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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, 

 

Voorwoord: Van de voorzitter: 
Zorgpad rugklachten:  
Vaak lijken er ineens verschillende wegen naar 
Rome te leiden. In dit geval staat Rome voor 
Zorgpad rugklachten. Een klinisch zorgpad of 
zorgtraject is de verzameling van methoden en 
hulpmiddelen om de leden van het 
multidisciplinair en inter-professioneel team op 
elkaar af te stemmen en taakafspraken te 
maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. 
Dat kun je in deze nieuwsbrief teruglezen in mijn 
eigen deelname aan een bijeenkomst van 
Zorginstituut Nederland hier over, de bijdrage 
van Jordi van Zelst over een bijeenkomst in 
Zaandam, en de plannen van BNW. Mooie 
ontwikkelingen om als Rug-netwerk op in te 
spelen. Tijdens een gesprekje in een pauze bij 
het Zorginstituut met de aanwezige orthopeed 
over het Rug-netwerk, waarbij ik uitlegde dat 
ons accent ligt op een biopsychosociale 
benadering, werd hij erg enthousiast. Hij gaf 
daarbij aan dat als hij wil verwijzen naar een 
psychosomatisch fysio- of oefentherapeut er bij 
veel patiënten weerstand ontstaat. “Het is niet 
psychisch, ik heb echt pijn” of “Ik ben toch niet 
gek” zijn uitspraken die hij veel hoort. Verwijzen 
naar een Rugnetwerktherapeut ziet hij daarom 
voor patiënten als veel laagdrempeliger, en de 
patiënt krijgt toch wat hij nodig heeft: de 
biopsychosociale benadering. Mooie bevestiging 
dat we als Rug-netwerk goed bezig zijn!  
 
Groetjes, 
Mariska 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholing 16 oktober:  
Op 16 oktober jl heeft de scholing Refreshment 
Pijneducatie en Profiel 5C plaatsgevonden. 
Ronald Kan en Hans Popma hebben interactief 
een deel theorie verzorgd, waarna men in 
groepjes ging oefenen met een aantal 
casussen. Daarna is dit oefenen nog plenair 
nabesproken. Al met al weer een leerzame 
maar tevens gezellige middag.  
Voor fysiotherapeuten is de accreditatie nog in 
aanvraag, zodra deze is toegekend kan de 
deelnemerslijst worden geüpload en worden de 
punten bijgeschreven. 
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Accreditatie Oefentherapeuten:  
De oefentherapeuten vormen, evenals landelijk, 
een veel kleinere groep dan de 
fysiotherapeuten. Dat maakt dat het aanvragen 
van accreditatie voor deze groep relatief erg 
duur is. En de kosten hiervan zijn ook hoger dan 
van de fysiotherapeuten. Daarvoor is een 
oplossing gevonden, n.l. het aanvragen van 
accreditatie voor alle scholingen van het Rug-
netwerk in 1 scholingspakket, waarvan men dan 
per module punten toegekend kan krijgen. Zo’n 
traject kunnen we dan meerdere jaren 
gebruiken. Getske Buis en Bob van den 
Meiracker werken er hard aan om dit voor elkaar 
te krijgen. We hopen dat dit vanaf januari kan 
ingaan.  
De oefentherapeuten die aan de scholing 16 
oktober hebben deelgenomen kunnen hun 
certificaat uploaden in het KP register. Ze 
krijgen dan de punten wel bijgeschreven, maar 
als niet-geaccrediteerde punten.  
 
 
Start met intervisie:  
Vanuit het werkveld hebben we de vraag 
ontvangen om intervisie te gaan aanbieden 
vanuit het Rug-netwerk. Binnenkort gaan we 
van start met de mogelijkheid om je hiervoor 
aan te melden. Om te beginnen gaan we 
inventariseren hoeveel collega’s er behoefte aan 
hebben, om vervolgens te beginnen met één 
groep. Je ontvangt hiervoor een aparte 
uitnodiging over de stappen die we hierin gaan 
nemen. Om te beginnen kun je dan opgeven of 
je interesse hebt door via de “scholingsinlog” je 
aan te melden. Je krijgt hier over z.s.m. nader 
bericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oproep: Meedenkers visitatie-vragen:  
Ons doel is om jaarlijks een visitatie te 
organiseren. Maar zoals alles ontwikkeling 
behoeft, en we ook zelf de PDCA cirkel 
regelmatig doorlopen, geldt dat ook voor de 
visitatie. Om de visitatie te hervormen n.a.v. 
onze PDCA cirkel en nieuwe ontwikkelingen 
binnen het Rug-netwerk zijn we op zoek naar 
mensen die willen meedenken. Welke items 
zijn nog van belang? Welke kunnen er uit 
gehaald worden? Hoe passen we nieuwe 
zorgproducten in de visitatie? Welke items 
missen we nu juist en moeten er in? Hoe zwaar 
wegen de diverse items bij de beoordeling voor 
groen, oranje en rode score? Graag willen we 
hierbij 2-3 collega’s die als lid uit het werkveld 
willen meedenken. We denken dat het je 
ongeveer 2-3 uur werk kost. Vanuit het Rug-
netwerk streven we nl om niet alleen top-down 
te werken, maar wordt juist jouw mening en 
bijdrage zeer op prijs gesteld.  
Mocht je hier je medewerking aan willen 
verlenen? Meld je dan svp aan bij Divera Twisk, 
divera.twisk@xs4all.nl 
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Verslag Zinnige Zorg bijeenkomst van 
Mariska bij Zorginstituut Nederland:  
Namens de VvOCM (Vereniging van 
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) was 
ik, als voorzitter van het Rug-netwerk, 
uitgenodigd om mede vorm te geven aan het 
project Zinnige Zorg bij rugklachten van het 
Zorginstituut Nederland. Op 3 oktober jl is een 
brainstorm bijeenkomst gehouden. Aanwezig 
waren vertegenwoordigers van landelijke 
organisaties van de VvOCM, KNGF, Keurmerk, 
orthopeden, neurologen, neurochirurgen, 
revalidatieartsen, bedrijfsartsen, 
Zorgverzekeraars Nederland, NVVR “de 
wervelkolom”, Pijn-Hoop, VU (Maurits van 
Tulder). En natuurlijk medewerkers van 
Zorginstituut Nederland.  
 
Helaas schitterde de huisartsen organisatie door 
afwezigheid.  
De brainstorm vond plaats n.a.v. resultaten van 
de volgende verdiepende onderzoeken:  
• analyse van richtlijnen;  
• analyse van zorggebruik in de eerste lijn;  
• analyse van zorggebruik in de tweede lijn; en   
• analyse van informatie voor patiënten. 
 
Samenvatting en mogelijke verbeterpunten:  
Klachten vanuit de lage rug wordt gezien als 
een maatschappelijk zorg/ziekte. Alle 
aanwezigen vinden dat de zorg voor patiënten 
beter kan. De volgende onderwerpen worden 
o.a. genoemd:   
  
1. Het zorgtraject Er is behoefte aan consensus 
over een duidelijk zorgtraject in de hele keten. 
Daarvoor is multidisciplinaire en 
interdisciplinaire afstemming nodig. Het is ook 
niet altijd duidelijk wie de zorg voor de patiënt 
coördineert. Als oplossing wordt genoemd: één 
multidisciplinaire richtlijn voor de hele keten. 
Een duidelijk zorgtraject zal leiden tot minder 
dolende patiënten.  
  
 
 
 
 
 

2. Educatie en informatie  Educatie over gezond 
leven in het algemeen, rugklachten en pijn zal 
de kennis, communicatie en 
gezondheidsvaardigheden verbeteren. Op 
verschillende niveaus is behoefte aan meer 
kennis, zowel voor burgers en patiënten als voor 
zorgverleners. De huidige informatievoorziening 
is niet toereikend. Er is behoefte aan meer 
uniformering en afstemming. De informatie moet 
makkelijk vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar 
zijn en aansluiten bij de richtlijn. Voor patiënten 
moet herkenbaar zijn wat betrouwbare 
informatie is.  
  
3. Diagnostiek en behandeling  Consensus over 
diagnostiek en behandeling in de hele keten 
verbetert de zorg. Versterking van de eerste lijn 
(meer beschikbare tijd, meer multidisciplinaire 
deskundigheid, aanstellen coördinator van zorg 
en betere risicostratificatie) kan bijdragen dat 
patiënten alleen waar nodig worden 
doorverwezen. Bij verwijzing naar de tweede lijn 
is het belangrijk dat triage ervoor zorgt dat de 
patiënt bij de juiste zorgverlener terechtkomt. Na 
ontslag uit de tweede lijn is het belangrijk  een 
‘exitgesprek’ te voeren om dolende patiënten te 
voorkomen. Tijdens een zo’n gesprek wordt het 
zorgtraject geëvalueerd en handvaten gegeven 
voor een eventueel vervolgtraject. 
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Onderwerpen voor vervolganalyses: 
(samenvatting) 

• Geef het zorggebruik van de patiënt weer 
startend vanaf de eerste lijn. 

• Maak inzichtelijk hoeveel patiënten 
meerdere medisch specialisten 
bezoeken, en welke specialisten dit zijn. 
Maar daarbij inzichtelijk of deze 
specialisten tegelijkertijd of volgordelijk in 
tijd worden gezien.  

• Maak van de patiënten die verwezen zijn 
de spreiding naar leeftijd inzichtelijk. 

• Geef inzicht in de doorlooptijden van het 
zorgtraject.  

• Onderzoek of het mogelijk is om de 
psychosociale behandeling van de 
patiënten in beeld te brengen. 

• De NHG heeft schriftelijk op de 
samenvatting gereageerd en vraagt om 
inzicht in het aantal en soort operaties 
vanwege klachten vanuit de lage rug.     

  
Het Zorginstituut deze punten nu verder 
uitwerken, waarna de deelnemende partijen 
worden gevraagd opnieuw deel te nemen aan 
een vervolgsessie. Het doel is om uiteindelijk 
door het ontwikkelen van een duidelijk zorgpad, 
en een coördinator van deze zorg (gedacht 
wordt aan een POrk, Praktijk Ondersteuner 
rugklachten) het dolen van mensen met 
rugklachten binnen de zorg vermindert, de 
patiënt effectievere zorg zal ontvangen, 
waardoor de patiënt sneller van zijn probleem af 
wordt geholpen, waardoor zorgkosten wegens 
onnodige diagnostiek, medicatiegebruik, 2de 
lijnszorg en revalidatietrajecten omlaag kunnen, 
alsmede de maatschappelijke kosten.  
 
Een mooie rol voor het Rug-netwerk, lijkt me zo!  
 
Wordt vervolgd!  
 
Mariska 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van Jordi van Zelst over 
bijeenkomsten afstemming in zorg in de 
regio Zaanstreek-Waterland:  
Gluren bij de buren! Samenwerkingsdagen 
1e en 2e lijn → huisartsen en specialisten: 
ZORGPAD LAGE RUG: Lage rugklachten en 
dan? van links naar rechts: Erik Ephraim 
(anesthesist), Rien van de  Vegt (anesthesist), 
Jordi van Zelst (fysiotherapeut), Cathelijne 
Gorter-de  Vries (neuroloog), Rozemarijn van de 
Sande (huisarts) en Guy Pecasse (orthopeed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van de dag een ludiek idee van 
de werkgroep om de casus van een ‘lastige 
patiënt’ te schetsen in carrousel vorm! Waarbij 
er kenbaar wordt gemaakt dat de zorg m.b.t. 
lage rugklachten veelal versnipperd wordt 
aangeboden, er veel praktijkvariatie bestaat en 
wij weinig van elkaars werkveld/specialisme op 
de hoogte zijn. En wie beter dan de rol te geven 
aan 1 van onze ‘pijnspecialisten’ die een 
fantastische patiënt heef neergezet! ;) We 
hebben erg gelachen met de groep en een 
mooie opzet kunnen geven om daarna in 
werkgroepen uit een te gaan.  
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Na afloop van de sessies hadden wij 
gelegenheid tot een plenaire terugkoppeling en 
heb ik een pitch gehouden voor het Rug-
netwerk (zie foto).. 
 
Voorlopige conclusies:  

✔ Behoefte aan een zorgpad lage rug;  

✔ Interdisciplinaire samenwerking wenselijk;  

✔ Behoefte aan ‘triagist’ (PA, case manager, 

enz.);  

✔ Duidelijke rapportage wederzijds;  

✔ Opzet overlegstructuur wenselijk;  

✔ Kennis/ervaringen delen essentieel. 

 
Al met al een inspirerende dag.. Op naar de 
toekomst! 
 
Groet, Jordi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact NVVR “De wervelkolom”: 
Mariska heeft in het verleden diverse keren 
contact gezocht met de Nederlandse Vereniging 
voor Rugpatiënten “De wervelkolom”. Hier werd 
echter nooit gehoor aan gegeven. Op de 
bijeenkomst  van het Zorginstituut heeft zij 
contact kunnen leggen met Leen Voogt, de 
voorzitter van deze vereniging. Er heeft een 
goed gesprek plaatsgevonden. Conclusie is dat 
de heer Voogt het erg op prijs stelt dat we als 
Rug-netwerk graag het contact met de 
vereniging wil aangaan om “ervaren 
rugpatiënten” te vragen feedback te geven op 
de producten die we ontwikkelen. Echter, hij kan 
niet alles zelf doen binnen de vereniging. We 
hebben afgesproken dat dhr. Voogt binnen de 
vereniging gaat kijken wie hier aan deel wil 
nemen. Aangezien het Rug-netwerk in Alkmaar 
vergadert, bij voorkeur iemand uit die regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uitbreiding:  
Momenteel lopen er gesprekken om het Rug-
netwerk uit te bereiden naar Utrecht, Rotterdam, 
Breda en met fysiotherapie organisatie Yorbody. 
We houden je op de hoogte van de 
ontwikkelingen!  
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BNW:  
Op 14 november a.s. is er een bijeenkomst 
gepland van BNW (Beweegzorg Noord West), 
een organisatie in oprichting die zorgpaden wil 
realiseren in samenwerking met huisartsen en 
specialisten, in het werkgebied van de Noord-
West Ziekenhuisgroep. Namens het Rug-
netwerk zullen Peter Poppenk en Mariska 
Mooren daar aanwezig zijn.  
 
Kwaliteit vastleggen: 
Al lang bestaat binnen het bestuur de wens om 
een overzicht te hebben van welke scholingen 
er in de deelnemende praktijken zijn gevolgd, en 
hoe er op de visitaties wordt gescoord. We zijn 
nu bezig om dat in kaart te gaan brengen.  
Het ziet er naar uit dat praktijken die aan alle 
scholingen hebben deelgenomen en voldoende 
“groen” hebben gescoord op de visitaties, daar 
een keurmerk voor ontvangen. En dat we dat 
inzichtelijk gaan maken op de website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyers:  
Er zijn inmiddels flyers voor de regio’s Noord-
Kennemerland, Kop van Noord-Holland, West-
Friesland en Zaanstreek-Waterland. Voor de 
regio Midden-Zuid Kennemerland/Haarlem e.o. 
is de flyer in ontwikkeling. De flyers zijn voor alle 
leden gratis aan te vragen bij info@rug-
netwerk.nl of bij de regiocontactpersoon. Voor 
de “jongere” regio’s worden flyers ontwikkeld als 
de basisscholingen zijn gevolgd, en er een 
actieve regiocontactpersoon is in die regio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot: interessant artikel, ingebracht door 
Jordi:  
Uit het Nederlands Tijdschrift voor 
geneeskunde:  
"Wij concluderen dat er voor de 
wetenschappelijke onderbouwing van het beleid 
bij chronische aspecifieke rugklachten meer 
behoefte is aan kennis over de etiologische en 
prognostische facetten van rugpijn. Uitkomsten 
hiervan dienen vervolgens de basis te zijn van 
interventieonderzoek. In de tussentijd blijven wij 
onze patiënten conform de huidige richtlijn 
motiveren actief te blijven, en proberen we ons 
te concentreren op ‘waarom’ het niet beter gaat, 
in plaats van op ‘hoe’ we het beter kunnen 
maken" https://www.ntvg.nl/artikelen/lage-
rugpijn-niet-leren-behandelen-maar-
begrijpen/volledig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Rug-team wenst iedereen een 
mooie herfst! 

 
 

 
Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk  

kunt u contact opnemen met Mariska Mooren,  

info@rug-netwerk.nl 
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