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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 het bestuur: 
Binnen het netwerk is weer hard gewerkt, we hebben al 

weer genoeg te melden. 
Het bestuur is weer op sterkte, vanaf 1 januari zijn de 
bestuursfuncties bij de Kamer van Koophandel als volgt 
geregistreerd: 
Mariska Mooren, voorzitter 
Divera Twisk, penningmeester 

Jacco Walta, secretaris 
Voor jullie verandert er niet veel, voor communicatie 

kunnen jullie gewoon het info@rug-netwerk.nl mailadres 
blijven gebruiken. 
 
Helaas nemen we per 1 januari afscheid van Bo 
Schunselaar als penningmeester. Langs deze weg wil ik 

haar van harte bedanken voor al het werk dat ze voor 
het Rug-netwerk verricht heeft, en nog gaat doen, want 
ze zorgt netjes voor het boekhoudkundig afronden van 
2016. 
  
Om de werkzaamheden van de penningmeester te 
vergemakkelijken zijn we voornemens om met 

automatische incasso te gaan werken. De planning is 
dat jullie daar in februari meer over horen. 
  
Als jullie dit lezen zijn de scholingsdagen weer achter de 

rug, en ik hoop dat jullie dit net als ik zelf weer als een 
inspirerende scholing hebben ervaren. 

  
Nog meer goed nieuws: in deze nieuwsbrief lezen jullie 
een stukje over 2 mensen die zichzelf voorstellen, ze 
versterken de commissie Deskundigheidsbevordering. 
  
Ook wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het Rug-
netwerk naar andere regio’s. We gaan dat stap voor 

stap doen en hopen dat komend jaar Zaanstreek – 
Waterland en Zuid-Kennemerland kunnen aansluiten. 
  
Tenslotte nog willen we het komende jaar gaan werken 
met een kwaliteitssysteem, waarbij praktijken kunnen 
doorgroeien tot ze voldoen aan alle kwaliteitseisen. Dat 
zit al een tijdje in de planning, vandaar steeds mijn 

advies om je certificaten van scholingen goed te 
bewaren. Als het goed is kunnen veel aangesloten 
praktijken nu al aangeven aan alle kwaliteitseisen te 
voldoen, dus dat gaan we dan ook in orde maken. Het is 
wel veel werk, het kan zodoende wel even duren voor 
we dat rond hebben. 

  
Mariska Mooren, voorzitter 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Commissie PR 

De commissie PR stond met een stand op de Dag van de 
Eerste lijn op 18 januari in Egmond aan Zee. Het thema 
van deze dag was: Praktisch aan de slag: 'Doen is het 
nieuwe denken'. Wij hebben daar met plezier gestaan en 
een heleboel mensen aan onze stand gehad waarmee 

wij leuke en interessante gesprekken hebben gevoerd 
over het Rug-netwerk. Er zijn folders meegenomen en 
een aantal verwijsblokken door huisartsen.  
We hadden een prijsvraag waarmee 2 x 2 kaartjes voor 
Body Worlds in Amsterdam gewonnen konden worden. 
De gelukkige winnaars hebben inmiddels bericht gehad!  
 

Commissie Kwaliteit 

Per januari 2017 heeft Chantal Goldman afscheid 

genomen van de commissie Kwaliteit en nemen Nienke 
Dokter en Marjolein van Schijndel samen deze functie 

over. Zij hebben zich in de nieuwsbrief van november al 
voorgesteld.  
 

Commissie Visitatie 

 
De visitatie 2016 is afgerond. Voor de regio's West 

Friesland en Kop van Noord Holland was dit de eerste 

keer dat ze bij elkaar op bezoek gingen. Over het 

algemeen hebben de praktijken en therapeuten het als 

prettig en leerzaam ervaren.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rug-netwerk.nl


 
  
 
 
 

  

 februari  2017    

 

Er zijn veel dingen goed gegaan maar helaas niet alles. 

Bij verschillende visitaties zijn verkeerde codes gebruikt 

of zijn praktijkcodes verwisseld. 

 

Daarnaast zijn er visitatiegegevens niet goed verstuurd.  

Zoals in bovenstaand grafiek te zien is, is het in de regio 

met de meeste ervaring met visitatie ook beter gegaan; 

minder verwisselingen en het leggen van de contacten 

naar andere praktijken is daar ook beter gegaan.  

Als een praktijk rood scoort kan dat verschillende 

oorzaken hebben. Vaak komt het door te weinig 

aangeleverde dossiers (2 per therapeut). 

In veel gevallen is er niet veel nodig om de volgende 
keer groen  te worden als praktijk! 
 

 

 
 
* Zie de bijlage voor de 
tabellen op juiste grote 
 
 

 
 
Commissie Deskundigheidsbevordering 
De commissie Deskundigheidsbevordering breidt zich 

uit. Naast de bekende docenten Patrick Koekenbier en 
Bob van den Meiracker gaan voortaan Oefentherapeuten 
Paul Emons en Getske Buis en fysio-/manueeltherapeut 

François Raymakers het team versterken. We zijn blij 
dat we nu een goede balans in het team hebben 
gevonden tussen fysio- en oefentherapeuten en dat 
deze ervaren en deskundige collega's deel zijn gaan 
uitmaken van ons team en het netwerk. 
In december vond de scholing van profiel 3 plaats 
samen met de refreshment pijneducatie. De commissie 

is momenteel verder bezig met de voorbereiding voor de 
scholing van profiel 1 en het nieuwe protocol specifieke 
rugklachten. Deze scholing zal in de eerste helft van 
2017 plaats vinden. En voor de leden in de regio kop 
van Noord Holland en West Friesland zal scholing 
worden gepland hoe om te gaan met de gegevens 

verkregen vanuit de visitatie en het verbeterplan. 
 
Hier stellen zij zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Getske Buis.   
Sinds een aantal jaren ben ik via de VvOCM betrokken 
bij het ontwikkelen van richtlijnen, beroepsprofielen en 

cursussen voor oefentherapeuten. Ik ben opgeleid als 
Oefentherapeut Cesar en als hogeschooldocent. Na een 
carrière als oefentherapeut in de eerstelijn en als docent 
aan de Hogeschool Utrecht ben ik in 2009 zzp’er 
geworden. Mijn focus is op onderwijs en schrijven 
gebleven, zowel binnen als buiten de zorg. Tot mijn 
plezier kan ik mijn zorg -en onderwijsachtergrond vaak 

combineren, als ontwikkelaar, schrijver en als trainer of 
auditor. Ik kijk dan ook met plezier uit naar de komende 

samenwerking  met het deskundigheidbevorderingsteam 
en mogelijk het visitatieteam van het Rugnetwerk NH-N.    

 
Mijn naam is Paul Emons, 
oefentherapeut Cesar en 

Fysiotherapiewetenschapper. Vanaf 
heden ben ik toegevoegd als lid van de 
commissie deskundigheidsbevordering 
van het Rug-netwerk. Gedurende mijn 

opleidingen en werk ben ik geïnteresseerd geraakt in het 
onderwijs en de verhoging van de kwaliteit van het vak. 

Momenteel ben ik werkzaam in een multidisciplinaire 
praktijk met zowel fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
psychomotorisch therapeuten en een diëtiste. Naast 

mijn werk ben ik een liefhebber van voetbal (zowel zelf 
spelen als kijken), lezen, koken, snowboarden en films.  
 
Ik hoop de komende periode meer van de leden te 

mogen ontmoeten op de verschillende cursusdagen en 
een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de 
verdere ontwikkeling, verspreiding en 
professionalisering van het Rug-netwerk. Mocht u nog 
meer vragen hebben of me beter willen leren kennen, 
komt u dan naar de verschillende cursusdagen of zoek 
me op via LinkedIn. 

 
Extra 
Lezingenduo ‘Work in progress’ 
 
Tot en met 2 februari kunnen fysiotherapeuten en 

oefentherapeuten zich nog aanmelden voor de lezingen 

op 9 februari en 21 maart 2017. Deze worden 
georganiseerd door de VvOCM. Deze keer met aandacht 
voor de werkende client, waarbij zal worden ingegaan 
op arbeidsrelevante lage rugklachten, de behandeling en 
therapietrouw rondom deze klachten. Sprekers zijn dr. 
Paul Kuijer en dr. Teddy Oosterhuis. Aan de lezingen 
zijn 5 punten toegekend. Voor meer informatie klinkt u 

hier. 
 
 

 

Het Rug-team wenst iedereen een bewegelijk en      

actief 2017! 

Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren, info@rug-netwerk.nl 

https://vvocm.nl/Portals/1/Documents/OCM16-028%20folder%20lezingenduo-work-in-progress-LR.pdf

