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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: 
Inspiratie 

Het is belangrijk om af en toe te checken of datgene 
waar je mee bezig bent nog wel past. Zo sta ik af en toe 
stil bij de vraag: wat is mijn intrinsieke motivatie om 
zoveel uren vrijwillig te investeren in het Rug-netwerk. 
Vooral blijft de inspiratie om te werken aan het 
terugdringen van het aantal mensen dat lijdt aan 

rugklachten, waarbij voor mij ook een belangrijk aspect 
is hoe we kunnen voorkomen een rugprobleem 

chronisch wordt. Belangrijk vraagstuk daarbij is: iedere 
therapeut vindt dat hij/zij prima mensen met 
rugklachten kan behandelen. Maar als dat echt zo is, 
waarom is dan nog niet heel Nederland rugpijn-vrij? Het 
plezier zit voor mij in het samenwerken met onze leden 

en vooral het Rug-team van actieve leden om het 
bovenstaande te kunnen gaan bereiken. En daarnaast in 
de samenwerking met externe partijen die onze 
doelstelling helpen de goede kant op te krijgen. Helaas 
moet ik constateren dat ik soms wat te ongeduldig van 
aard ben, en veel sneller wil dan mogelijk. Dit kost veel 
tijd en moeite, maar daar krijg ik gelukkig ook weer 

energie van. Wetende hoeveel moeite dit kost heb ik 
veel respect voor al die andere Rug-teamers die tussen 
al hun gewone werkzaamheden, gezinnen, families, 
sporten, hobby’s en hun sociale leven toch uren vrij 

weten te maken hiervoor.  
  

Mariska Mooren, voorzitter 
 
 
Meerwaarde lidmaatschap Rug-netwerk 
Het Rug-team werkt momenteel aan het verkrijgen van 
6 punten voor de fysiotherapie leden van het Rug-
netwerk voor hun kwaliteitsregistratie. Als dat lukt is dat 

een mooie meerwaarde voor lidmaatschap. Reken maar 
uit wat je aan scholing kwijt bent om die 6 punten te 
ontvangen, dan is met 1 Rug-netwerktherapeut per 
praktijk je contributie al terugverdiend! Als het lukt, zal 
je na de zomer benaderd worden aangezien we wat 
extra gegevens van je nodig hebben voor de aanvraag. 
Wordt vervolgd.  

Helaas bestaat deze regeling niet voor de 
oefentherapeuten. Bij navraag bij de VvOCM werd 
aangegeven dat zij wel punten kunnen ontvangen door 
de activiteiten voor het Rug-netwerk te registreren 

onder de categorie fase 2 van de IPO.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Commissie PR 
Met z’n allen zijn we hard aan het werk om de kwaliteit 
van de behandelingen aan mensen met rugklachten te 

verbeteren. Om zoveel mogelijk kennis te kunnen 
implementeren, is het uiteraard wel belangrijk dat de 
mens met rugklachten je praktijk weten te vinden. 
Daarom is PR een belangrijke tak van het Rug-team. 
Helaas heeft Anneke Ursem na jarenlange inzet toch 
moeten constateren dat ze haar PR werk voor het Rug-
netwerk niet meer kan combineren met werk en jonge 

gezin. Hierbij wil het Rug-team Anneke heel hartelijk 
danken voor haar inzet, niet alleen voor de PR maar 
voor de hele organisatie. Nu hebben we in de PR 
commissie alleen nog Luz Gallego. Zij doet al belangrijk 
werk, zoals deze nieuwsbrief maken, maar ook dat is 

voor haar voor de laatste keer. Ook Luz moet helaas 

stoppen met het helpen bij de PR commissie vanwege 
haar werk. En we hebben Bram Groot waar we als 
professional ondersteuning van kunnen krijgen. Maar 
Bram heeft input nodig.  
 
We zijn zodoende dringend op zoek naar versterking! De 
voorkeur is een team van 3-4 personen dat 3-4 keer per 

jaar 2 uurtjes bij elkaar komt, en daarnaast de nodige 
actiepunten uitvoert. De voorzitter zal de vergaderingen 
organiseren en leiden. Het interessante van dit werk is 
dat je van en met elkaar heel veel leert over PR, wat je 
ook weer in je eigen praktijk kunt toepassen. Wie neemt 
de uitdaging aan?  
 

Commissie Kwaliteit 

De commissie kwaliteit werkt heel hard aan het nieuwe 
protocol voor mensen met status na compressie fractuur 
bij osteoporose. Dit protocol moet af zijn voordat de 

scholingscommissie aan de slag kan met het 
organiseren van de volgende scholing.  
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Commissie Visitatie 

Een nieuwe ronde visitatie wordt in het najaar 
georganiseerd. Deze kan pas worden gerealiseerd na 
implementatie scholing Profiel 1.  
 

Commissie Deskundigheidsbevordering 
De volgende cursus, die zoals vermeld zal gaan over 
Profiel 1 en implementatie van het nieuwe protocol staat 
gepland voor september.  
Tevens zal bij voldoende nieuwe aanmeldingen ook in 
september een nieuwe basisscholing worden 
georganiseerd. Data zijn nog niet bekend.  

 
Kort nieuws:  

• Op 1 en 11 mei zijn informatie avonden 
gehouden in het Zaans Medisch Centrum, 
Zaanstreek – Waterland is daarmee een nieuw 
aangesloten regio. 

 
(Op de foto’s: Jordi en Divera) 

 
 

• Minimale dataset lage rugpijn: 
Er is nog weinig informatie beschikbaar voor 

patiënten en fysiotherapeuten over kwaliteit van 
zorg. Het behandelgemiddelde alleen geeft een 
onvolledig beeld van het resultaat van de 
behandeling. Daarnaast is er een grote 
diversiteit in gebruikte (meet)instrumenten om 
de uitkomst inzichtelijk te maken. Er is behoefte 
aan uniformiteit om de kwaliteit van 

fysiotherapeutische zorg valide te kunnen meten 
met beperkte administratieve lasten. IQ 
healthcare heeft in opdracht van  CZ een project 
opgezet om te onderzoeken hoe een minimale 
dataset van meetinstrument kan worden 
opgezet voor mensen met  aspecifieke lage 
rugklachten in de eerstelijns fysiotherapie. Deze 

dataset dient genoeg inzicht te geven in de 
uitkomst van de zorg met een zo laag mogelijke 

administratieve last. De dataset vormt de basis 
voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren 
voor de fysiotherapeutische zorg. Bob van den 

Meiracker heeft tijdens 2 expert meetings ons 
netwerk vertegenwoordigd. De minimale dataset 
is inmiddels vastgesteld. De volgende stap is dat 

er pilots worden uitgezet. We overwegen 
momenteel of wij als netwerk hierin gaan 
participeren. Echter, dan moet de pilot zowel 
voor fysiotherapeuten als oefentherapeuten 
gelijkwaardig kunnen worden uitgevoerd. We 
houden je op de hoogte!  

• Mariska heeft contact met diverse andere rug-
netwerken in Nederland. Het streven is om 
uiteindelijk een landelijk netwerk te realiseren, 

zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te 
vinden. En het bereiken van onze doelen beter 
kan worden gerealiseerd.  

• De KNGF sponsort het Rug-netwerk door voor 

ons 1000 pennen aan te schaffen met onze 
website er op gedrukt. Hartelijk dank Petra 
Doets in samenwerking met Luz Gallego, voor 
het regelen daar van!  

 
 

 

Het Rug-team wenst iedereen een fijn voorjaar en 

een mooie zomer! 

Voor vragen/opmerkingen of tips over het Rug-

netwerk kunt u contact opnemen met Mariska 

Mooren, info@rug-netwerk.nl 


