
VAN DE VOORZITTER

K N G F - K O R T

Trots Bijeenkomst: 
hoe blijft u in het 
CKR?
Het aanpassen van het CKR per 2015 is een 

van de volgende stappen in het programma 

Kwaliteit in Beweging (KiB). Hoe kunt u zich 

voorbereiden op deze verandering en hoe staat 

het met de kwaliteitsuitvraag 2013 en de sa-

menwerking met de zorgverzekeraars?

Regiobijeenkomsten Wij komen dat graag in 

de periode van 23 september tot 10 oktober 

aan u presenteren in uw regio. Tijdens deze 

regiobijeenkomsten zullen we dieper ingaan op 

de genoemde onderwerpen en gaan we graag 

met u in gesprek. Binnenkort ontvangt u een 

uitnodiging met definitieve data en locaties zo-

dat u kunt kiezen op welke avond u wilt aan-

sluiten.

Uitnodiging:  
nieuwe statuten 
voor een 
vernieuwd KNGF 

DENKT U MEE?
Wat verwacht u van een ledenraadslid? Wel-

ke kansen ziet u voor het KNGF in de regio? 

En wie zit er in de toekomst in het algemeen 

bestuur en in de algemene vergadering? Een 

greep uit de onderwerpen waar we graag uw 

mening over horen. 

Groen licht Dit voorjaar gaf u ons op de alge-

mene vergadering groen licht om aan de slag 

te gaan met een vernieuwd KNGF. Een nieuwe 

vereniging betekent dat er nieuwe statuten no-

dig zijn. Deze statuten zijn nu in concept klaar 

en we horen graag wat u ervan vindt. Van 26 

augustus tot en met 5 september gaan we 

hierover met leden in gesprek, tijdens bijeen-

komsten in het land én online. Kijk voor meer 

informatie en om u aan te melden op fysionet.nl 

(ga naar over KNGF/modernisering). De op-

brengst van de avonden gebruiken we om de 

statuten en reglementen aan te scherpen.

Laatst was ik in Oss op werkbezoek bij Marian Fonville en haar collega’s.  

Marian richt zich op patiënten met een complexe zorgvraag en behandelt speci-

fiek in de thuissituatie. Met Marian bezocht ik een aantal patiënten aan huis. 

Met eigen ogen zag ik daar wat fysiotherapie betekent in het mobiel houden van 

chronische patiënten. Zo sprak ik Linda Taylor, een alleenwonende dame met een 

dwarslaesie en reumatische klachten. Zij vertelde me dat zij door therapie en door 

het gebruik van passende hulpmiddelen alleen thuis kan blijven wonen. Zo zijn 

haar rolstoel en douchestoel in overleg met de therapeut en de Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo) aangepast aan haar toenemende spasme. Door 

braces te plaatsen om haar handen en knie lukt het haar om zelfstandig mobiel 

te blijven. En omdat omrollen in bed niet meer lukte, is geoefend met een glijzeil. 

Stuk voor stuk zijn dit voorbeelden van oplossingen op maat voor een steeds 

veranderende hulpvraag. De fysiotherapeut van Linda denkt hier voortdurend in 

mee. Linda ervaart dit als een belangrijke steun.

Wat me daarnaast opviel, was de centrale rol die fysiotherapeuten spelen in de 

goede afstemming tussen fysiotherapie, wijkverpleging, ergotherapie en de huis-

arts; deze rol zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarbij is een goede 

relatie met bijvoorbeeld de uitleen van de thuiszorg of de gemeente, zowel politiek 

als ambtelijk, met name daar waar het gaat om verstrekkingen, heel noodzakelijk. 

In Oss was deze centrale positie van de fysiotherapeut al zichtbaar aanwezig.

Ik realiseer me bij elke ontmoeting dat dit is waar u het allemaal voor doet; de da-

gelijkse goede zorg voor de patiënt. Zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk thuis 

kan blijven wonen en ervoor zorgen dat de patiënt weer mee kan doen, binnen 

zijn eigen mogelijkheden en kracht. En dat maakt me trots.

Maar ik maak me ook zorgen. Ik maak me zorgen over die mensen die onze 

zorg niet meer kunnen betalen. Mensen die zorg mijden, 

eenvoudigweg omdat de portemonnee het niet meer 

toelaat. Een toenemend aantal mensen ziet af van 

noodzakelijke zorg, zo bleek uit de peiling die de 

Radboud Universiteit in mei dit jaar voor ons uit-

voerde. Wij monitoren op dit moment de meest 

actuele situatie, nieuwe cijfers volgen binnenkort. 

We doen er alles aan om Den Haag te laten zien 

dat fysiotherapie werkt én kosteneffec-

tief is. Door mensen onze relatief 

‘goedkope’ zorg te onthouden 

zal dit uiteindelijk tot extra dure 

behandelingen of ingrepen in de 

tweede of derde lijn leiden. Een 

onwenselijke situatie, lijkt mij.

Bij elke ontmoeting met een pa-

tiënt word ik weer een beetje trot-

ser. Trots op wat we met z’n allen 

bereiken, maar bovenal trots op 

wat u bereikt in de levens van de 

patiënten en in die van hun part-

ners en naasten. Op pagina 12 

leest u meer over de praktijk van 

Marian Fonville.

Eke Zijlstra
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