voor de fysiotherapeut. 

Kansen voor KNGF / beroepsgroep 

De uitwerking van de passende zorg voor de fysiotherapie: transitie van zorg naar integraal 

samenwerken in de 1e lijn en het vanuit deze visie stimuleren en bijdragen aan multidisciplinaire 

samenwerking. Monodisciplinaire samenwerkingsverbanden in de fysiotherapie kunnen hiervoor 

aansluiting zoeken bij multidisciplinaire regionale samenwerkingsverbanden om zo bij te dragen 

aan de juiste zorg op de juiste plek.  

Door de transitie van zorg van de 2e naar de 1e lijn ontstaan er meer mogelijkheden voor de 

fysiotherapeut en de huisarts om samen te werken in de 1e lijn. 

De kans voor de 2e lijns fysiotherapeut is dat hij een schakel kan vormen tussen de medisch 

specialist en de 1e lijn (huisarts en fysiotherapeut).

Met visie en beleid het aantal monodisciplinaire samenwerkingsverbanden in de fysiotherapie vergro-

ten en daarbij fysiotherapeuten begeleiden bij de  ontwikkeling van ‘praktijk denken’ naar ‘regionaal 

denken’ om zo invulling te geven aan passende zorg. Het KNGF kan het proces van regionalisering 

faciliteren en monitoren en samenwerking met andere landelijke organisaties versterken (bv. LHV).  

Bedreigingen voor KNGF / beroepsgroep 

De meest urgente bedreiging is wel het potentiele verlies van inhoudelijke en financiële autonomie.

De fysiotherapie is in de regio onvoldoende georganiseerd en huisartsen ervaren de beroepsgroep 

als gefragmenteerd (veel verbijzonderingen). Hierdoor komt de samenwerking met huisartsen en de 

aanspraak op O&I gelden nu niet van de grond. Als bv. in de chronische zorg populatiemanagement 

en populatiebekostiging een belangrijke rol gaan spelen zal in de huidige situatie de huisarts een 

belangrijke rol toebedeeld krijgen. Voorkomen moet worden dat de huisarts straks gaat bepalen 

of de zorgverzekeraar adviseert hoeveel fysiotherapeutische zorg tegen welke prijs ingekocht 

moet worden voor chronische zorg. Het is bovendien onvoldoende duidelijk hoe zorgverzekeraars 

aankijken tegen regionalisering in relatie tot de toekomstige inkoop van fysiotherapie. 
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Binnen de huisartsenzorg wordt gewerkt met gespecialiseerde praktijkondersteuners huisarts 

(POH) en kaderhuisartsen. Zo bestaan er kaderhuisartsen bewegingsapparaat, diabetes, hart- en 

vaatziekten, GGZ, etc. Er zijn regionale huisartsorganisaties  die overwegen een POH beweegzorg 

aan te stellen. Stel dit zet door, is dat dan terreinverlies voor de fysiotherapeut? Biedt de huisarts 

straks liever beweegzorg aan via de eigen POH en zetten we onszelf niet buitenspel als we hier 

geen regie op voeren?

 

5. Advies aan bestuur KNGF
Vanuit onze verkenning en analyse van de problematiek rond regionalisering en de ontwikkeling 

van diverse samenwerkingsverbanden in de fysiotherapie komen wij tot volgend advies aan het 

bestuur en de leden/ beroepsgroep.

De beroepsgroep

 

  Wees je bewust van de ontwikkelstadia van een samenwerkingsverband en maak gebruik van 

(bestaande) meetinstrumenten voor zelfevaluatie en ontwikkeling naar een volgende fase. 

  Probeer zo snel mogelijk de stap te zetten naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

Zorg daarbij voor voldoende bestuurlijke kracht en competenties; benut de bestuurlijke training 

van het KNGF op dit terrein;

  Heb oog voor inhoudelijke aansluiting bij (multidisciplinaire) richtlijnen / zorgpaden/ regionaal 

transmurale afspraken, met aandacht voor hybride zorgverlening en medische technologie.

  Maak gebruik van de beschikbare adviseurs, zoals de regioadviseurs van het KNGF met 

daarachter specifieke deskundigen, om de samenwerkingsverbanden te professionaliseren. 

  Zoek actief toenadering tot het KNGF om gedeelde regie te creëren, en 

samenwerkingsverbanden professioneel blijvend vanuit de KNGF te laten ondersteunen;

  Bedenk waar het kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven: landelijk en /of regionaal en stem zo 

nodig deelgebieden van het kwaliteitshuis Fysiotherapie  af. 

KNGF Bestuurlijk en beleidsmatig

 

  Zorg voor een vast beleidskader en beleg verantwoordelijkheid hiervoor in het bestuur 

(portefeuillehouder Passende zorg en Regionalisering )

  Neem standpunt in en kies duidelijke beleidsrichting ten aanzien van passende zorg om verlies 

van autonomie rondom inhoud en bekostiging van de fysiotherapie te voorkomen. 

  Neem regie op de synergie tussen het landelijk en regionaal beleid. 

  Ontwikkel landelijk een visie op de positionering van de fysiotherapeutische zorg. Vind 

op strategisch niveau aansluiting bij landelijke partijen als de LHV en Ineen. Om regionaal 

aansluiting te vinden is landelijk inbedding in het zorglandschap nodig. Als je lokaal sterk wilt 

zijn moet je landelijk ook sterk zijn. Creëer bewustzijn bij de verschillende coöperaties voor het 

landelijk belang. 

  Maak een versnelling in de regionalisering door gebruik te maken van - blauwdrukken van - 

goede voorbeelden. Stel actief concepten beschikbaar van bijvoorbeeld statuten, Huishoudelijk 

reglement, etc.
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  Zorg voor actief anticiperen op ontwikkelingen rondom productfinanciering. Laat dit niet 

over aan diverse spelers in het veld, faciliteer hierin landelijk de regio met het zoeken naar 

samenwerking op beleidsniveau. 

  Ontwikkel een plan om de diverse regio’s in te delen en benoem regionale ambassadeurs. Maak 

een duidelijke keuze hierin, of sluit aan bij ziekenhuis in de omgeving, of bij gemeentelijke 

indeling – kader dit af. Voor dit moment lijkt het ons plausibel om aan te sluiten bij de 

huisartsen-regio’s, zo mogelijk met aansluiting op ziekenhuis en preferente zorgverzekeraar.  

  Faciliteer wetenschappelijk onderzoek naar de (positieve) effecten van regionalisering en 

multidisciplinaire samenwerking over de verschillende lijnen van  de zorg.

  Neem een sturende rol in de verbinding van BI’s en netwerkorganisaties met de verschillende 

regio’s. Werk toe naar de ambitie: In 2030 zijn alle fysiotherapeuten georganiseerd in de regio 

en zijn regio organisaties verbonden met de beroepsinhoudelijke verenigingen en landelijke 

netwerkorganisaties. 

  Betrek onderwijs in het vinden van verbinding met toekomstig integrale 

samenwerkingspartners. Organiseer en stimuleer multidisciplinaire onderwijs projecten tussen 

bijvoorbeeld studenten geneeskunde en fysiotherapie. 

  Verbind de huidige veranderingen in het zorglandschap met de vraag: sluit het beroepsprofiel 

nog aan bij de huidige ontwikkelingen in de zorg? (zoals onder andere de accent verschuiving 

onder andere van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag) 

  Betrek de patiënten federatie m.b.t. verbeteren van integrale zorgprocessen die door 

regionalisering en samenwerking gerealiseerd moeten worden.

  Onderzoek of een tweedelig lidmaatschap: landelijk en regionaal die beide onder  de 

verantwoordelijkheid van het  KNGF komen, kunnen bijdragen aan een goede samenwerking . 

  Organiseer twee keer per jaar een dag voor SWV-bestuurders, gericht op actuele/ toekomstige 

zorgontwikkelingen denk hierbij aan diverse publicatie NZA/ZI en tools voor het ontwikkelen en 

professionaliseren van (jaarplannen, jaarverslagen, organisatiestructuur, kwaliteitsbeleid etc.)  

6. Afrondend

De huidige demografische ontwikkeling noopt tot maatregelen in de zorg. Een kader als ‘Passende 

zorg’ lijkt hiervoor de nodige handvatten te geven. Voor de uitvoering hiervan is onontbeerlijk 

een structurele regionalisering van zorg. Hierdoor kan vorm gegeven worden aan o.a. 

multidisciplinaire samenwerking. Om deze multidisciplinaire zorgprocessen vorm te geven lijken de 

fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden een belangrijke eerste stap. 

Dit advies heeft getracht richting te geven om centrale organisaties als KNGF te verbinden met 

de regionale fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden. Het verhelderen, vormgeven en 

actualiseren van de relatie tussen het KNGF en de verschillende samenwerkingsverbanden volgt 

wellicht op dit beschreven advies.  
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