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Tegen de stroom in.

A

an het einde van elk jaar ontstaat er altijd weer rumoer binnen de fysiotherapie. Rumoer over de
nieuwe tarieven en aanvullende eisen die de zorgverzekeraars aan de fysiotherapie menen te
moeten stellen. Er volgen dan steevast beleidsbijeenkomsten waarop de collega‟s stoom af kunnen
blazen en waar regiovertegenwoordigers hun uiterste best doen om aan de praktiserende collega‟s uit
te leggen hoe de contracten van de zorgverzekeraars in elkaar steken, waarop gelet moet worden en
wat de valkuilen zijn. Maar een advies geven over wel of niet tekenen van de contracten, dat mogen
de regiovertegenwoordigers niet. Het is tenslotte vrije markt en dus moet iedereen voor zichzelf opkomen. De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) ligt tenslotte op de loer……
Dit ritueel herhaalt zich elk jaar. Ook ik laat mij steeds verleiden tot boosheid en moedeloosheid. De
secretaresse op onze praktijk weet het al precies. Als ik mijn boosheid uitleg kijkt ze mij aan en zegt;
“Maar dat is toch elk jaar zo. Maak je niet zo druk, uiteindelijk tekenen jullie toch wel”. Ze heeft gelijk.
We zitten aardig in de tang. Niet tekenen betekent een toename van de administratie door het versturen en verwerken van rekeningen en werken voor een lager tarief. Het nemen van zo‟n beslissing is
dus geen sinecure en hangt af van de concurrentiepositie, de vestigingsplaats van de praktijk, de
aanwezigheid van eventuele specialisaties en de keuze om eventueel een (tijdelijke) vermindering van
patiënten op de koop toe nemen. Maar elk jaar komt die gedachten wel weer op binnen onze praktijk
en ik denk dat het moment nadert dat ook wij zullen besluiten om niet meer te tekenen. Het beleid met
steeds maar toenemende aanvullende eisen van zorgverzekeraars in combinatie met de teleurstellende opstelling van het KNGF ten aanzien van dat beleid noopt ons vrijwel tot het nemen van een dergelijke stap.
Het zal de zorgverzekeraars een zorg zijn. Zij zien fysiotherapie als een schadepost en hun beleid is
erop gericht om zo daar zo weinig mogelijk voor te betalen. Natuurlijk wordt dat verpakt in termen als
transparantie, inzichtelijkheid, ketenzorg, zorgprogramma‟s en evidence based handelen. Dat zou ik
ook doen. Maar gaat dat echt over de kwaliteit van de fysiotherapie? Heeft dat echt iets met verantwoorde fysiotherapeutische zorg voor een patiënt te maken? Nee natuurlijk niet.

Historie.
In 2003 is de pakketschuif ingevoerd. Fysiotherapie is uit het basispakket verwijderd om een verbeterd
tarief te bewerkstelligen, alhoewel het KNGF destijds van mening was dat fysiotherapie onderdeel
moest uit blijven maken van het basispakket. Er werd echter gekozen voor deze „uitruil‟ omdat men
vermoedde dat de politiek toch zou kiezen voor een pakketschuif van de fysiotherapie waar dan geen
verbetering van tarief tegenover zou staan.. Daar kwam de „vrije marktwerking‟ voor in de plaats.
Fysiotherapeuten zouden zelf hun prijzen kunnen bepalen. Dat klonk mooi, de praktijk wees anders
uit. In 2001 werd destijds door de toenmalige minister Borst van VWS ook een onderzoek gestart naar
de juistheid van de tarieven fysiotherapie. Men kwam tot de conclusie dat die 50% te laag waren. Maar
in de jaren die volgden kwam Nederland in economisch moeilijke tijden dus een tariefstijging van 50%
was uiteraard niet meer aan de orde.
Het werd wat kruimelwerk, paar procentjes erbij om iedereen blij te stemmen en vervolgens nullijn met
wat verschuivingen omhoog en omlaag. Kortom, bij de neus genomen.
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Uiteraard is de fysiotherapie ook mede schuldig aan het feit dat er naar ons vak werd gekeken als
ware het een mogelijkheid om je zakken flink te vullen. Er zijn zeker in de jaren tachtig een fors aantal
collega‟s geweest die de zaak belazerd hebben, die teveel onrechtmatig hebben gedeclareerd. Waar
mensen als ware het een bio-industrie achter elkaar onder de UKG werden gezet of waar andere
fysiotherapeutische applicaties werden misbruikt. Van de „moraal‟ van die generatie fysiotherapeuten
heeft de huidige fysiotherapie nog steeds last. Iedereen kent die praktijken, iedereen weet dat er zo
gehandeld is maar zelden of nooit werd daar tegen opgetreden. Zelfs vanuit het KNGF werd er nooit
actie ondernomen tegen dergelijke collega‟s, men liet het allemaal gebeuren. De bomen groeiden
destijds tot aan de hemel.
Nu is de situatie zodanig dat de macht ligt bij de zorgverzekeraars. Elke andere voorstelling van zaken
is onjuist. Fysiotherapeuten hebben niets in te brengen bij contractonderhandelingen. Alleen wanneer
zij zich verenigen is er een kans op het tot stand brengen van een meer gelijkwaardige onderhandelingssituatie. Maar ook dan wordt de ruimte van het speelveld bepaald door de zorgverzekeraars. En
het KNGF „ondersteunt‟ en organiseert beleidsbijeenkomsten waar collega‟s stoom af kunnen blazen
en uiteindelijk weer huiswaarts keren met het gevoel dat zij in het pak genaaid zijn. Negatieve voorstelling van zaken? Kijkt u eens rond op de diverse fora op internet of leg uw oor te luister bij collega‟s.
Het is helaas niet anders.

Inhoud

Volgens de voorzitter van het KNGF de heer Eenhoorn was het jaarlijkse KNGF congres een feest
van de inhoud. Ik heb het niet gemerkt. Omdat ik graag op de hoogte wil blijven van het wel en wee
binnen ons vak vind ik dat ik elk jaar het congres moet bezoeken. Dit jaar hadden mijn collega en ik
ons ingeschreven voor de workshop: Heup- en knie artrose: evidence-based werken in de dagelijkse
fysiotherapeutische praktijk. Zoals het hoort werd de dag geopend met een lezing over de etiologie en
risicofactoren van artrose. Dat klonk hoopvol, er zou iets worden gezegd over de ontstaanswijze van
artrose. Helaas, na 3 minuten was het volkomen helder dat deze lezing niets ging toevoegen aan de
ideevorming omtrent de ontstaanswijze van artrose. Ik noteer de volgende uitspraken; “artrose is een
mislukt reparatieproces”, “overgewicht is een belangrijke risicofactor”, “het is een multifactoriële aandoening” en “over onderbelasting als oorzaak van artrose is geen epidemiologische studie bekend”.
Kortom; uitspraken die als ik die in mijn mond had genomen tijdens mijn examen fysiotherapie in 1982
er ongetwijfeld voor hadden gezorgd dat ik was gezakt. En terecht.
De epidemiologen zijn aan de macht. Dat wetenschappers zoals histologen, biochemici en biomechanici anders naar het ontstaan van artrose kijken wordt volkomen genegeerd omdat hun conclusie dat
artrose wordt veroorzaakt door onderbelasting kennelijk de medici en para-medici niet uitkomt. Dat is
doodzonde en doet de fysiotherapie ook geen goed. Fysiotherapie is bij uitstek een vak dat in staat is
om bewegingsfuncties van mensen te beïnvloeden. Dus de uitkomst van fundamenteel onderzoek dat
nou juist een gebrek aan beweging het ontstaan van artrose veroorzaakt zou toch door de
fysiotherapie moeten worden omarmd. In ons tijdschrift Versus is hierover al vanaf het begin van ons
bestaan (1982) op gewezen en is in het voortreffelijke artikel van C. Riezebos in Versus nummer 3 uit
2004 nog eens uitvoerig beschreven.(1)
Het is dan ook verstandig om zich te realiseren dat de richtlijnen voor heup- en knieartrose zijn gebaseerd op de denkbeelden van epidemiologen maar niet op de denkbeelden van fundamentele
wetenschappers.
Oftewel uw handelen als fysiotherapeut wordt daardoor bepaald want als u de richtlijnen niet (goed)
hanteert dan loopt u vervolgens kans dat u tijdens een audit van de zorgverzekeraar het stempel „fout‟
op uw voorhoofd krijgt geplakt want u voldoet niet aan de richtlijn. Wat voor u zou moeten pleiten
werkt tegen u en ik ben bang dat u geen gehoor krijgt als u in dat geval het KNGF om steun vraagt.
De vragen die opkomen tijdens het luisteren naar de lezing zijn natuurlijk legio; “Waarom wordt er zo
weinig verband aangetoond tussen overgewicht en artrose van de enkel” of “ hebben mensen met
spondylartrose van de cwk een te zwaar hoofd” (1)?
Ik geef toe; ook ik heb ze niet gesteld. De richtlijn-opvattingen over artrose zijn in beton gegoten en de
continue verwijzing naar evidence-based onderzoek als ondersteuning van de overbelastingstheorie
wordt gebruikt als keihard criterium. Maar het zijn deze opstellingen, aannames, veronderstellingen en
vals gebruik van evidence-based onderzoek die ervoor zorgen dat de fysiotherapie inhoudelijk hard
achteruit loopt in plaats van vooruit. Het meest schandalige is echter dat u en ik worden afgerekend op
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ons handelen dat moet worden ingegeven door de richtlijnen die zijn opgesteld onder auspicieën van
onze beroepsvereniging het KNGF en die aantoonbaar incorrect zijn.
Zo staat in de KNGF richtlijn Artrose heup-knie als aanbevolen behandelvorm: „spierversterken‟ en „het
verhogen van de aerobe capaciteit‟. Ja, u leest het goed.
In de categorie noch aanbevolen noch afgeraden staat „het teweegbrengen van passieve bewegingen
in een gewricht‟. Dus de activiteit die u als fysiotherapeut kunt uitoefenen ter vermindering van de
artrose, die een aantoonbare causale relatie heeft met het ontstaan van artrose wordt niet als eerste
aanbevolen. Snapt u het?

Toekomst

Is het glas half vol of half leeg voor de fysiotherapie? Met de huidige machtspositie van zorgverzekeraars en de omarming van het biopsychosociale model binnen de fysiotherapie wordt het voor
diegenen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor een (andere) onderbouwing en versterking
van het theoretische fundament onder de fysiotherapie lastig werken. De richtlijnen die de fysiotherapeuten moeten volgen indien zij een contract van een zorgverzekeraar hebben getekend zullen steeds
strikter dienen te worden nagevolgd.
Consequenties van het niet volgen zullen steeds groter worden, tot bijles bij collega‟s die het met
name hebben over narrativiteit, hermeneutiek en appraisal aan toe. Wat ik voorheen niet kon geloven
is echt gebeurd; de inhoud wordt ondergeschikt gemaakt aan de vorm, de psychologie van de koude
grond gaat het overnemen van het zoeken naar oorzaken van bewegingsproblemen, fysiotherapeuten
worden biopsychosociale bewegingsbegeleiders.
Fysiotherapeuten die ooit dit vak hebben gekozen omdat ze geïnteresseerd zijn of waren in bewegen
en bewegingsproblematiek en die zich hebben bekommerd om het welzijn van de patiënt en niet het
welslagen van een richtlijn zullen zich meer en meer in de kou voelen staan. Er valt ook voor hen
nauwelijks te ontkomen aan de terreur van de beweegprogramma‟s en de groepsbehandelingen.
Wellicht dat de komende tijd er een groep collega‟s op gaat staan voor wie de grens is bereikt. Zij
zullen dan tegen de stroom in dienen te roeien maar dat is de enige manier op de bron te bereiken. Ik
begrijp dat, meelopers zijn er al genoeg. Maar eerlijk is eerlijk; het congres was echt een feest van de
inhoud! Maar welke?
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