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Het FAST-project: 

Wat is jouw bijdrage aan dit onderwerp en met 
 wie werk je samen?
Vanuit het KNGF ben ik projectleider van het 
FAST-project (Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroom-
lijning kwaliteitsstandaarden). Het doel is om 
doelmatiger richtlijnen te ontwikkelen voor fysio-  
en oefentherapie. KNGF en VvOCM werken samen 
met onderzoekers van het Radboudumc, Amsterdam 
UMC en Nederlands Kanker Instituut (NKI) Antoni van 
Leeuwenhoek. Ook werken we samen met patiënt-
vertegenwoordigers, medisch specialisten en andere 
paramedici. Hierdoor sluiten de richtlijnen goed aan 
bij andere beroepsgroepen en hebben we voldoende 
draagvlak in het zorglandschap.

Waarom dit project?
Richtlijnontwikkeling is een proces dat veel tijd en 
geld kost. Ook weten we dat het ons als fysio- en 
oefentherapie nooit gaat lukken om richtlijnen te 
ontwikkelen voor alle aandoeningen die we zien.  
Aan de andere kant bevatten veel richtlijnen 
 gemeenschappelijke elementen, die eigenlijk van 
toepassing zijn voor patiënten met uiteenlopende 
aandoeningen. Het idee is daarom om richtlijnen te 
ontwikkelen die zich op deze gemeenschappelijke 
elementen richten en niet op een specifieke 
aan doening. We doen dit bijvoorbeeld met een 
richtlijn Oncologie die zich richt op generieke 
elementen in de oncologische zorg, los van het  
type tumor.  
Ook ontwikkelen we een richtlijn Zelfmanagement, 
die van toepassing is voor alle patiënten bij wie 
zelfmanagementstrategieën worden toegepast, 
onafhankelijk van de aandoening. Deze twee 
richtlijnen dienen als pilot om te bepalen of deze 
manier van aandoeningsoverstijgende richtlijn-
ontwikkeling mogelijk is en of dit richtlijnen oplevert 
die ook daadwerkelijk van waarde zijn voor fysio-  
en oefentherapeuten. 

Wat vind jij zelf van het project?
Richtlijnen gaan een steeds belangrijkere rol spelen 
binnen de zorg, maar een goede richtlijn maken kost 
ons erg veel tijd en geld. Als uit dit project blijkt dat 
deze ontwikkelmethode geschikt is, dan zal dit de 

wijze waarop wij als fysio- en oefentherapeuten met 
richtlijnen omgaan veranderen. Richtlijnen gaan 
steeds minder uit van een standaard zorgpad die bij 
een specifieke aandoening hoort, maar richten zich 
meer op specifieke knelpunten in de praktijk rondom een 
bepaald onderwerp. Als fysio- en oefentherapeuten 
gaan we hierdoor aanbevelingen uit verschillende 
richtlijnen meer met elkaar combineren om de juiste 
zorg te leveren, bijvoorbeeld als we zelfmanagement 
willen bevorderen bij een patiënt die lichamelijke 
beperkingen ervaart door COPD en knieartrose.  
We komen daarmee ook veel meer tegemoet aan het 
idee dat we patiënten helpen met de gevolgen van 
een of meerdere aandoeningen. Dit zorgt ook voor 
uitdagingen. Bijvoorbeeld voor de manier waarop 
fysio- en oefentherapeuten in opleidingen leren 
omgaan met richtlijnen. Kortom: als deze manier van 
richtlijnontwikkeling succesvol blijkt, dan geeft dit 
niet alleen mooie mogelijkheden maar ook grote 
uitdagingen.

Waarom is dit project belangrijk voor de lezers?
Richtlijnen geven handvatten voor fysio- en oefen-
therapeuten om goede zorg te kunnen leveren.  
Ook zijn ze belangrijk om de buitenwereld te laten 
zien wat de zorg van een fysio-/oefentherapeut 
inhoudt. Het is belangrijk om na te denken over hoe 
we het beschikbare geld en de beschikbare middelen 
zo doelmatig mogelijk kunnen inzetten, zodat fysio- 
en oefentherapeuten ook in de toekomst gebruik 
kunnen maken van aanbevelingen in richtlijnen.  
Zo kunnen fysio- en oefentherapeuten optimaal 
gebruik maken van de laatste stand van zaken in 
wetenschap en praktijk en laten we de buitenwereld 
zien welke zorg we als beroepsgroepen leveren.  
Het FAST-project geeft hier een mooie aanzet toe.

Waar kunnen onze lezers meer informatie en 
achtergrond vinden?
Op de website van ZonMw staat een beschrijving  
van het project. Ook komt er binnenkort meer  
informatie over het proces op de sites van het  
KNGF en VvOCM. 
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