Fysiotherapie-gerelateerde berichten uit de media besproken en becommentarieerd.
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Hallo Kwaliteit.
Leve minister Schippers
Einde van het jaar. Regenachtige dagen, tijd van terugkijken. Kerstmis kondigt zich langzaam aan en
voor de fysiotherapeut ligt een periode van het inzien en doorlezen van de contracten van de
Zorgverzekeraars achter de rug. Om zonder enige vorm van verbazing te constateren dat er natuurlijk
niets verandert. Niets aan de positie van de fysiotherapeut, niets aan de tarieven , niets aan de
meting van ‘kwaliteit’, alles blijft zoals het was. Fout! Nee, het wordt nog erger.
Zo heeft zorgverzekeraar het Zilveren Kruis in zijn oneindige wijsheid besloten om de vergoeding
voor de prestatie Screening, Intake en Onderzoek (SIO) gelijk te stellen aan die van een zitting.
Het belang van het doen van een goed onderzoek bij een eerste afspraak, het vastleggen van de
bevindingen in een dossier, het opstellen van een behandelplan en het bespreken daarvan met de
patiënt is wetenschappelijk aangetoond maar het is volgens Zilveren Kruis niet nodig om dit extra te
vergoeden. Kortom; een ordinaire tariefsverlaging. En maar in reclame uitingen blijven roepen dat
het zo belangrijk is dat zorg wetenschappelijk wordt onderbouwd en dat het Zilveren Kruis kiest voor
kwaliteit. Onzin natuurlijk, het Zilveren Kruis gaat voor “veel voor weinig”. Dat kan deze moloch doen
omdat zij de grootste verzekeraar zijn en dus de macht in handen hebben.
Bent u het er als fysiotherapeut niet mee eens? Dan tekent u toch geen contract. Dan gaat Zilveren
Kruis naar een ander. Wie betaalt bepaalt.
Oftewel de zo geprezen en door minister Schippers van harte verdedigde marktwerking in de zorg
doet zijn werk.
Het is dan wat goedkoop van mevrouw Schippers om op een congres van het KNGF te roepen dat er
een disbalans is tussen zorgverzekeraar en zorgverlener en dat het gesprek tussen beiden “op gang
moet komen”. Wat een flauwekul.
In 2006 is door de partij van mevrouw Schippers, de VVD, de marktwerking ingevoerd. Vervolgens
hebben leden van die partij de hele zorg aan de marktwerking overgeleverd. Zoals door de
onvolprezen Hans Hoogervorst, oud minister van Volksgezondheid, vervolgens voorzitter van de
AFM, en bekend van zijn uitspraken zoals, “Ik heb vaak fantasieën dat ik Nederland vier jaar lang per
decreet mag regeren.” “ Macht is fantastisch.”” Chronisch zieken? Die profiteren teveel van de zorg”

Tegenwoordig rommelt hij wat centjes bij elkaar als voorzitter van de IASB (International Accounting
Standards Board) te Londen.
Natuurlijk mag onze vriend Hans Wiegel niet ontbreken. Hij was van 1998 tot 2012 voorzitter van
Zorgverzekeraars Nederland en had als prominent VVD lid de touwtjes in handen met zijn ‘’ vrinden”
op diverse andere zorgposities, zoals Herre Kingma Hoofd Inspectie Volksgezondheid en Frank de
Grave Voorzitter Zorgautoriteit. Kortom, alle sleutelposities lagen in handen van de VVD en die
partij is dus volledig verantwoordelijk voor het zorglandschap in Nederland. Als mevrouw Schippers
op het jaarcongres van het KNGF stoer komt roepen dat de administratie wel wat veel is voor
fysiotherapeuten dan is dat natuurlijk een hele laffe uitspraak als je verantwoordelijk bent voor de
hele organisatie van de zorg en bewust hebt gekozen voor een sleutelpositie van zorgverzekeraars in
die zorg. Diezelfde zorgverzekeraars bepalen de administratieve last die fysiotherapeuten moeten
verrichten.
Let op mijn woorden; mocht dit kabinet de rit uitzitten dan gaat deze dame ook proberen ervoor te
zorgen dat de vrije artsenkeuze van patiënten wordt beperkt en in handen van diezelfde
zorgverzekeraars wordt gelegd, hetgeen dan als opmaat gaat dienen om diezelfde vrije keuze voor
fysiotherapie ook aan banden te leggen. Maar dan hebben wij wel wat minder administratie……………

HalloFysio
Stel, er komt een patiënt uw spreekkamer binnen en vertelt u dat hij last heeft laag in de rug. Met
name bij het bukken. Hij heeft ook last tijdens het hardlopen, met name als hij zijn rechterbeen naar
voren zet. De pijn neemt niet af, bestaat nu vier weken en ondanks wat oefeningen voor zijn rug gaat
het niet over. U gaat als fysiotherapeut aan het werk en gaat de patiënt onderzoeken. U vindt een
beperkte mobiliteit van het rechter SIG, een endorotatie-beperking in het rechter heupgewricht en
een beperkte mobiliteit van het rechter onderste spronggewricht. Uw behandeling zal gaan bestaan
uit mobiliserend technieken van de hiervoor vermelde gewrichten. Tevens kiest u ervoor om een
aantal gerichte huiswerkoefeningen aan de patiënt mee te geven zodat de herwonnen mobiliteit
tijdens de behandeling ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.
Na een aantal behandelingen is de patiënt klachtenvrij en hebt u uw werk goed gedaan. Klasse.
Kwaliteit zou ik zeggen!
Stel nu dat deze patiënt, jong en modern en met weinig tijd uw praktijk belt voor een e-consult, laten
we de applicatie ‘HalloFysio’ noemen. Daar wordt hij te woord gestaan door een gediplomeerd
fysiotherapeut die via een webcam contact krijgt met de patiënt. Geen webcam aanwezig? Geen
probleem, dan “doen” we het via de telefoon.
De fysiotherapeut vraagt wat uit; wanneer heeft patiënt pijn, waar doet het pijn en wat provoceert
de pijn. Een onderzoek kan niet want het is tenslotte e-health. Maar goed, er wordt toch een
“Persoonlijk Behandelplan” van deze patiënt gemaakt bestaande uit adviezen en oefeningen.
Ik gok er op dat, afhankelijk van de leeftijd/opleiding van de fysiotherapeut, er wat core-stability
oefeningen worden meegegeven aan de patiënt. Ik gok er tevens op dat er geen relatie wordt gelegd
met andere gewrichten dan de rug/SIG. Kortom ik gok erop dat dit een volstrekte apekool
behandeling is, modern en wellicht volgens velen kwalitatief hoogstaand maar volgens mij volstrekt
nutteloos en riekt het naar kwakzalverij.
Fysiotherapie, een vak bij uitstek gebaseerd op het Hands-On onderzoeken en behandelen wordt
hiermee een doorgeefluik van algemene preventie. Het is absoluut ondenkbaar dat er een
individueel advies kan worden gegeven zonder dat het bewegingsapparaat van de betrokken
persoon is onderzocht; iedereen weet dit en waarom dan toch deze poppenkast? Toch niet omdat u
echt denkt dat u via HalloFysio iets kan oplossen?
Onder de noemer kwaliteit wordt er zo allerlei flauwekul aangeboden. Kwaliteit is zo een holle frase
geworden waarin veel collega’s zich niet meer herkennen. De beroepsgroep is echter murw
geslagen door alle voorwaarden van de zorgverzekeraars, door de beperkingen ons opgelegd door de

vrije markt en door de roep om ‘ondernemingszin’ . Fysiotherapeut wordt je uit liefde voor het vak,
niet uit ondernemingszin.
Het belangrijkste van het vak, de kwaliteit of in moderne termijn de “ Body of Knowledge” kent geen
prioriteit. Niet de inhoud van het vak staat voorop maar de vorm. Niet de kennis maar de
verkooptechnieken zijn leidend. Ach fysiotherapie; het wordt volgend jaar weer een zwaar jaar.
Maar ik kan altijd nog van achter mijn bureau patiënten gaan behandelen, dat dan weer wel.
En minder administratie.
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