
Vóór een KNGF met lef! 
 
In dit stuk vindt u onze visie op een ander beleid voor het KNGF op hoofdlijnen. Achtereenvolgens bespreken 
wij: de positie van de beroepsgroep op de gezondheidsmarkt (1), kwaliteitsbeleid (2), de organisatie (3), 

financieel beleid (4), de verenigingsstructuur (5).  
 
1. Onze positie op de “gezondheidsmarkt”  
 
Wij gaan uit van onze kracht: de dekking van fysiotherapie is hèt verkoopargument voor de aanvullende 
verzekeringen. Onze naam bij de cliënt van de zorgverzekeraar is goed. Die positie gaan we gebruiken.  
 
Daarnaast moeten we verzekeraars aanspreken op de kwaliteit van hun werkzaamheden. Daarbij kunnen we 
samenwerking zoeken met andere belangenorganisaties zoals de NPCF en vertegenwoordigers van andere 
zorgverleners. We kunnen de politiek informeren en meer de publiciteit zoeken om het electoraat te 
informeren.  
 
Verzekeraars voldoen niet aan hun verplichting tot transparantie. Zij zijn op een transparante manier zo 
intransparant mogelijk. Zij bieden een groot aantal polissen waarvan de exacte inhoud alleen te achterhalen is 
door 4 lagen diep in de informatie op de website te duiken. Zij maken het de consument onmogelijk prijs en 
kwaliteit van polissen te vergelijken. Inmiddels zijn er zelfs restitutiepolissen op de markt zonder keuzevrijheid. 
Die intransparantie verstoort de toch al gebrekkige marktwerking.  
 
Verzekeraars halen de bodem onder het verzekeren uit door consumenten te stimuleren om alleen die zorg te 
verzekeren waarvan zij gebruik gaan maken. Aanvullende polissen worden daardoor duur en onverkoopbaar. 
Hun machtspositie gebruiken verzekeraars om zorgverleners te dwingen contracten met een te laag tarief te 
tekenen. Zo proberen zij op een oneigenlijke manier de aanvullende polissen betaalbaar te houden. Langdurig 
te lage tarieven ondermijnen de kwaliteit van de zorg.  
 
De verzekeraars tasten met hun kwaliteitsbeleid  de kwaliteit van de zorg aan. Dossiervorming wordt doel in 
plaats van middel. De extreme eisen aan de verslaglegging maken het onze collega’s in de Pluspraktijken 
nagenoeg onmogelijk hun inhoudelijke kwaliteit te handhaven. De verzekeraar verhoogt deze buitensporige 
eisen ook nog eens ieder jaar. 
 
Als beroepsorganisatie heb je ten opzichte van je leden maar ook uit het oogpunt van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid de taak stelling te nemen tegen de “registratieterreur”. We moeten voorkomen dat de 
kwaliteit van de zorg aangetast wordt door onnodige bureaucratie. Daarbij moeten we optrekken met andere 
disciplines uit de zorg en maatschappelijke partijen. Recent haalde de administratietijd in de verpleegkunde de 
pers. We moeten daarbij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek inzetten.  
 
Het KNGF dient stelling te nemen tegen de tendens dat verzekeraars door middel van DBC’s, productprijzen 
etc. hun taak als risicodrager afschuiven naar de zorgverlener. Voor fysiotherapie in de eerstelijn is deze 
ontwikkeling ongewenst. Slechte en goede risico’s middelen zich niet uit in praktijken. Daarvoor zijn praktijken 
te kleinschalig. Gezien de wens van de overheid om eerstelijns zorg binnen rollatorafstand aan te bieden 
moeten zij ook kleinschalig blijven. Daar waar mogelijk moet het KNGF samenwerking zoeken met andere 
partijen om deze ontwikkeling te stoppen.  Verzekeraars dienen zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun kernactiviteit: het calculeren van risico’s en de daarbij behorende premies.  
 
De kosten voor fysiotherapie kunnen niet omlaag. De tarieven zijn ver onder een reëel niveau voor een HBO’er. 
Het opleidingsniveau gaat zelfs in toenemende mate omhoog naar WO. Het opknippen van onze 

werkzaamheden in hoger en lager geschoold werk is ongewenst. Desondanks kunnen wij bijdragen aan een 
kostenverlaging in de zorg. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat fysiotherapie kan zorgen voor substitutie 
van dure tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is ook met reële tarieven voor fysiotherapie veel 
goedkoper.  
 
De kosten voor fysiotherapie vallen grotendeels onder de Aanvullende verzekering (Av). Kosten in de Av leiden 
niet tot een verhoging van de collectieve lasten. Daardoor bestaat geen absolute noodzaak tot bezuinigingen. 
De Aanvullende verzekering is een schadeverzekering waarin de premies aangepast worden aan de te 
verwachten schadelast. De verkoopbaarheid van deze polissen is een gezamenlijk belang van de verzekeraar en 
de beroepsgroep. Dat zou ons bij elkaar kunnen brengen.  
Geef de patiënt daarbij echte keuzevrijheid door reële restitutietarieven. Door contracten te beperken tot 
declaratie overeenkomsten, blijft contracteren ook bij reële restitutie-tarieven voor zorgverleners zinvol. Een 
declaratie-overeenkomst geeft administratief gemak voor alle partijen: patiënt, verzekeraar en zorgverlener. 
 
 
2. Kwaliteitsbeleid  
 
Het KNGF mag over alles onderhandelen behalve over prijs en spreiding. Over het kwaliteitsbeleid mag het 
KNGF afspraken maken. Het kwaliteitsbeleid van het KNGF heeft er toe geleid dat het voor de beroepsgroep 
steeds duurder geworden is om haar “product” te leveren.  Het is mogelijk om het kwaliteitsbeleid beter vorm 
te geven. 
 
Doelstellingen Kwaliteitsbeleid: 



1. Borging van werkwijze conform ‘’The state of art” door de beroepsbeoefenaars 
2. Borging hoge cliënttevredenheid 
3. Aantonen dat fysiotherapie effectief en kostenbesparend is 

 

Voorwaarden Kwaliteitsbeleid: 
 Mag niet leiden tot een verdere lastenverzwaring 

o Administratieve belasting moet omlaag en mag zeker niet omhoog 
o Geen kostenverhoging zonder dat daar dekking voor is 
o Geen extra inspanningsverplichting zonder tegenprestatie 

 
Het KNGF moet de regie houden over de inhoud van het vak en de implementatie van de richtlijnen. Dat kan 
het KNGF realiseren door evidence based behandelprotocollen en meetinstrumenten aan te leveren aan alle 
softwareleveranciers. Hiermee komen deze beschikbaar voor iedere fysiotherapeut. Dit ontneemt doelgroep 
specifieke netwerken de kans om zich te profileren ten koste van goed functionerende collega’s. 
 
Bij het ontwikkelen van richtlijnen moet de afstemming met het werkveld beter. Deze procedure kan aangepast 
worden conform die bij de huisartsen. Wanneer een richtlijn vastgesteld is, dient die geïmplementeerd te 
worden. Deze implementatie kan prima via het CKR. Het CKR krijgt daardoor meer waarde; het garandeert dat 
de leden op de hoogte zijn van “the state of the art”. Voor de leden is dit geen lastenverzwaring wanneer deze 
nascholingen accreditatiepunten opleveren.  
 
De overheid vraagt de zorgverleners om transparantie. De nieuwste trend is de roep om outcome indicatoren. 
Kwaliteit wordt verengd tot aspecten die telbaar zijn. Daaraan zijn voor onze beroepsgroep veel bezwaren 
verbonden.  
Wanneer we Kwaliteit In Beweging (KIB) in zouden voeren, gaan we mee in een systeem dat niet past in onze 
behandelsituatie en dat leidt tot een verzwaring van onze administratieve belasting. Doorzetten van KIB vinden 
wij ongewenst.  
Wij zetten hieronder onze bezwaren tegen de gebruikte outcome maten uiteen en hoe je wèl een passend 
systeem op kunt zetten. 
 
 
2.1 Meetinstrumenten en outcome-indicatoren  
 
Outcome-indicatoren in de vorm van gemiddelde scores op vragenlijsten en behandelgemiddeldes per 
diagnosecode leveren in ons werkveld geen valide en betrouwbare informatie op over de kwaliteit van de 
gegeven behandelingen. De verplichting tot het afnemen van vragenlijsten zoals in Kwaliteit In Beweging (KIB) 
is daarom een zinloze verzwaring van de administratieve lasten.  
 
Meetinstrumenten die op populatieniveau valide en betrouwbaar zijn, hebben vaak weinig waarde voor de 
individuele behandeling. Het afnemen van vragenlijsten draagt niet bij aan het behandelresultaat.  
 
Het uitgebreide gebruik van vragenlijsten tast het contact tussen behandelaar en patiënt aan en kan daardoor 
een negatief effect hebben op het resultaat van de therapie. Het contact met de patiënt is een van de 
kernwaarden van fysiotherapie. Wetenschappelijk is aangetoond dat een goede relatie in alle behandelrelaties 
(ook met apotheker, arts etc.) een groot effect heeft op het resultaat van de behandeling. Fysiotherapie scoort 
tot nu toe voor patiënttevredenheid het hoogst in de hele gezondheidszorg.  
 
Gemiddeldes zeggen alleen iets bij grote aantallen. Fysiotherapeuten zien relatief lage aantallen van patiënten 
met eenzelfde diagnosecode. Daardoor hebben “uitbijters” een grote invloed. Door het uitgangspunt van de 

overheid dat eerstelijns zorg op rollator afstand moet zijn, zijn deze lage aantallen onvermijdelijk. Daar komt 
nog bij dat het systeem van codering van diagnoses alles behalve eenduidig is.  
 
 
2.2 Een passend kwaliteitssysteem  
 
Het is mogelijk kwaliteit te onderzoeken op een manier die wel bij de beroepsgroep past zonder 
lastenverzwaring. Daarbij kun je outcome indicatoren inzetten, maar dan op het niveau dat relevant is voor de 
patiënt:  
1. Basis is registratie in het BIG register  

2. Garantie voor het op de hoogte zijn van “the state of the art” en het volgen van voldoende nascholing via 
registratie in het CKR  

3. Bewaking van het proces d.m.v. certificering: o.a. HKZ  

4. Outcome maten:  
a. indicatie over de outcome aan de hand van het behandelgemiddelde voor de chronische aandoeningen en het 
behandelgemiddelde voor de niet-chronische aandoeningen.  

Wanneer een verzekeraar van oordeel is dat een fysiotherapeut significant afwijkt van het behandelgemiddelde 
kan de verzekeraar dit melden bij het KNGF. Het KNGF toetst op basis van transparante, valide en betrouwbare 
statistische criteria of er inderdaad sprake is van een significante afwijking. Uiteraard speelt bij de beoordeling 
onder andere de samenstelling van de patiëntenpopulatie een rol. 

Voor het vervolgtraject wanneer er inderdaad een significante afwijking van het behandelgemiddelde blijkt te 
zijn, dient het KNGF een protocol te ontwikkelen. Dit protocol moet transparant en objectief zijn. Voor de 



exacte invulling hiervan raadpleegt het KNGF de werkwijzen in andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg. 
Bij aangetoond disfunctioneren en onvermogen dan wel onwil tot verbetering zou de uiterste consequentie 
verwijdering uit het CKR kunnen zijn. 

b. patiënttevredenheid meten met een beperkt aantal vragen:  
i. Welk cijfer geeft u uw behandelaar  

ii. Hoe tevreden bent u over het behandelresultaat  

iii. Hoe tevreden bent u over de manier waarop u behandeld bent  

iv. Hoe tevreden bent over informatieverstrekking over en tijdens de behandeling  

v. Hoe tevreden bent u over de hygiëne in de praktijk  

vi. Hoe tevreden bent u over de bescherming van uw  privacy in de praktijk 
5. Service-aspecten: aantal specialisaties dat in een praktijk aanwezig is, openingstijden etc.  
 
Tariefsdifferentiatie is geen doel op zich, maar bedoeld om de kwaliteit van de zorg te stimuleren.  
Als beroepsorganisatie moeten we zorgen dat de inhoudelijke kwaliteit van de zorg van al onze leden voldoende 
is.  
Als de verzekeraar de kwaliteit wil stimuleren door tariefsdifferentiatie kan dat op basis van een ruimer begrip 
van kwaliteit waarin de service aspecten zijn in begrepen. Avondopenstelling, vrije spreekuren en weekend 
openstelling bijvoorbeeld kunnen leiden tot een hoger tarief.  
 
 
3. De organisatie  
 
De organisatie staat ten dienste van de leden; het belang van de leden is leidend voor het beleid. De kwaliteit 
van de dienstverlening en de communicatie en van het KNGF moet drastisch omhoog. De cultuur en de attitude 
van de organisatie en al haar medewerkers moet zijn dat zij er zijn voor de leden. Het bureau dient zich te 
richten op effectieve belangenbehartiging en ondersteuning van de leden. Beleidscriteria helpen om goed beleid 
vorm te geven.  
 
Toetsingscriteria voor het beleid:  
 
1. Levert het iets op voor de cliënt of voor de beroepsgroep ?  

o Nee -> beleid niet uitvoeren  
o Ja -> vraag 2  

2. Vraagt het investeringen van de beroepsgroep in de vorm van inspanning, tijd en/of geld ?  
o Nee -> beleidsplan maken en uitvoeren  
o Ja -> naar vraag 3  

3. Is de beroepsgroep de enige probleemeigenaar ?  
o Ja -> beleidsplan maken en uitvoeren wanneer daar budget voor gevonden kan worden.  
o Nee -> naar vraag 4  

4. Zijn de belanghebbenden bereid voldoende budget ter beschikking te stellen.  
o Nee -> beleid niet uitvoeren  
o Ja -> beleidsplan maken en uitvoeren.  

 
 
4. Financieel beleid  
 
Op dit moment is het kwaliteitsbeleid de financiële kurk waar het KNGF op drijft. Voor niet-leden zijn de kosten 
voor registratie in het CKR zo hoog dat zij beter lid van het KNGF kunnen worden. Met deze hoge kosten voor 
registratie voor niet-leden creëert het KNGF voor zichzelf een positie waarin zij haar meerwaarde niet hoeft te 
bewijzen. Deze situatie leidt tot perverse prikkels in het kwaliteitsbeleid.  

Het KNGF moet leden aan zich binden op basis van de kwaliteit van haar werkzaamheden. Fysiotherapeuten 
moeten graag lid worden van het KNGF en daarvoor contributie willen betalen.  
 
 
5. De verenigingsstructuur  
 
Het past bij een ambitieuze vereniging om regelmatig te evalueren of haar structuur nog doelmatig is. Een 
structuurwijziging van de vereniging kan als daar draagvlak voor is. Uitgangspunten daarbij zijn:  
- de AV van de vereniging wordt gevormd door de leden: de leden houden individueel stemrecht over het 
beleid.  

- de regio-organisatie handhaven we voor het uitwisselen van informatie tussen de leden en het bestuur, 
tussen de leden onderling en voor de regionale belangenbehartiging. 

 


