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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, 

 

Enthousiaste medewerkers. 
De zomer ligt al weer achter ons, de meesten 
van ons zijn al weer volop aan het werk. Zo 
wordt er binnen het Rug-team al weer veel werk 
verzet. Het bestuur is erg blij dat er zoveel 
mensen zijn die zich in hun vrije tijd inzetten om 
het doel “optimale zorg voor rugpatiënten” te 
realiseren. In deze nieuwsbrief kun je kennis 
maken met een aantal nieuwe enthousiaste 
medewerkers. We kunnen echter altijd meer 
mensen gebruiken! Bijvoorbeeld in het 
Kwaliteitsteam, daar is altijd veel werk te 
verzetten. Of voor de PR. Of in de regio rond 
Heliomare voor de Health Deal. Of als 
regiocoördinator voor de Kop van Noord-
Holland, West-Friesland en Noord-
Kennemerland. Er valt genoeg te doen, en hoe 
meer handen, hoe lichter werk!  
Verder tref je in deze nieuwsbrief een verslag 
aan van het symposium van onze collega’s 
Rugpijnnetwerk in Amsterdam. Ook vind je een 
update van de ontwikkelingen binnen diverse 
commissies waar wat over te vermelden valt. En 
informatie over de onderzoeken waar we in mee 
werken: OPERa-LBP, MDS.  
Belangrijk is het artikel over het gelijk trekken 
van de lidmaatschap tarieven in de 
verschillende regio’s.  
We hopen je hierbij weer even voldoende op te 
hoogte te hebben gebracht!  
Voor meer informatie, of als je je wil aanmelden 
voor een rol binnen het Rug-team, voor goede 
ideeën en feedback staan we altijd open! Bel me 
gerust op 06-17077071 of mail: 
info@rug-netwerk.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mariska Mooren 
 
Visitatie Commissie: 
Ook dit jaar vind er weer een visitatie-ronde 
plaats op het einde van het jaar. Het is goed om 
hier alvast rekening mee te houden. In 
november krijgen alle praktijken een uitnodiging 
met de benodigde instructies en gegevens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarieven lidmaatschap:  
Sinds de oprichting heeft het Rug-netwerk de 
tarieven nooit verhoogd. Wel zitten er in het 
huidige stelsel verschillen tussen oudere 
aangesloten regio’s en nieuwe regio’s. Om dit 
gelijk te trekken, onze begroting op orde te 
houden, en de kleine praktijken niet teveel te 
belasten zijn we tot de volgende slotsom 
gekomen over de tarieven in 2019:  
 
Basis lidmaatschap per praktijk: € 200,= 
Per aangesloten rug-netwerktherapeut: € 25,= 
Per ingeschreven dependance: € 25,= 
De bedragen zijn exclusief BTW 
 
Belangrijk:  

1. De peildatum is 1 januari 2019. Mocht je 
wat willen aanpassen, dan graag voor die 
datum.  

2. Een dependance mag alleen 
ingeschreven zijn als daar ook 
daadwerkelijk minstens 1 rug-
netwerktherapeut werkt.  

3. Indien aangesloten bij de KNGF, 
ontvangt iedere therapeut per jaar 6 
kwaliteitspunten, en dat is voor €25,= niet 
duur!  
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Even voorstellen:  
Hieronder kun je kennismaken met nieuwe 
enthousiaste actieve leden: Welkom in het team!  
 
Suzan van de Peut:  
 

 
Hoi! 
Ik ben Suzan van de 
Peut, de nieuwe regio 
coördinator van regio 
’t Gooi. 
Sinds 2003 werk ik 
als fysiotherapeut en 
ben ik mij gaandeweg 
meer gaan 
interesseren en 
specialiseren in 

mensen met rugklachten.  
Alweer 7 jaar werk ik met veel plezier en 
enthousiasme als fysiotherapeut in het 
Rugcentrum Baarn. Elke dag zie ik het als een 
uitdaging om samen met de patiënt de ‘puzzel’ 
te bekijken en aan te pakken.  
Als praktijk vinden wij het belangrijk om 
zichtbaar en transparant te zijn naar zowel de 
patiënten als de verwijzers. Vandaar ook onze 
keuze om deel te nemen aan het Rug-Netwerk. 
Het is voor mij een mooie mogelijkheid om in 
onze regio meer samenwerking te creëren 
tussen de verschillende disciplines, vandaar 
mijn enthousiasme om het Rug-Netwerk in deze 
regio uit te rollen. Het prettige aan dit Rug-
netwerk vind ik de ontspannen manier hoe zij 
zich presenteren. Tegelijkertijd wordt er een 
hoge kwaliteit, gedrevenheid en professionaliteit 
geboden. Het niet gaat om goed of slecht, maar 
waar kan je verbeteren en groeien. Dat 
stimuleert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job van der Bos:  
 
Mijn naam is Job van der Bos, 29 lentes jong, 
sportief, enthousiast en gedreven. Ik werk sinds 
7 jaar met veel enthousiasme als fysio- en 
manueeltherapeut bij Leef! Obdam (voorheen 
Paramedisch Centrum Obdam). De studies heb 
ik genoten aan de HvA en aan de SOMT.  
 

 
Sinds 2013 
ben ik als lid 
betrokken bij 
het Rug-
Netwerk, 
vanaf 2019 
participeer ik 
samen met 
Marc 
Duineveld en 

Patrick Koekenbier in de kwaliteitscommissie, 
waarbij ik de rol als coördinator op me neem. 
 
 
Patrick Koekenbier:  
Beste collega’s van het Rug-netwerk, 
 

 
 
Voor velen ben ik al een redelijk bekend gezicht 
binnen het Rug-netwerk. Het Rug-netwerk is 
echter flink aan het uitbreiden en mijn rol binnen 
het netwerk is veranderd, dus kan het geen 
kwaad om mezelf nogmaals even voor te 
stellen.  
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Mijn naam is Patrick Koekenbier en ben in 1995 
afgestudeerd als fysiotherapeut aan de 
Hogeschool Amsterdam. Na enkele jaren in 
Duitsland en Engeland gewerkt te hebben, ben 
ik in 1999 gaan werken in Gezondheidscentrum 
Kersenboogerd in Hoorn. Ik heb me in die 
periode geschoold tot manueeltherapeut (2002) 
en in 2008 de verkorte professional 
masteropleiding manuele therapie afgerond. 
 
In 2008 ben ik ook gaan werken als docent 
manuele therapie aan SOMT. Binnen SOMT 
heb ik me de afgelopen jaren vooral 
beziggehouden met het geven van 
vaardigheidsonderwijs, onderwijsontwikkeling 
(aandachtsgebied lumbale wervelkolom en 
bekken) en het geven van hoorcolleges 
(diagnostiek van rug-beenpijn en nek-armpijn). 
Naast mijn onderwijstaken ben ik ook actief als 
Studieadviseur voor studenten van alle 
masterstudies. Binnen het Rug-netwerk heb ik 
enkele jaren een rol gehad binnen de commissie 
Scholing. Vanwege het starten van een studie 
tot Klinisch Epidemioloog aan de UvA (2016) 
moest ik mijn bijdrage binnen de commissie op 
een lager pitje zetten. Inmiddels is het 
theoretisch deel van mijn studie afgerond en 
ben ik gestart met het uitvoeren van mijn 
afstudeeronderzoek. Ik ga een studie doen naar 
de interbeoordelaars betrouwbaarheid van de 
manueel therapeutische indicatiestelling. 
Mogelijk dat ik in dit kader nog een beroep ga 
doen op collega manueeltherapeuten uit het 
rug-netwerk. Inmiddels is mijn rol binnen het 
Rug-netwerk veranderd. Ik ben lid geworden 
van de commissie Kwaliteit, samen met Job en 
mijn studiemaatje van de UvA, Marc Duineveld, 
om ons samen bezig te houden met het verder 
ontwikkelen van onze protocollen. Waarschijnlijk 
zullen jullie mij ook nog af en toe actief zien 
binnen scholingsactiviteiten.  
 
Tot ziens op het Rug-netwerk! 
 
 
 
 
 
 

Marc Duineveld:  
 
Welkom, even een korte synopsis: 
 

 
Mijn naam is Marc Duineveld, ik ben getrouwd 
met een fantastische vrouw en heb met haar 
twee schatten van pubers. 
Ik ben pas in 2011 gestart met het werk als 
fysiotherapeut, maar heb niet stil gezeten. 
In mijn 7 jaar werk in de eerste lijn, heb ik ruim 5 
jaar met veel plezier gewerkt bij het SMC-
IJmond in Beverwijk. Hier lagen mijn interesses 
voornamelijk bij de wervelkolom- en de 
schouderproblematieken. In 2011 ben ik gaan 
studeren aan het SOMT, waar ik in 2014 mijn 
diploma voor Manuele Therapie heb behaald. 
Deze studie haalt voornamelijk zijn kennis uit 
klinisch onderzoek, en dat vond ik 
boeiend.  2016 Was uiteindelijk het jaar dat ik 
mij heb ingeschreven aan de UvA voor de 
opleiding Evidence Based Practice. Nu bezig 
zijde in mijn afstudeerfase ben ik druk met een 
systematiek review over de Peri craniale 
Tenderness Test bij hoofdpijnklachten. 
Ik heb er dit jaar voor gekozen de fysiotherapie 
heel even te verlaten om mijzelf geheel te 
richten op het gebied van onderzoek. Dit voer ik 
uit bij het Korps Mariniers in Rotterdam en was 
voor mij een thuiskomen. Volgend jaar wil ik 
weer vol voor de fysiotherapie gaan en hoop ik 
een mooie bijdrage te kunnen leveren in het 
vergaren van kennis en inhoud voor het Rug-
netwerk.  
Ik kijk er naar uit om met jullie allen een mooie 
samenwerking tegemoet te gaan. 
 
Vriendelijke groet, Marc 
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Caroline Boon:  
 

 
 
 
Ik ben Caroline Boon. Afgestudeerd in 1993 aan 
de opleiding tot oefentherapie Mensendieck te 
Amsterdam. Recent mijn bachelor behaald aan 
de HvA. Vanaf 1993 werkzaam in een praktijk in 
Noord Holland , waarvan de laatste 10 jaar als 
zelfstandige in een (solo) praktijk (in een 
gezondheidscentrum) te Wervershoof. Naast het 
Rug-Netwerk ook aangesloten bij Netwerk 
Chronische pijn; Slaapoefentherapie; SOLK 
netwerk Hoorn; ParkinsonNet Hoorn en Zit met 
Pit!  
Dit mooie vakgebied blijft  mij boeien. Contact 
met verschillende mensen, verschillende 
leeftijden (van jong tot zeer oud), en 
verschillende klachten . Het blijft mij uitdagen de 
klant zo goed mogelijk te begeleiden  bij het 
bewegen.; om zo prettig mogelijk te kunnen 
(blijven) bewegen met zo min mogelijk 
pijnklachten. Ook het op de hoogte blijven (en 
blijven toepassen) van de meest recente 
inzichten op (pijn) klachten gebied blijft mijn 
interesse houden (hoewel het best lastig kan 
zijn in de praktijk) en houdt mij scherp. 
Dit maakt dat ik de keuze heb gemaakt mij te 
willen aansluiten bij de commissie Kwaliteit. Ik 
hoop als oefentherapeut een positieve bijdrage 
te kunnen leveren binnen het Rug-Netwerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symposium Rugpijnnetwerk Amsterdam:  
Naar aanleiding van het 40 jarig jubileum als 
Fysiotherapeut van Jan Spits heeft het 
Rugpijnnetwerk Amsterdam op 22 juni jl. het 
symposium “Mijn rug op!” georganiseerd. In de 
fraaie en volledig gevulde Zuiderkerk in het hart 
van Amsterdam hebben gerenommeerde 
sprekers hun voordracht gehouden. Naast de 
goede organisatie was er inhoudelijk een sterk 
programma. Zo spraken prof. Maurits van Tulder 
over zijn publicaties in the Lancet over 
rugklachten,  prof. Paul van Wilgen over 
pijntheorieën en dr. Martijn Stuiver over rugpijn 
vanuit oncologisch perspectief. Voorzitter 
Humbert Buur gaf tijdens zijn presentatie aan 
dat het Amsterdamse netwerk de intentie heeft 
met ons netwerk samen te gaan.   
 
 
Francois Raymakers over  MDS:  
 
Op woensdag 5 september was in Nijmegen de 
scholingsdag voor deelnemende collega’s aan 
het project van IQ-Healthcare, de minimale 
dataset. De scholingsdag stond in het teken van 
behandeling van aspecifieke lage rugklachten 
en werd georganiseerd door het RadboudUMC. 
De dag bestond uit zeer interessante workshops 
en lezingen van o.m. Edwin de Raaij en Jasper 
Bier en gingen o.a. over de startback 
screeningstool maar bovenal over hoe moeten 
wij, fysiotherapeuten, de toekomst zien als 
behandelaars van lage rugklachten. Gezien de 
recente publicatie in the Lancet (Low Back Pain: 
Call for Action) moeten we het een en ander 
toch anders gaan aanpakken zeker waar het 
chronische lage rugklachten betreft. 
Communicatie, nocebo’s waren veel gehoorde 
begrippen, zo ook ziekteperceptie en klinisch 
redeneren. 
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In de middag waren er 4 pitches waaronder ook 
een van ondergetekende. Gevraagd werd om 
een visie te geven over de behandeling van 
aspecifieke (chronische) lage rugklachten in de 
toekomst. De Pitch die ik gaf mede namens het 
Rug-netwerk had als titel: Klinisch redeneren bij 
rugklachten en biasvorming in ons denken.  
Centraal stonden diagnostic error, biasvorming 
in het klinisch redeneerproces m.n. zgn. 
overconfidence, cognitieve bias en 
bewustwording hiervan. Zuiver klinisch 
redeneren is het ideaal, zo komen we tot de 
beste keuzes als het gaat onderzoek 
(diagnostische testen) en  behandelkeuzes. 
Overige pitches gingen o.a. over de extended 
scope fysiotherapeut, manuele therapie als 
behandeloptie bij complexe lage rugklachten. 
De pitches werden goed ontvangen en de hele 
dag door was er een levendige discussie. Een 
leuke en leerzame dag was het. 
 
 
OPERa-LBP onderzoek VU 
De OPERa-LBP studie is een klinimetrische 
studie die tot doel heeft de allernieuwste wijze 
van meten namelijk met een nieuw computer 
gebaseerd instrument te beoordelen die het 
fysieke functioneren bij lage rugpijn meet.  Het 
voordeel van dit instrument is dat de patiënt 
slechts enkele op de persoon afgestemde 
vragen krijgt. Dit instrument profiteert van 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
psychometrie, namelijk item-response-theorie, 
item banking en computergestuurde adaptieve 
testen. In dit onderzoek zal dit nieuwe 
instrument worden vergeleken met drie bekende 
standaard door de patiënt gerapporteerde 
instrumenten voor fysiek functioneren bij lage-
rugpijn (de Oswestry Disability Index, de Roland 
Morris Disability Questionnaire en de Quebec 
Back Pain Disability Scale). De 
meeteigenschappen (dat wil zeggen de 
geldigheid, betrouwbaarheid en responsiviteit) 
en de uitvoerbaarheid van de vier instrumenten 
worden vergeleken om te bepalen welke een 
betere meetprestatie vertoont. Het Rug-netwerk 
overlegt momenteel met de onderzoeker of 
deelname van leden aan dit onderzoek 
wenselijk is.  

Commissie Deskundigheidsbevordering: 
Op donderdag 27 september heeft het Rug-
netwerk voor de regio Haarlem de scholing 
pijneducatie georganiseerd. Deze scholing is 
gegeven door Ronald Kan. Deze scholing wordt 
aangevuld met informatie over Health Deal. 
Voor de regio Zaanstreek Waterland staat de 
cursus profiel 2 ALRK en het osteoporose 
protocol in de planning. De uitnodigen hiervoor 
willen we op korte termijn versturen.  Voor alle 
regio’s gaat de commissie nog een 
gezamenlijke scholing organiseren. Het 
onderwerp zal zijn het Lumbaal Radiculair 
Syndroom. Neurochirurg Marc Schröder zal een 
voordracht geven vanuit neurochirurgisch 
perspectief en Francois Raymakers vanuit 
fysiotherapeutisch perspectief. De datum wordt 
momenteel vastgesteld. 
 
 
Health Deal Midden Kennemerland (N-H) 
Het Rug-netwerk neemt sinds dit jaar deel aan 
de pilot Health Deal Midden Kennemerland (N-
H).  
Dit initiatief heeft tot doel een regionaal 
Pijnnetwerk Noord-Holland te vormen, waarin 
verschillende organisaties multidisciplinair en 
structureel met elkaar samenwerken rondom de 
patiënt met chronische pijn.  
 
Doel van deze Health Deal is het realiseren van 
een kentering in de behandeling van chronische 
pijnpatiënten door de implementatie van de 
nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Dit moet 
leiden tot aantoonbare hogere 
gezondheidswinst voor de chronische 
pijnpatiënten en 20% 
lagere zorgkosten, schadelast en 
maatschappelijke kosten (conform de principes 
van Value 
Based Healthcare). 
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Binnen deze Health Deal willen de aangesloten 
partijen zinnige, zuinige en excellente pijnzorg 
aan chronische pijnpatiënten leveren. Dit doen 
zij door het invoeren van een nieuwe aanpak 
waarmee de kwaliteit en efficiëntie van de 
behandeling van chronische pijnpatiënten 
verbetert. Kern van deze regionale 
implementatie is de introductie van een 
ketenmodel voor chronische pijn (stepped care 
pijnketen). In de (stepped care) pijnketen 
werken huisartsen, therapeuten en medische 
specialisten samen in een regionaal pijnnetwerk. 
 
Alle betrokkenen in de pijnketen zijn gericht op 
zorguitkomsten te weten: participatie van de 
patiënt in werk en privé, kwaliteit van leven en 
minimaliseren van de zorgconsumptie. Deze 
zorguitkomsten worden door alle betrokkenen 
eenduidig gemeten. 
 
Onlangs heeft de Scholing nr. 2: Pijneducatie 
basis en HealthDeal plaatsgevonden. Met name 
voor de leden rond Heliomare (Castricum - 
Beverwijk - Heemskerk - IJmond) een 
interessante scholing, i.v.m. de komende 
samenwerking / verwijsafspraken via de 
HealthDeal met Heliomare / het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Van verdere ontwikkelingen over de 
Health Deal houden wij je op de hoogte. 
 
 
PR materiaal NWZ in Den Helder:  
Afdeling orthopedie heeft nieuwe flyers en 
verwijsblokjes ontvangen.  
Specialisten en ziekenhuizen kunnen de flyers 
en verwijsblokjes gratis aanvragen bij het Rug-
netwerk.  
 
 
PR materiaal Pijncentrum NWZ Alkmaar:  
Het pijncentrum van het NWZ in Alkmaar heeft 
ook flyers en verwijsblokjes ontvangen. We 
proberen daar een gesprek te regelen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 


