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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:  
Verbinding:  
Het nieuwe jaar is weer begonnen! Hopelijk hebben jullie 
genoten van de feestdagen, en zijn jullie weer helemaal 
opgeladen om fris het nieuwe jaar in te duiken. Ik heb er 
in ieder geval weer zin in om vol energie te werken aan 
het thema voor dit jaar: Verbinding.  
 
Het begrip “netwerk” heeft uiteraard al in zich dat daarbij 
Verbinding een hoofdrol speelt. Het komende jaar willen 
we goed zicht hebben hoe al onze verbindingen lopen; 
hoe we nuttige verbindingen kunnen leggen en met wie, 
welke verbindingen willen we versterken, is het mogelijk 
om verbindingen (vast) te leggen met andere 
rugnetwerken in het land, kunnen we de verbindingen 
intern in de commissies nog meer versterken, 
verbindingen tussen werkveld, wetenschap, opleidingen, 
de rugpatiënten zelf. Kortom, we kunnen er alle kanten 
mee op om dit thema uit te werken.  
 
En last but not least, jullie hadden hem in de opsomming 
hier boven vast al gemist, de verbinding met jullie, onze 
leden! We hechten veel waarde aan onze verbinding met 
jullie, samen met jullie vormen we tenslotte het Rug-
netwerk! Daarom kunnen we ook niet zonder jullie input. 
Graag wil ik jullie hierbij uitnodigen om mee te denken. 
Hoe ervaren jullie onze verbinding? Waar zijn jullie blij 
mee? Hebben jullie ideeën hoe het beter kan? En hebben 
jullie ideeën ter verbetering van de externe verbindingen? 
Ik ben altijd blij met jullie mailtjes hier over! Dat mag naar 
info@rug-netwerk.nl. Bij voorbaat mijn dank!  
 
Met vriendelijke groet, 
Mariska Mooren, voorzitter 
 
Visitatie:  
De visitatie is vanaf half november in volle gang en 
verloopt voorspoedig. Er zijn diverse praktijken die een 
proefaccount hebben aangevraagd om beter voorbereidt 
te zijn op de visitatie. Op die manier kan het ook soepeler 
verlopen en dat is voor al partijen prettig. 

De visitatie loopt nog tot 24 januari. Heb je nog geen 
afspraak voor de visitatie gemaakt, dan  begint de tijd te 
dringen. Doe dit dan  met grote spoed!  

Is er nog geen contact met je praktijk opgenomen of weet 
je niet met wie je zelf contact moet opnemen, laat het dan 
weten. Stuur in dat geval een mail naar visitatie@rug-
netwerk.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname Pilot MDS. 
Ons Rug-netwerk neemt met 13 praktijken en 39 
therapeuten deel aan de Pilot Minimale DataSet (MDS) 
rugklachten. Het voornaamste doel van dit project is het 
testen, evalueren en waar nodig aanpassen van de 
geselecteerde minimale dataset met conceptindicatoren 
voor aspecifieke lage rugpijn (en COPD) in de eerstelijns 
fysiotherapie. Dit heeft als doel om de kwaliteit van de 
geleverde zorg inzichtelijk te maken. In deze pilot wordt 
getest of de minimale dataset een goede en haalbare 
manier is om behandelresultaten in de praktijk te toetsen 
en wellicht hiermee het behandelgemiddelde als 
spiegelinformatie te kunnen vervangen. Van begin 2018 
tot medio 2019 zal in deze pilot data worden verzameld 
om de geselecteerde minimale datasets met 
conceptindicatoren voor aspecifieke lage rugpijn te 
toetsen. De sets hebben als uiteindelijk doel om de 
kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken. In de 
pilots wordt getest of de minimale datasets een goede en 
haalbare manier zijn om behandelresultaten in de praktijk 
te toetsen. IQ Healthcare voert de projectleiding en 
wetenschappelijke analyse van dit vervolgproject uit. Als 
dank voor deelname aan de pilot krijgen de deelnemende 
fysiotherapeuten twee gratis scholingsdagen aangeboden. 
IQ Healthcare organiseert deze twee losstaande 
scholingsdagen. Deze zullen in het najaar van 2018 en in 
het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Binnenkort ontvangen 
de deelnemende praktijken een addendum behorende bij 
het contract van  CZ en DFZ voor 2018. In dit addendum 
leggen de deelname aan de pilot vast, inclusief de 
daarvoor geldende voorwaarden en de aangeboden 
scholing. De pilot loopt ook door in 2019, daarom zit ook 
bij het contractaanbod voor 2019 een nieuw addendum. 
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Uitbreiding:  
Op 5 februari 2018 houden we een informatie avond voor 
Midden- en Zuid-Kennemerland, Haarlem en omgeving, in 
het Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp. We hopen 
daarmee veel nieuwe leden te mogen verwelkomen!  
 
Plan Bram:  
Binnen het Rug-netwerk team een bekende term, “Plan 
Bram”. Bram de Groot is voor een aantal van jullie al een 
bekende naam. Hij is de ontwerper van ons logo en onze 
huisstijl. Daarnaast heeft hij veel kennis en kunde in huis 
op het gebied van PR. Met “Plan Bram” gaan we komend 
jaar de PR beter vorm geven, zodat we een betere 
verbinding maken voornamelijk met verwijzers en 
rugpatiënten. Met name de website krijgt een update, en 
we gaan kijken of we (beter) gebruik kunnen gaan maken 
van social media. We houden jullie op de hoogte! Hulp bij 
het uitwerken van “Plan Bram” kunnen we echter goed 
gebruiken, dus als je het leuk vindt om je met PR bezig te 
houden, al is het maar met een klein onderdeel er van, 
zijn we daar erg blij mee! Graag je mailtje naar info@rug-
netwerk.nl 
 
Contributie:  
De contributie blijft dit jaar ongewijzigd. Er zijn nu echter 
wel wat regionale verschillen, die willen we in 2019 gaan 
rechttrekken. Dat zal echter voor de meeste praktijken 
geen verschil opleveren. We houden jullie op de hoogte!  
De factuur voor de contributie kun je half januari 
verwachten, bij degenen die een machtiging hebben 
afgegeven wordt het bedrag dan afgeschreven eind 
januari.  
Mocht je nog geen machtiging hebben afgegeven en dit 
alsnog willen doen, aangezien je daarmee extra 
administratiekosten bespaart, stuur me dan svp zo snel 
mogelijk een mail: 
 info@rug-netwerk.nl.  
 
Kwaliteitscommissie:  
De kwaliteitscommissie kan dringend versterking 
gebruiken. Vind je het leuk om actief mee de werken aan 
de zorgproducten van het Rug-netwerk? Op de website in 
het inloggedeelte vind je bij de functieprofielen een 
functieprofiel voor medewerker Kwaliteit. Je mag natuurlijk 
ook gewoon contact met ons opnemen via info@rug-
netwerk.nl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding en scholing Zaanstreek Waterland 
Op 18 oktober jl. heeft in de nieuwe regio Zaanstreek-
Waterland de basisscholing van het Rug-netwerk plaats 
gevonden. Twintig instromende en enthousiaste leden 
hebben de scholing onder leiding van Bob van den 
Meiracker gevolgd. Gastheer en regiocoördinator Jordi 
van Zelst heeft iedereen hartelijk ontvangen in hun fraaie 
praktijk Gezond Plus in Wormerveer. Ook Mariska Mooren 
was als secretaris en voorzitter actief bij deze dag 
betrokken. Uit de enquête blijkt dat deze dag door de 
nieuwe leden goed werd gewaardeerd.  
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Wetenschappelijk artikel:  

Hierbij een 'heads up' van een veelbelovend artikel, die 

als epub is verschenen. "Fysiotherapie op maat" is 

kosteneffectiever. Heel veel leesplezier! De full text vind je 

op de website onder het inloggedeelte, en in de bijlage. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Individualize

d+Physical+Therapy+Is+Cost-

Effective+Compared+With+Guideline-

Based+Advice+for+People+With+Low+Back+Disorders 

Sportieve groet, Jordi van Zelst   

 
 
Keurmerk:  
Een aantal leden blijkt aangesloten te zijn bij het 
Keurmerk. Komend jaar gaan we ook voor deze leden 
accreditatie aanvragen voor de scholingen. In de scholing 
inschrijf lijst komt dan ook de optie te staan om aan te 
geven waar je bij bent aangesloten, zodat we de 
accreditatie bij de verschillende organisaties correct 
kunnen aanbieden.  
 
Flyers en verwijsblokjes:  
In december zijn 150 flyers en 12 verwijsblokjes 
verzonden naar NWZ locatie Den Helder, afdeling 
orthopedie.  
Het Rug-netwerk verstuurt flyers en verwijsblokjes op 
verzoek gratis  naar specialisten. Mocht je contacten 
hebben met een specialist, dan kun jij of de specialist 
deze bij Mariska aanvragen op info@rug-netwerk.nl.  
 
Zin om actief mee te doen in het inspirerende, 
gezellige Rug-team?  
We kunnen altijd hulp gebruiken. Je kan inspiratie opdoen 
om te kijken wat je leuk vindt op het inloggedeelte van de 
website. Daar staan alle functieprofielen. Vind je een 
volledige functieprofiel invullen te veel, maar wil je wel iets 
doen binnen een commissie, ook dan ben je van harte 
welkom!  
Vooral is behoefte aan bemensing voor Kwaliteit, 
Deskundigheidsbevordering en PR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 punten accreditatie:  
Het was een heel project voor stagiair Tom van de Laar, 
maar de lijst met alle gegevens voor het laten bijschrijven 
van de accreditatiepunten die je ontvangt voor het lid zijn 
van ons kwaliteitsnetwerk is naar de KNGF verzonden.  
Mochten de punten niet zijn bijgeschreven, laat het dan 
svp weten, wellicht kloppen je gegevens niet zoals ze bij 
ons bekend zijn. Echter, ik weet niet hoe snel de punten 
bijgeschreven worden, dus houd even een slag om de 
arm tot eind januari.  
Tom, namens het Rug-team, heel hartelijk dank voor al je 
tijd en energie die je hier in hebt gestoken!  
 
Zorgplannen in SpotOnMedics: 
Mariska heeft de protocollen van het Rug-netwerk 
omgezet in zorgplannen in het softwareprogramma 
SpotOnMedics (SOM). Ze staan op het inloggedeelte van 
de website. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het Rug-team wenst iedereen een bewegelijk, 
actief en gezond 2018! 

Voor vragen / opmerkingen / tips over het Rug-

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren:  info@rug-netwerk.nl / 06-17077071 
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