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Achter de schermen wordt het hele jaar hard 

gewerkt door alle leden van het bestuur en de 

commissies van het Rug-netwerk. Deze 

werkzaamheden zijn voor jullie als 

netwerktherapeuten niet altijd zichtbaar daarom 

willen wij jullie in de nieuwsbrief steeds per 

commissie informeren over wat er allemaal 

gaande is. 

 

Beste netwerktherapeuten, 

 
Van de voorzitter 
Druk, druk, druk 
Deze nieuwsbrief had eigenlijk al veel eerder 
moeten verschijnen. Komt dat omdat we niets te 
melden hebben? De boel een beetje stil ligt? 
Nee, absoluut niet! Het komt meer doordat er 
zoveel werk wordt verzet, dat het maken van de 
nieuwsbrief steeds moest worden opgeschort. 
Druk, druk, druk dus. En te weinig man/vrouw 
kracht in het team. Het schrijven van de 
Nieuwsbrief behoort tot de taken van de 
coördinator van de PR commissie. De enige 
commissie die maar leeg blijft, en geen 
coördinator heeft. Dus jullie voorzitter doet dat 
klusje er ook nog bij. Gelukkig ontstaan er her 
en der initiatieven om lokaal wat PR activiteiten 
op te zetten, en daarvoor ook de benodigde 
materialen te ontwikkelen, die dan weer voor 
algemeen gebruik geschikt zijn. Mocht je wat 
willen ondernemen op dat gebied, dan adviseer 
ik je om even op het inloggedeelte van de 
website te kijken, onder PR. Daar worden 
producten die ontwikkeld worden neergezet, 
zodat iedereen die kan gebruiken. Hoef je het 
alleen nog wat persoonlijker te maken. Daarom 
hierbij ook mijn oproep: heb je zelf wat 
ondernomen / ontwikkeld op PR gebied, waar 
andere regio’s, steden/dorpen, praktijken 
gebruik van zouden kunnen maken? Deel het 
dan svp met ons. Het is juist zo fijn als we niet 
ieder voor zich het wiel opnieuw moeten 
uitvinden, maar ook op het gebied van PR van 
elkaar kunnen leren.  
Aangezien ik niet de enige ben die het zo druk 
heeft, maar volgens mij alle collega’s daar mee 
te maken hebben, zal ik dit stukje verder kort 
houden. Veel plezier met het lezen van de 
nieuwsbrief!  
Met vriendelijke groet, 
Mariska 
PS: reacties zijn altijd welkom op info@rug-
netwerk.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep: regio-contactpersonen 
In de loop van dit jaar wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor de regiocontactpersonen. 
We gaan dan met elkaar bekijken welke 
invulling de coördinatoren precies aan hun rol 
kunnen geven, en we wisselen ervaringen uit 
met elkaar. Zo komen we samen tot een meer 
passend functieprofiel. Echter, niet elke regio 
heeft een regio-contactpersoon. Wil je graag dat 
jouw regio beter zichtbaar en vindbaar wordt 
voor potentiële patiënten, verwijzers, 
samenwerkingspartners? Meldt je dan svp aan 
via info@rug-netwerk.nl. Deze regio’s hebben 
geen regiocontactpersoon: Noord-
Kennemerland, Kop van Noord-Holland, 
Midden-Zuid Kennemerland (Haarlem en 
omstreken). Ben je lid van het Rug-netwerk, 
maar in een gebied dat nog niet officieel een 
Rug-netwerk regio is? Dan zouden we het op 
prijs stellen als je je aanmeldt om uit te breiden 
naar jouw regio.  
 
Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag 2018 is af. Je kunt het vinden op 
de website onder het inloggedeelte, 
jaarverslagen. Het schrijven van een jaarverslag 
is elk jaar weer een hele bevalling. Toch is het 
schrijven daarvan ook iets waardoor ik me trots 
voel op wat we in een jaar allemaal hebben 
gedaan. Soms lijkt het of er niet veel gebeurt, of 
dat alles erg langzaam verloopt, maar door het 
zo in een jaarverslag op een rijtje te zetten…. 
Tjonge, wat heeft het team weer veel werk 
verzet.  
Mariska 
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Contributie en facturen scholing 25 januari 
Doordat we de nodige aanpassingen moesten 
regelen bij de bank, is het versturen van de 
facturen voor de contributie en de scholing 
vertraagd. We hopen voor half maart de 
facturen de deur uit te hebben, en voor 1 april 
de incasso geregeld te hebben.  
 
Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek 
bij acute lage rugpijn  
Bij veel mensen met acute lage rugpijn worden 
de pijnklachten vanzelf minder en verbetert het 
functioneren vrij snel. We kunnen echter nog 
moeilijk inschatten bij welke mensen dit het 
geval zal zijn en bij wie de klachten een 
chronisch karakter krijgen. Daarom zal in het 
onderzoek ‘Praktische predictie’ van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een 
praktisch toepasbare screening tool worden 
ontwikkeld, waarmee fysiotherapeuten 
eenvoudig een risico-inschatting op chroniciteit 
kunnen maken om hier hun behandelbeleid op 
aan te passen. De onderzoekers verwachten dat 
deze screening tool betere voorspellingen gaat 
doen dan bestaande tools, omdat gebruik 
gemaakt zal worden van de nieuwste ‘machine 
learning’ technieken en omdat met herhaalde 
metingen ook de veranderingen in de 1e weken 
meegenomen worden in de voorspelling. 
Om deze screening tool te kunnen ontwikkelen, 
zullen de onderzoekers vanaf het voorjaar 2019 
bij 500-1.000 patiënten, die vanwege acute 
aspecifieke lage rugpijn een deelnemende 
fysiotherapeut bezoeken, enkele zeer korte 
(online) vragenlijsten afnemen. Momenteel 
worden een groot aantal fysiotherapeuten 
gezocht om hieraan deel te nemen. De belasting 
voor zowel fysiotherapeuten als patiënten zal in 
dit onderzoek zeer gering zijn.   
Heeft u interesse om deel te nemen of 
aanvullende vragen, mail dan naar onderzoeker 
dr. Jesper Knoop (jesper.knoop@han.nl). Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd in een  
 
 
 
 
 

 
samenwerkingsverband van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Saxion, 
Donders Instituut Brein, Cognitie en Gedrag 
(Kunstmatige Intelligentie), Radboudumc 
Nijmegen, UMC Utrecht en het KNGF. 
 
Visitatie:  
Als het goed is heeft iedereen nu de visitatie 
afgerond. Er is een praktijk bij je langs geweest, 
en je bent zelf ergens op bezoek geweest. 
Divera hoopt in maart jullie allemaal de 
uitkomsten te kunnen melden.  
Elk jaar wordt ook geëvalueerd hoe het 
visitatieproces is verlopen, en hoe we het 
kunnen verbeteren. Uniek is dat we hierbij bij 
elkaar in de keuken kijken, en dat element willen 
we graag er in houden. Mede omdat we vaak 
als reactie krijgen dat het erg leuk en leerzaam 
is om het op deze manier aan te pakken.  
Het is echter wel een manier waarop we maar 
een beperkte hoeveelheid data kunnen 
genereren. Daarom zijn we in gesprek met de 
KNGF en de VvOCM hoe we de 
dataverzameling wat meer vorm kunnen gaan 
geven. We houden jullie op de hoogte.  
Op de foto de visitatie bij praktijk Gezond Plus.  
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Zorgproduct Rug-beenpijn (van de 
kwaliteitscommissie) 
Lage rugpijn is een complex 
gezondheidsprobleem. De complexiteit wordt 
o.a. veroorzaakt doordat veel verschillende 
factoren een rol spelen bij het ervaren van pijn 
en het optreden van beperkingen in activiteiten. 
Factoren waarvan bekend zijn dat deze een 
bijdrage leveren aan het ervaren van lage 
rugpijn zijn psychologische-, sociale- biofysische 
factoren, aanwezige co-morbiditeiten en 
centrale- en perifere pijnmechanismen.  
Bij een patiënt met (uitstralende) pijnklachten in 
de regio lage rug-been is het daarnaast niet 
eenvoudig om een adequate diagnose te 
stellen. Er bestaan verschillende pathologische 
entiteiten die niet gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden zijn en die daarbij tegelijkertijd 
kunnen voorkomen en elkaar kunnen 
beïnvloeden. Zo kan de rug- en uitstralende 
beenpijn verklaard worden op basis van de 
aanwezig van referred pain vanuit de diep 
somatische structuren zoals de 
lendenwervelkolom, het si-gewricht en/of de 
heup óf vanuit prikkeling van het zenuwweefsel 
ten gevolge van een lumbosacraal radiculair 
syndroom, een kanaalstenose of een perifere 
entrapment neuropathie in het been.  
Al deze beelden en fenomenen hebben qua 
tekenen en symptomen hun eigen 
karakteristieke manifestatievorm; het 
zogenaamde ‘illness script’. De complexiteit 
binnen diagnostiek van rug- beenpijn wordt 
veroorzaakt dat er een enorme overlap bestaat 
tussen de illness scripts van deze 
aandoeningen. Om uitstralende rug-beenpijn bij 
patiënten beter te begrijpen is het belangrijk om 
gedegen achtergrondkennis te hebben van de 
neuroanatomie van de lwk en mechanismen 
zoals lokale pijn, referred pain, neuropathische 
pijn en geleidingsstoornissen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Rug-netwerk wil haar leden ondersteunen in 
de complexiteit van Rug-beenpijn met een 
nieuw zorgproduct. Binnen het zorgproduct Rug-
beenpijn staat het klinisch redeneren binnen 
screening, diagnostiek, prognostiek en 
behandeling van patiënten met lage rug-
beenpijn centraal, zodat de Rug-
netwerktherapeut beter in staat wordt gesteld 
een beargumenteerd besluit te nemen binnen 
de verschillende fasen van klinisch redeneren. 
 
Scholing 25 januari 
Er was een mooie opkomst bij de Scholing nr. 8: 
LRS. Het was een erg leerzame, interessante 
scholing. Waarbij het ook fijn was om iedereen 
weer even te zien en te spreken. De PPP’s vind 
je terug op de website onder het inloggedeelte.  
De planning is om dit jaar sowieso nog één of 
twee keer een basiscursus te organiseren. Ook 
willen we in juni de scholing “protocol 
aspecifieke lage rugpijn profiel 1 en 2” en  
“profiel 3”  samen met “Refreshment 
Pijneducatie” voor Zaanstreek-Waterland en 
Haarlem en omgeving organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreiding Gooi- en Vechtstreek 
Op 11 februari jl heeft het Rug-netwerk in 
samenwerking met regiocoördinator Suzan van 
de Peut een informatie avond gehouden in de 
Gooi- en Vechtstreek. Nu maar hopen op veel 
nieuwe leden! We werden zeer gastvrij onthaald 
door MEREM, waar de daar werkende 
revalidatie arts Marlous Disseldorp meewerkte  
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door een interessante lezing te verzorgen over 
de revalidatie aldaar, en over medicatie gebruik 
bij chronisch pijn. Bij voldoende nieuwe 
aanmeldingen verzorgen we een basisscholing 
in die regio.  
 

 
 
 
Even voorstellen: Rogier de Best 
Hallo allemaal! Op dit moment wordt er hard 
gewerkt om een nieuwe regio binnen ‘het Rug-
netwerk’ op te zetten, namelijk regio Midden-
Holland (Gouda en omstreken). Hierbij ben ik de 
kersverse regio coördinator. Mijn naam is Rogier 
de Best, ik ben vader van 3 prachtige meiden en 
vind het heerlijk om in mijn vrije tijd te sporten 
(Crossfit en mountainbiken). Ik werk ik  als fysio- 
manueeltherapeut in een praktijk in 
Waddinxveen, ik ben docent aan de SOMT,  op 
de opleidingen Manuele therapie en de Bachelor 
fysiotherapie en ik ben bezig met de afronding 
van mijn studie tot Klinisch epidemioloog aan de 
UvA (Evidence Based Practice in Healthcare). 
Daarnaast ben ik 1 dag in de week  bezig met 
mijn promotie onderzoek aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam waarbij ik 
onderzoek doe naar de betrouwbaarheid en 
diagnostische accuratesse van de cervicale 
screening volgens het ‘IFOMPT-framework’ (Het 
Go4safe onderzoek). Vanuit het 
Groenhartziekenhuis in Gouda was er een wens 
om in de regio een rug-netwerk op te zetten.  
 
 
 
 
 
 

 
Hierbij zat ik in een kartrekkers ploeg en hebben 
we contact gelegd met ‘het Rug-netwerk’.  Ik 
ben heel blij dat we aansluiten bij dit rug-
netwerk en ik kijk er naar uit om met jullie 
samen te werken. 
 
 
PR Heerhugowaard 
De Rug-netwerkpraktijken in Heerhugowaard 
werken al een tijdje samen op het gebied van 
PR. De producten die daar worden ontwikkeld 
zijn door iedereen vrij te gebruiken, en zetten we 
op de website onder het inloggedeelte onder het 
kopje PR. Zo hebben we geregeld dat je door 
Bram een gepersonaliseerde flyer kunt laten 
opmaken, zodat wel de huisstijl algemeen blijft, 
maar de praktijk(en) er met naam goed duidelijk 
op vermeld worden. We hebben geadverteerd in 
een plaatselijke krant, en daar ook een 
redactioneel stuk voor mogen schrijven. Bij de 
plaatselijke bibliotheek hebben we een tweetal 
lezingen mogen geven. De PPP is op de 
website te vinden. Ook hebben we een eigen 
website, in dezelfde huisstijl als het Rug-
netwerk, om daarmee o.a. via social media 
sneller gevonden te worden als iemand in de 
regio zoekt op “rugklachten”. Die is nog in 
ontwikkeling, maar kijk gerust eens op www.rug-
netwerkheerhugowaard.nl.  
Verder zijn er nog vele plannen die we willen 
uitwerken, maar ook hier geldt: druk, druk, druk. 
De PR groep Heerhugowaard houdt je op de 
hoogte van de ontwikkelingen!  
 
Nieuwe richtlijn KNGF / VvOCM 
Namens het Rug-netwerk heeft Bob van den 
Meiracker zitting in de werkgroep richtlijn lage 
rugpijn. Mariska Mooren vertegenwoordigt het 
Rug-netwerk voor de oefentherapeuten in de 
klankbordgroep.  
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OPROEP  

 

Het Rug-netwerk is sterk in ontwikkeling. Zo 

blijven we innoveren en blijven we nieuw terrein 

verkennen. In dat kader hebben we idee 

opgevat om te ervaren wat het werken met 

zorgtrajecten voor het Rug-netwerk zou kunnen 

betekenen. Er is inmiddels een aantal 

aanbieders van zorgtrajecten op de markt actief. 

Partijen die afspraken omtrent vergoedingen 

hebben gemaakt. Nu kan het zijn dat een 

praktijk vanuit bedrijfseconomische reden 

hiervoor kiest. Het Rug-netwerk staat juist 

garant voor inhoudelijk kwalitatief goed product 

/protocol. Wij zijn als Rug-netwerk benieuwd of 

deze twee diensten elkaar kunnen aanvullen 

dan wel versterken. Hierbij doen we een oproep 

aan de Rug-netwerk praktijken om zich aan te 

melden om dit pilot project op te pakken. Heb je 

interesse? Meld je dan aan via het secretariaat 

(Mariska Mooren, info@rug-netwerk.nl). Wij 

zullen dit project verder met je bespreken, 

toelichten en de planning afstemmen. 

Interessant artikel 
Jordi kwam een mooi onderzoek tegen!   
JUST LET PEOPLE SPEAK 
  
Spontaneous talking time at start of consultation 
in 
outpatient clinic: cohort study 
 Mean spontaneous talking time was 92 
seconds 
and 78% (258) of patients had finished their 
initial statement 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1
26654/pdf/682.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tevens is op de website onder het inloggedeelte 
– wetenschappelijke artikelen een artikel 
geplaatst over Pijneducatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Rug-team wenst iedereen een 
mooie lente! 

 
 

 
Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk  

kunt u contact opnemen met Mariska Mooren,  

info@rug-netwerk.nl 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC126654/pdf/682.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC126654/pdf/682.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC126654/pdf/682.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC126654/pdf/682.pdf

