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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 netwerktherapeut,  
 

Van de voorzitter:  

 
Toekomstvisie 

 

Volgend jaar bestaat het Rug-netwerk 15 jaar! Met vallen 

en opstaan zijn we gekomen tot de organisatie zoals die 

op dit moment staat. We zijn trots op wat we voor 

elkaar hebben gekregen! De ontwikkelingen in het 

zorglandschap maken dat we altijd al met een kritische 

blik naar onszelf kijken. Momenteel zijn de 

ontwikkelingen zodanig, dat we hadden besloten om met 

een aantal mensen van buiten de organisatie met een 

kritische blik te kijken naar onze toekomst. Daar over 

lees je verderop in de nieuwsbrief een verslag. Van 

binnen uit staan we ook altijd open voor mensen die 

willen meedenken, ons van opbouwende kritiek willen 

voorzien. We hebben als bestuur een mooi 

functionerend team, qua verdiensten is het nog vooral 

vrijwilligerswerk, en kunnen daarom jullie  inbreng, hulp 

en steun goed gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van onze pijlers is Evidence Based Practice. Hierbij 

gaat het om te integratie van de 3 bekende cirkels om te 

komen tot klinische beslissing bij een individuele patiënt. 

Naar mijn persoonlijke mening zijn er krachten binnen 

het zorglandschap die ons willen sturen naar slechts één 

onderdeel daar binnen, namelijk wetenschap / 

meetbaarheid van ons werk. Belangrijk maar niet alles 

bepalend. De beide andere onderdelen, namelijk de 

persoon / kennis / vaardigheden van de therapeut, en die 

van de patiënt, lijken steeds meer op de achtergrond te 

raken. Maar hoe belangrijk wetenschap ook is, we zijn 

nog altijd mensen die met mensen werken. Hoe mooi 

sluit daar onze nieuwe cursus CFT bij aan! De 

ontwikkeling van de mens die mensen behandelt komt in 

deze cursus erg goed naar voren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarbij wetenschap niet wordt vergeten, maar meer op 

de achtergrond aanwezig is. Lees meer over de 

ervaringen van deze cursus verderop in de nieuwsbrief. 

De cursus komt zeker terug op de agenda, namelijk op 

24 en 25 februari 2023.  Ik hoop van harte dat uiteindelijk 

jullie allemaal de cursus een keer gaan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Mariska Mooren 

 

Beleidsbijeenkomst:  

 

Op 26 september jl. organiseerde het Rug-netwerk, 

ondersteund door de organisatie AEF, een 

beleidsbijeenkomst met als doel om te bepalen of we de 

huidige koers blijven aanhouden of dat er een 

koerswijziging nodig is. . 

 

Noot: de ondersteuning van AEF was een cadeautje van 

Zorgverzekeraars Nederland, als bedankje voor mijn 

deelname aan een onderzoek naar de redenen dat in de 

rug-zorg de substitutie vanuit de tweede lijn naar de 

eerste lijn niet goed van de grond komt.  
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De bijeenkomst was hybride, dus zowel live en via 

ZOOM. We hadden een diverse groep deelnemers 

uitgenodigd, waardoor we een gemêleerd gezelschap 

hadden van zowel een tegenstander van netwerken in het 

algemeen, als voorstanders vertegenwoordigd door het 

KNGF, Fysoptima, Zorg1, het bestuur van het Rug-

netwerk en docenten van het Rug-netwerk (en de SOMT 

en HvA). Aangezien de Regiocoördinatoren verhinderd 

waren, is daar een aparte bijeenkomst voor gepland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de bijeenkomst zijn zeven stellingen tegen het 

licht gehouden. Er werd eerst in kleine groepen over 

gediscussieerd, en daarna plenair besproken.  

 

In de komende vergaderingen gaan we de opnames die 

we van de bijeenkomst gemaakt hebben bestuderen en 

uitwerken. De conclusie was dat het roer niet radicaal 

om hoeft, maar er wel modernisering nodig is op een 

aantal punten.  

 

Wil je zelf ook reageren op de stellingen? Jouw mening, 

idee of inzicht wordt zeer op prijs gesteld. Hier onder de 

stellingen:  

• ”Het roer moet radicaal om”. Bij het voortzetten 

van het huidige beleid is er geen toekomst voor 

het netwerk  

• Het huidige tarief biedt geen ruimte om de 

noodzakelijke kosten te dekken die gemaakt 

worden door lidmaatschap van netwerken en 

botsen met nieuwe wetgeving (aangepaste 

Arbeidswet per 1/8/22).  

 

• Teveel netwerken/specialisaties leiden tot een 

ondragelijke last in relatie tot het inkomen en een 

onwerkzame situatie. We schieten onszelf in de 

voet.  

 

 

 

 

 

 

 

• De kern van ons netwerk moet behouden blijven. 

Deze kern bestaat ui: 

o het aanbod van de scholing,  

o het zijn van kennisnetwerk,  

o de PDCA cyclus  

o visitatie 

 

• Ons netwerk heeft alleen nog maar meerwaarde 

als er meer interdisciplinair wordt samengewerkt. 

 

• Het maken van onderscheid schaadt het netwerk 

en zijn leden (sterrensysteem). 

 

• Zorgafspraken met verzekeraars, zoals Zorg 1, 

biedt het gewenste perspectief.  

 

• De visitatie heeft alleen nog functie als er wordt 

gewerkt met geaggregeerde data vanuit EPD’s ( 

LDO/LDF).  Het huidige systeem van 

dossiertoets is  een “old school” methode.  

 

 

 

 

 

 

Verslag cursus CFT (Peter O’Sullivan):  

 

Op een mooie locatie in Limmen (Bij NTI-NLP schijnt 

altijd de zon, is het niet buiten, dan is het wel binnen) gaf 

Jordi van Zelst de cursus CFT.  
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“It’s more important to know what sort of person has a 

disease than to know what sort of disease a person has” 

is een bekende uitspraak van Hippocrates, en nog altijd 

actueel. Dit is ook wat centraal staat in CFT. Bij mensen 

met rugklachten spelen vaak multifactoriële problemen 

een rol bij het in stand houden van hun klachten. Het 

uitgebreid in kaart brengen van alle factoren, en de 

behandeling daarvan, vormt een mooie complete 

benadering van de Mens met rugklachten.  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien de Mens al therapeut een belangrijke rol heeft 

in deze manier van werken, hebben we via een aantal 

opdrachten onszelf als persoon ook tegen het licht 

gehouden. Jordi heeft ons allemaal persoonlijk, zowel in 

de groep als in de pauzes spontaan tussendoor, gecoacht. 

Heel leerzaam en waardevol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinkt heel serieus allemaal, en dat is het natuurlijk ook. 

Maar zowel in de groep deelnemers als bij Jordi speelt 

humor een belangrijke rol, wat de cursus ook nog heel 

vrolijk en gezellig maakte.  

 

Op 24 en 25 februari wordt de cursus nogmaals gegeven. 

Je wordt daar nader over geïnformeerd.  

 

 

 

  
 

 

Promotie Koen Verburg 

 

Op 9 september jl. promoveerde collega Koen Verburg 

op het onderwerp ‘het gebruik van uitkomst gebaseerde 

kwaliteit indicatoren in de fysiotherapie’ aan de Radboud 

universiteit in Nijmegen. Bevlogen en succesvol 

presenteerde hij de resultaten van zijn studies. Hierin 

kwam de minimale dataset van de inmiddels bekend vijf 

meetinstrumenten bij lage rugpijn naar voren (NPRS,PSK, 

QBPDS, GPE en de SBST). Deze zijn overigens inmiddels 

ook opgenomen in de nieuwe richtlijn. 

Hiernaast heeft hij een kernset van indicatoren 

ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van de 

behandeling van mensen met aspecifieke  lage rugpijn.  De 

conclusie was dat twee procesindicatoren (routinematig 

meten van de NPRS en PSK) en vier uitkomstindicatoren 

(verschil begin en na behandeling voor de NPRS, PSK en 

QBPDS en de MCID van de GPE) geschikt zijn om de 

kwaliteit van de zorg te meten. 

Uit interviews bij 199 fysiotherapeuten bleek dat 80% van 

de fysiotherapeuten vond dat de minimale 

dataset een meerwaarde heeft voor de klinische praktijk 

en 90% geeft aan dat meetinstrumenten van waarde 

kunnen zijn bij het evalueren van behandelresultaten. 

 

De algemene conclusie van dit proefschrift is dat kan 

worden gesteld dat het gebruik van uitkomsten met 

behulp van gestandaardiseerde routinematige 

gegevensverzameling van patiëntuitkomsten een sleutelrol 

kan spelen voor kwaliteitsverbetering in de 

fysiotherapiepraktijk. De minimale dataset werd door de 

stakeholders gezien als van toegevoegde waarde voor de 

interacties tussen patiënt en fysiotherapeut, voor  
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kwaliteitsverbetering en voor publieke rapportage op 

populatieniveau als een eerste stap naar volledige 

transparantie van uitkomsten op het niveau van de 

fysiotherapeut en/of praktijk. 

 

Wil je een kort filmpje van zijn promotie zien? Kijk deze 

film via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cVFVXI8avE 

 

Het artikel van Koen is op de website terug te vinden 

onder het inloggedeelte, wetenschappelijke artikelen.  

 

Netwerk Rug (BNW, betreft Noord-

Kennemerland en Kop van Noord-Holland):  

 

Op dinsdag 15 november van 17.00 – 19.30 vindt een 

interdisciplinaire bijeenkomst plaats, waarin wordt 

gebrainstormd over de interdisciplinaire samenwerking in 

deze regio. Mocht je je als lid van het Rug-netwerk / 

Netwerk Rug nog niet hebben aangemeld: dat kan alsnog 

door een mail te sturen naar info@bnw.nl of naar 

info@rug-netwerk.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinaire bijeenkomsten:  

In de regio Friesland organiseert regiocoördinator Sander 

van Goethem regelmatig interdisciplinaire bijeenkomsten 

met zijn achterban. Een mooi voorbeeld! Wil je dat in 

jouw regio ook organiseren, maar is er geen 

regiocoördinator? Neem dan contact op met Mariska via 

info@rug-netwerk.nl. Wellicht kunnen we je hierbij op 

weg helpen.  

 

Kwaliteitshuis 

Door de opzet van het Kwaliteitshuis door KNGF en het 

Keurmerk gaat het aanvragen van accreditatie voor het 

Rug-netwerk gemakkelijker. We hoeven hier voortaan 

nog maar één aanvraag voor in te vullen.  

Aan de VvOCM is gevraagd of ze voor de 

Oefentherapeuten hier bij zouden kunnen aanhaken Daar 

is aandacht voor, maar er zijn nog geen concrete stappen 

gezet in die richting.  

 

 

 

Herhaling: oproep hulp bij accreditatie aanvragen 

voor Oefentherapeuten:  

Caroline Boon heeft voor ons een mooie periode 

geholpen met de aanvragen voor de accreditatie voor de 

Oefentherapeuten. Maar zij gaat er helaas vanaf januari 

mee stoppen. Op de vorige oproep zijn geen reacties 

gekomen. Dat betekent dat het aanvragen van 

accreditaties voor Oefentherapeuten in het geding gaat 

komen. Mocht niemand zich melden, dan kunnen 

Oefentherapeuten altijd nog m.b.v. hun certificaat punten 

laten bijschrijven na een scholing, alleen zijn de punten 

dan niet meer geaccrediteerd. We hopen dat alsnog 

iemand zich aanmeldt? Dat kan bij Mariska: info@rug-

netwerk.nl.  

 

Artsen houden lang vast aan zinloze of zelfs 

schadelijke behandelingen rugpijn 

 

Artsen grijpen nog vaak naar behandelingen voor rugpijn 

waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Sommige van die 

behandelingen kunnen zelfs schadelijk of verspillend zijn. 

Het duurt wel 17 jaar of langer voordat het toepassen 

van niet-effectieve behandelingen in ziekenhuizen met 85 

procent is afgenomen. 

Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC dat onlangs 

verscheen in The European Journal of Pain. De 

onderzoekers bestudeerden 5 behandelingen voor 

mensen met rugpijn, waarvan de effectiviteit niet 

bewezen is: 

• bedrust bij niet-specifieke rugklachten 

• bedrust bij een hernia 

• discectomie bij spinale stenose, het (deels) 

verwijderen een tussenwervelschijf bij een 

vernauwing van het wervelkanaal 

• fusie, het operatief aan elkaar vastmaken van 

ruggenwervels 

• invasieve pijnbehandelingen, zoals het injecteren 

van pijnmedicatie 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejp.2052
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De onderzoekers analyseerden alle ziekenhuisdata van 

grofweg de laatste 30 jaar in Nederland. Voor elke 

behandeling brachten ze in kaart wanneer 

wetenschappelijk bewijs over effectiviteit was 

gepubliceerd en wanneer in medische richtlijnen het 

advies was opgenomen om die behandeling niet meer toe 

te passen. Dit zetten ze uit tegen hoe vaak artsen in 

Nederlandse ziekenhuizen die behandeling nog wél 

hadden ingezet. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspillen schaarse middelen 

Het idee voor dit onderzoek is ontstaan toen een 

internationale groep van onderzoekers in 2018 in de 

Lancet publiceerden welke behandelingen niet werkzaam 

of zelfs schadelijk zijn bij rugpijn. Volgens de onderzoeker 

Pieter Coenen was het  de verwachting dat dit soort 

behandelingen in Nederland al lange tijd niet meer 

plaatsvonden, maar dit blijkt dus niet te kloppen. We 

bieden in Nederland nog lange tijd zorg aan die helemaal 

niet evidence based is. Als wetenschappelijk al bewezen is 

dat een therapie niet werkt, duurt het nog 17 jaar of 

langer voordat 85 procent van de artsen afziet van die 

behandeling. We verspillen daarmee schaarse middelen 

en doen met bepaalde therapieën bij rugklachten zelfs 

meer kwaad dan goed. Neem bijvoorbeeld ‘bedrust’. We 

weten dat dit voor rugpijn averechts werkt, maar toch 

wordt het nog steeds toegepast.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oorzaken 

De onderzoekers denken dat er twee mogelijke oorzaken 
zijn waarom niet-effectieve behandelingen zo lang in 
gebruik blijven. Coenen: “Het kan te maken hebben met 
hoe behandelingen in ons zorgsysteem gefinancierd 
worden. Daarbij kijken we te weinig naar het behaalde 
resultaat van een ingreep en betalen per verrichting. Dat 
maakt het financieel aantrekkelijker om veel en complexe 
behandelingen uit te voeren dan dat een patiënt de beste 
en meest doelmatige zorg krijgt. Dit is iets voor 
beleidsmakers om over na te denken.” 

Een tweede reden heeft te maken met het trage tempo 
waarmee nieuwe kennis doorsijpelt naar de werkvloer. 
“Het is voor artsen vaak lastig om altijd up-to-date te 
blijven van de laatste inzichten en dit in de praktijk toe te 
passen. Via trainingen en scholing moeten we toch 
proberen om behandelingen waarvan wetenschappelijk is 
aangetoond dat ze niet werken, sneller plaats te laten 
maken voor behandelingen die wel effectief zijn.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Rug-netwerk wenst je 

een mooi najaar! 

 


