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1 Diëtisten 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft tijdens de drie kwaliteits-
programma’s een groot aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt 
eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die in het IKPZ-programma zijn 
uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschikbaar zijn gesteld. Vervolgens 
wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. Daarna wordt per element uit 
het toetsingskader besproken welke instrumenten beschikbaar zijn voor diëtisten. Van elk 
instrument wordt aangegeven op welke wijze implementatie, ondersteuning, actualisering 
en vernieuwing zijn vormgegeven. De basis voor deze bespreking is de informatie uit de 
interviews. Vervolgens wordt de bekendheid met, het gebruik van en de waardering voor 
de instrumenten besproken; deze gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. 
Aan het einde van het hoofdstuk worden de resultaten samengevat, waarbij de vraag-
stellingen 2a t/m 2l beantwoord worden. 
 
 

1.1 Projecten IKPZ-programma 
 
De NVD heeft tijdens het IKPZ-programma 11 projecten uitgevoerd. De projecten in het 
eerste jaar zijn vertraagd gestart in verband met problemen om de werkgroepen te bezet-
ten. De herziening van het beroepsprofiel had te kampen met organisatorische problemen. 
Deze projecten zijn daardoor vertraagd afgerond, inhoudelijk heeft dit geen gevolgen ge-
had. De projecten van het eerste jaar zijn in andere opzichten wel anders verlopen dan 
was gepland. De uitvoering van het project visitatie heeft een kleine wijziging ondergaan 
waardoor het project efficiënter kon worden uitgevoerd. Een meevaller was dat daardoor 
meer visitaties uit konden worden gevoerd. Een van de einddoelen van het project waarin 
een handleiding is ontwikkeld voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afde-
lingsniveau is anders vormgegeven. De implementatie van deze handleiding is via een 
apart scholingsaanbod gerealiseerd in plaats van via kringbijeenkomsten van diëtisten.  
Het project intercollegiale toetsing werd aanvankelijk samen met de NVM uitgevoerd. 
Deze samenwerking is tijdens het project gestaakt; de reden hiervoor was dat de NVD en 
NVM het budget voor zaken in wilden zetten die inhoudelijk verschillend waren. Een 
tegenvaller was dat er via de NVD onvoldoende mentoren voor de begeleiding van 
cursisten gevonden kon worden. Met toestemming van CVZ zijn de cursisten daarom 
door de instelling die het project ook uitvoerde opgeleid. Tenslotte moest de planning van 
dit project worden bijgesteld omdat de subsidietoekenning door CVZ te laat gebeurde. 
Uiteindelijk zijn de doelstellingen van dit project wel behaald. 
De projecten van het tweede en derde jaar zijn wel grotendeels volgens plan verlopen. Dit 
betreft twee projecten waarbij gewerkt is aan het vormgeven van de regiostructuur van de 
NVD, de productie, implementatie en beheer van classificaties en codelijsten, de verdere 
implementatie van de kwaliteitsborgingsnorm en het ontwikkelen van een website ge-
titeld ‘nutritional assessment online’. De doelstellingen van deze projecten zijn behaald. 
De oprichting van de stichting accreditatie is een project dat uitgevoerd is in samen-
werking met de NVE, NVM, NVvO, NVLF, NVOM, VBC, NVMBR en NVvP. Dit 
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project heeft langer geduurd dan was voorzien, onder andere omdat het onderzoek naar de 
financiële haalbaarheid langer heeft geduurd dan was voorzien. De oorspronkelijke eind-
datum was in 2002; de doelstellingen zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 
is de Stichting ADAP opgericht (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten 
Paramedici). In de loop van 2004 zal de stichting starten met het accrediteren van 
scholing.  
 
 

1.2 Respons  
 
Er is een aselecte steekproef van 600 afgestudeerde, werkzame diëtisten getrokken uit het 
ledenbestand van de NVD. In totaal hebben 346 diëtisten de vragenlijst ingevuld ge-
retourneerd; de respons was 58%.1 In totaal gaven 29 diëtisten aan dat het diëtistisch 
(be)handelen geen deel uitmaakt van hun functie. Deze diëtisten worden daarom niet 
meegenomen in de verdere analyses.  
 
Van de totale populatie van diëtisten zijn geslacht en het belangrijkste werkveld (extra-
muraal, intramuraal, industrie, onderwijs of overig) bekend. In het huidige onderzoek is 
gevraagd naar de werkplekken (ziekenhuis e.d.) waar de respondenten werkzaam zijn; bij 
16% waren dat 2 of 3 werkplekken. In tabel 1.1 is het werkveld opgenomen van diëtisten 
die op één werkplek werkzaam zijn; werkplekken zijn daarbij ingedeeld in naar werkveld. 
 
 
Tabel 1.1: Geslacht en werkveld van de respondenten vergeleken met de totale populatie 

van werkzame diëtisten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=317) Totale populatie (N=2.335)*

Geslacht 
Man 5 2
Vrouw 95 98
Leeftijd 
< 40 51 niet bekend
40-54 44 niet bekend
>54 6 niet bekend

Werkveld 
Intramuraal 56 48
Extramuraal 41 24
Industrie 2 3
Onderwijs 0 2
Overig 2 23
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (NIVEL, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit tabel 1.1 blijkt dat er iets meer mannen hebben gereageerd dan op grond van de lande-
lijke cijfers verwacht had mogen worden. Respondenten zijn vaker intramuraal en extra-
muraal werkzaam, minder respondenten hebben een werkplek die onder de categorie 
                                                      
1 Van de 600 verzonden vragenlijsten konden er 4 niet worden ingevuld vanwege onbekend adres, 2 diëtis-

ten waren niet meer werkzaam. 
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‘overig’ valt. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden doordat diëtisten die niet diëtistisch 
(be)handelen niet bij dit onderzoek worden betrokken. Mogelijk ligt ook een andere 
indeling van ‘intramuraal werk’ en ‘extramuraal werk’ aan het verschil ten grondslag.  
 
In tabel 1.2 staat een specificatie van de werkplekken waar de respondenten werkzaam 
zijn. 
 
 
Tabel 1.2: Werkplek van de respondenten (n=317) 
 
 Percentages

Ziekenhuis 40
Thuiszorg/Kruiswerk 27
Vijgevestigde solopraktijk/maatschap 20
Verpleeghuis/verzorgingshuis 15
Revalidatiecentrum 4
Zorg voor verstandelijk gehandicapten 4
Overig 11
 
 
De belangrijkste werkplek voor diëtisten is het ziekenhuis; 20% is werkzaam in een vrij-
gevestigde praktijk of maatschap. Het totale percentage werkplekken is groter dan 100% 
omdat diëtisten soms op meerdere plekken werkzaam zijn. 
 
 

1.3 Deskundigheid 
 
Kwaliteitsinstrumenten die noodzakelijk zijn in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren zijn een beroepsprofiel en de beschikbaarheid van bij- en nascholing. 
De NVD beschikt over beide instrumenten. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
Het beroepsprofiel is in 2002 geactualiseerd, het boekje moet d.d. november 2003 nog 
gedrukt worden maar leden kunnen het profiel al wel downloaden van internet. Het 
nieuwe beroepsprofiel is bekend gemaakt via de Nieuwsbrief en door middel van pre-
sentaties. Tevens wordt het beroepsprofiel opgenomen in de opleiding. Tijdens de ALV is 
het nieuwe beroepsprofiel besproken en is aangegeven waarin het verschilt van het oude 
profiel; hierover is ook gepubliceerd. Het gebruik van het profiel wordt verder niet onder-
steund. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
Het merendeel van de respondenten (97%) is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel en heeft het in bezit (82%).2 Een meerderheid van de diëtisten past het 
beroepsprofiel ook toe bij de uitoefening van het beroep (62%), de toepasbaarheid van het 
beroepsprofiel wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0 (s.d.=1,7). 

                                                      
2 In de vragenlijst is geen onderscheid gemaakt tussen het oude en het nieuwe beroepsprofiel. 
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Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De NVD inventariseert jaarlijks wat de wensen zijn ten aanzien van bij- en nascholing in 
het werkveld. De uitkomsten hiervan worden gecommuniceerd naar scholingsaanbieders. 
Op de site en in het tijdschrift worden overzichten gepubliceerd van het aanbod van bij- 
en nascholing. Met de Hogescholen vindt twee maal per jaar overleg plaats over de 
initiële opleidingen en over de bij- en nascholing. Als er nieuwe ontwikkelingen of 
instrumenten zijn wordt actief gezocht naar aanbieders die scholing kunnen verzorgen. 
 
Gebruik en waardering  
Bij- en nascholing wordt door 94% van de respondenten gevolgd. Aan deze respondenten 
(n=298) is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. Tabel 
1.3 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 1.3: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=298)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 67 30 1
De cursussen zijn te duur 33 49 17
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 47 35 17
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 53 32 12
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 27 32 40
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 38 29 32
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100%. 
 
 
Tweederde van de respondenten vindt het aanbod over het algemeen van goede kwaliteit; 
ruim de helft vindt de puntentoekenning reëel. Iets minder dan de helft van de responden-
ten is van mening dat het aanbod van cursussen regelmatig vernieuwd wordt. Het vrij-
maken van tijd om bij- en nascholing te volgen is voor 38% van de respondenten geen 
probleem.  
 
 

1.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ uit het toetsingskader zijn classificaties, een 
beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVD beschikt over al deze instrumenten. Aanvullende instrumenten die door de NVD 
ontwikkeld zijn zijn procedurele richtlijnen, een raamwerk voor de ontwikkeling van 
protocollen, een databank voor protocollen, criteria vanuit patiëntperspectief en een 
brochure, de modelregeling Diëtist-Patiënt en het instrument ‘Nutritional assessment 
online’.  
Informatie over deze instrumenten ten aanzien van implementatie, ondersteuning, gebruik 
en waardering worden in deze paragraaf besproken. Voor de resultaten met betrekking tot 
het beroepsprofiel wordt verwezen naar de vorige paragraaf.  
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Classificaties 
Achtergrond 
Bij de verslaglegging kan gebruik gemaakt worden van classificaties en codelijsten. Door 
de NVD zijn in samenwerking met het Nederlands Paramedisch instituut classificaties en 
codelijsten ontwikkeld.3 Via diverse kanalen is bekendheid gegeven aan de classificaties. 
De map met de classificaties zelf kan aangeschaft worden bij de NVD; op termijn zullen 
de classificaties ook op diskette aangeboden worden. De classificaties zijn verwerkt in 
veel andere kwaliteitsinstrumenten. De terminologie die in de classificaties wordt ge-
bruikt is bijvoorbeeld overgenomen in het beroepsprofiel en wordt gehanteerd in discus-
sies over DBC’s (diagnose-behandelcombinaties). 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Voor het gebruik van de classificaties zijn er verschillende ondersteuningsactiviteiten: er 
is een handleiding ontwikkeld, er wordt bij- en nascholing aangeboden, de classificaties 
worden besproken in intercollegiaal overleg en er is een helpdesk. 
De classificaties worden continu geactualiseerd. Iedereen die een boekwerk heeft aange-
schaft krijgt de updates automatisch toegestuurd. De NVD onderzoekt wat de haalbaar-
heid is van het ontwikkelen van software met een uitgebreide zoekfunctie. De terminolo-
gie uit de classificaties zal in diverse (nieuw te ontwikkelen en herziene) instrumenten 
gebruikt moeten worden  
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
De classificaties zijn in 2003 beschikbaar gekomen. Eind 2003 is 79% van de diëtisten op 
de hoogte van het bestaan van de classificaties, 36% heeft ze ook in bezit. Zestien procent 
van de diëtisten past de classificaties toe bij de uitoefening van het beroep, de toepasbaar-
heid van de classificaties wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,0 (n=104, s.d.=1,8). 
Een van de classificaties en codelijsten betreft de diëtistische diagnose volgens de ICF 
(voorheen ICIDH). Bij de vragen over verslaglegging (zie ook paragraaf 3.4.1) is 
gevraagd naar het vastleggen van deze diagnosecode; 19% van de diëtisten legt de 
diagnosecode vast, 65% doet dit niet.   
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Diëtisten komen al tijdens de opleiding in aanraking met de beroepscode. De beroepscode 
wordt toegestuurd aan allen die lid worden van de NVD, tevens staat de beroepscode op 
het vrij toegankelijke deel van de website van de NVD. Er vinden geen verdere onder-
steuningsactiviteiten plaats bij het gebruik van de beroepscode. Afspraken over de actua-
lisering van de beroepscode zijn nog niet gemaakt.  
 
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
Het percentage diëtisten dat op de hoogte is van het bestaan van de beroepscode is 82, 
64% heeft de beroepscode ook in bezit. Bij de beroepsuitoefening gebruikt 51% van de 
diëtisten de beroepscode, de toepasbaarheid van het instrument wordt gewaardeerd met 
gemiddeld een 6,9 (s.d.=0,9). 
                                                      
3 Classificaties voor ‘Medische Termen’, ‘Gezondheidstoestand’, ‘Verrichtingen’, ‘Hulpmiddelen’. 
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Richtlijnen 
Achtergrond  
De NVD beschikt zowel over inhoudelijke als over procedurele richtlijnen. Drie richt-
lijnen zijn inhoudelijk en hebben betrekking op de behandeling: de multidisciplinaire 
richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening bij verpleeghuisgeïndiceerden, de 
multiprofessionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij verpleeghuisbewoners en 
de richtlijn diagnostisch onderzoek door diëtisten bij vermeende voedselovergevoelig-
heid. Deze richtlijnen zijn in de periode 2000-2001 beschikbaar gekomen. Tevens heeft 
de NVD de richtlijn ‘Rapportage van diëtist aan verwijzer’ ontwikkeld en een richtlijn 
voor het registreren van gegevens van de diëtistische behandeling: de POR  (Probleem 
Georiënteerd Registreren). Omdat gestandaardiseerde verslaglegging een essentieel 
onderdeel is van het element ‘meten, toetsen en verbeteren’ wordt deze besproken in 
paragraaf  1.5. 
Binnen de beroepsgroep van diëtisten bestaat al lange tijd het gebruik om lokaal proto-
collen te ontwikkelen; protocollen die bedoeld zijn voor gebruik in de eigen instelling. 
Tussen deze protocollen bestond een grote diversiteit naar vorm en inhoud; de NVD heeft 
daarom een ‘raamwerk protocollen’  laten ontwikkelen om hierin meer eenheid te 
bewerkstelligen. In de ‘databank protocollen’ die door het Nederlands Paramedisch 
instituut wordt onderhouden worden lokaal ontwikkelde protocollen opgenomen die aan 
de eisen van het raamwerk voldoen. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Richtlijnen, raamwerk en databank zijn bekend gemaakt door middel van de Nieuwsbrief, 
publicaties in het Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten en presentaties op symposia en 
studiedagen. De richtlijnen met betrekking tot de behandeling en het raamwerk zijn daar-
naast ook bekend gemaakt via het intercollegiaal overleg. Het raamwerk en de richtlijn 
voor de rapportage van de diëtist aan de verwijzer zijn bovendien toegestuurd aan alle 
leden van de NVD, de andere richtlijnen alleen aan die leden waarop de richtlijnen van 
toepassing zijn.  
De opleidingen besteden aandacht aan de NVD-richtlijnen. Voor de richtlijnen over de 
behandeling wordt ook bij-en nascholing aangeboden; de databank protocollen wordt 
door het NPi ondersteund. Zowel voor de richtlijnen als voor het raamwerk zijn hand-
leidingen ontwikkeld.  
In principe moeten de NVD-richtlijnen elke vijf jaar geactualiseerd worden; dit is echter 
nog geen vast onderdeel van het systeem. Het raamwerk moet nu geactualiseerd worden; 
de NVD bestudeert hoe en door wie dit gaat gebeuren. Het actualiseren van de databank 
is een doorlopende activiteit. Er worden regelmatig nieuwe protocollen opgenomen, ver-
ouderde protocollen worden verwijderd.  
In het nieuwe beleidsplan staat dat de NVD het als haar taak ziet om richtlijnen te ontwik-
kelen dan wel bestaande in het werkveld ontwikkelde richtlijnen te accorderen. Nagegaan 
zal worden of bestaande richtlijnen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het ‘Elsevier richt-
lijnenboek’, voldoen aan de door de NVD gestelde eisen van goede - evidence based - 
richtlijnen. Onderzocht zal worden of dergelijke richtlijnen nader aangepast kunnen wor-
den om door de NVD erkend te worden. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de respondenten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de richt-
lijnen en of ze de richtlijnen in bezit hebben. In tabel staat 1.4 een overzicht van de 
resultaten.  
 
 
Tabel 1.4: Op de hoogte van bestaan en in bezit van richtlijnen (in percentages) 

(n=317) 
 
 Op de hoogte  In bezit 

Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening bij 
verpleeghuisgeïndiceerden 86 54
Multiprofessionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij verpleeghuis-
bewoners 77 27
Diagnostisch onderzoek door diëtisten bij vermeende voedselovergevoeligheid 82 47
Richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer 75 55
 
 
Ruim driekwart van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van alle richtlijnen; 
de richtlijn ‘verantwoorde vocht- en voedselvoorziening bij verpleeghuisgeïndiceerden’ is 
het best bekend: 86% van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van deze richt-
lijn. Een kwart tot ruim de helft van de respondenten heeft de richtlijnen ook in bezit.  
Aan de respondenten die bekend zijn met de richtlijn over de behandeling en die wel eens 
patiënten behandelen waarop de richtlijn van toepassing is, is gevraagd in welk percen-
tage van deze patiënten zij handelen volgens de richtlijn. Tevens is aan deze respondenten 
een rapportcijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van de richtlijn. Tabel 1.5 geeft hier-
van een overzicht. 
 
 
Tabel 1.5: Handeling volgens de richtlijnen bij patiënten waarop de richtlijnen van toe-

passing zijn (in percentages) en rapportcijfers (standaarddeviaties) voor de 
toepasbaarheid van de richtlijnen. 

 
 Aantal* < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer 

(s.d.)
Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en 
voedselvoorziening bij verpleeghuisgeïndiceerden 

83 19 29 35 17 7,2 
(0,9)

Multiprofessionele richtlijn behandeling van slik-
problemen bij verpleeghuisbewoners 

68 27 16 31 27 7,2 
(0,8)

Diagnostisch onderzoek door diëtisten bij vermeen-
de voedselovergevoeligheid 

132 27 25 33 15 6,8 
(1,3)

 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het aantal dat hier genoemd staat. 
 
 
Diëtisten die de richtlijnen gebruiken, gebruiken deze bij meer dan de helft van de patiën-
ten. De multiprofessionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij verpleeghuis-
bewoners wordt door een kwart van de diëtisten bij meer dan 90% van de patiënten ge-
bruikt. De richtlijnen worden gewaardeerd met cijfers rond de zeven.  
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Om aan het einde van het hoofdstuk het toetsingskader in te kunnen vullen zijn geaggre-
geerde gegevens over alle drie de inhoudelijke richtlijnen nodig: het gemiddelde cijfer is 
7,0. 
Het gemiddelde gebruik door alle diëtisten is met de beschikbare gegevens niet te be-
rekenen. Een richtlijn wordt namelijk alleen gebruikt door diëtisten die patiënten hebben 
waarop de richtlijn van toepassing is; een berekening van het gebruik door alle diëtisten is 
daarom niet relevant. Daarom wordt volstaan met een berekening van het gemiddelde 
percentage diëtisten dat de richtlijn toepast bij meer dan 50% van de patiënten: 52% past 
de eerste richtlijn toe bij meer dan 50% van de patiënten, 58% bij de tweede richtlijn en 
48% bij de derde richtlijn. Gemiddeld is dit 52% van de diëtisten. 
 
De richtlijn voor de rapportage van diëtist aan verwijzer wordt gebruikt door 52% van de 
respondenten en door deze groep gewaardeerd met een 7,3 (s.d.=1,1) (niet in tabel). 
 
Van het bestaan van de databank protocollen is 59% op de hoogte, maar deze groep heeft 
de databank nog nooit geraadpleegd; 28% is helemaal niet op de hoogte, 12% heeft de 
databank wel eens geraadpleegd. Van het raamwerk protocollen is 42% wel op de hoogte 
maar heeft het raamwerk niet in bezit; 36% heeft het raamwerk wel in bezit. Van deze 
laatste groep (n=114) maakt tweederde ook daadwerkelijk gebruik van het raamwerk, dit 
is 24% van alle diëtisten. De toepasbaarheid van de instrumenten wordt gewaardeerd met 
gemiddeld een 6,6 (s.d.=1,4) voor de databank en een 7,1 (s.d.=1,0) voor het raamwerk. 
Tabel 1.6 geeft een overzicht van de meningen van de respondenten over NVD-richtlijnen 
in het algemeen. 
 
 
Tabel 1.6: Meningen over het gebruik van richtlijnen (in percentages) (n=317)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens richtlijnen verplicht is 29 45 24
Richtlijnen zijn van belang om diëtisten op dezelfde wijze te 
laten werken 77 15 6
Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 90 6 2
Richtlijnen dwingen de diëtist in een keurslijf 14 39 46
Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 88 8 3
Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te kunnen toepassen 13 36 50
Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger werken 82 13 3
Richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken 36 43 19
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100%. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat een meerderheid van de diëtisten vindt dat richtlijnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van zorg en aan doelmatig werken. Bovendien vindt het meren-
deel dat richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en behandeling en dat ze 
van belang zijn om diëtisten op dezelfde wijze te laten werken. Daarbij vindt echter een 
grote groep dat patiënten te verschillend zijn om richtlijnen te kunnen toepassen en dat 
richtlijnen de diëtist in een keurslijf dwingen.  
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Aanvullend is gevraagd wat voor de diëtisten de verhouding is tussen voor- en nadelen 
om richtlijnen te gebruiken: 67% ziet meer voordelen, voor 25% is de verhouding tussen 
voor- en nadelen gelijk. 
 
Patiëntenperspectief 
Achtergrond 
De modelregeling Diëtist-Patiënt geeft de rechten en plichten weer van beroepsbeoefena-
ren en hun patiënten in hun relatie tot elkaar. Voor het maken van een vertaalslag naar de 
dagelijkse praktijk zijn 10 Gulden Regels uit de regeling gedestilleerd. Daarnaast zijn er 
de door NVD en NPCF ontwikkelde kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief; over 
de criteria is een brochure verschenen . 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Beide instrumenten zijn toegestuurd aan alle leden en er is over gepubliceerd. Bij de op-
leiding tot toetsingsbegeleider is enige tijd geleden aandacht besteed aan het patiënten-
perspectief. Er is een aparte module voor het bespreken van de criteria in IT-groepen ont-
wikkeld. Deze module is slechts eenmaal gegeven; vanuit het werkveld was er weinig 
belangstelling voor.  
Evaluatie en actualisatie is nog niet structureel vormgegeven. Of actualisering daad-
werkelijk plaats zal vinden is afhankelijk van beschikbare tijd, menskracht en financiële 
middelen. Ten aanzien van eventuele nieuw te ontwikkelen instrumenten zal de NVD 
nagaan of er behoefte is aan een instrument voor het meten van patiënttevredenheid.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De modelregeling heeft 69% van de diëtisten in bezit, 17% zegt de regeling te kennen 
maar heeft deze niet in bezit. De modelregeling wordt door 44% van de diëtisten toege-
past; de regeling wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7.0 (s.d.=1.1). 
Een meerderheid van de diëtisten is niet op de hoogte van het bestaan van de criteria van-
uit patiëntperspectief (62%) en de brochure (68%);  36% respectievelijk 22% is wel op de 
hoogte; 19% heeft de criteria ook in bezit, 15% heeft de brochure in bezit.  
Elf procent van de diëtisten kent de criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te 
passen in de dagelijkse praktijk, 13% kent de criteria wel maar past ze (nog) niet toe, 75% 
kent de criteria niet. De toepasbaarheid van de criteria wordt gewaardeerd met gemiddeld 
een 6.9 (s.d.=1.1). 
 
 
Nutritional Assessment online  
Achtergrond 
Nutritional Assessment Online is in 2003 beschikbaar gekomen, dit product is ontwikkeld 
door het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). Het is een interactieve website 
waarop inzichtelijk wordt gemaakt hoe en met welke meetinstrumenten de voedings-
toestand van een patiënt met een bepaalde aandoening gemeten moet worden.  
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Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
Nutritional Assessment Online is bekend gemaakt door middel van publicaties en presen-
taties. Ook zal er aandacht aan worden besteed tijdens de opleiding. Voor ondersteuning 
bij het gebruik van dit instrument is een helpdesk ingesteld; de afdeling diëtetiek van het 
AZM actualiseert het instrument zelf.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De website is bij 19% van de diëtisten bekend, 7% zegt de website in de praktijk te ge-
bruiken. De toepasbaarheid van het instrument wordt gewaardeerd met een 7.6 (s.d.=0.9). 
 
 

1.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Instrumenten waarmee gewerkt kan worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop 
behoren tot dit element uit het toetsingskader. Het beschikken over een methode voor ge-
standaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review en 
het raadplegen van patiënten zijn hiervoor essentieel. De NVD beschikt over een methode 
voor verslaglegging: de POR (Probleem Georiënteerd Registreren). Ook zijn er methoden 
voor intercollegiale toetsing en visitatie beschikbaar. Er is geen instrument voor de raad-
pleging van patiënten; evenmin heeft de beroepsgroep de beschikking over door de NVD 
ontwikkelde indicatoren voor de kwaliteit van zorg (dit laatste is nog geen essentieel 
instrument voor het toetsingskader). Omdat diëtisten op lokaal niveau mogelijk wel raad-
plegingen uitvoeren en indicatoren gebruiken zijn er wel vragen over gesteld in de 
vragenlijst. Een aanvullend instrument dat de NVD wel beschikbaar heeft is het kwali-
teitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus type II.  
 
 
Verslaglegging  
Achtergrond 
POR staat voor Probleem Georiënteerd Registreren, het is een richtlijn voor het registre-
ren van gegevens van de diëtistische behandeling. In 1988 is het eerste ‘POR-model’ uit-
gebracht door de NVD, in 1998 is dit model geactualiseerd. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het POR-model is geïmplementeerd door toezending aan alle leden, publicaties via de 
Nieuwsbrief en het Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten (NTvD), presentaties op 
congressen e.d. en via het intercollegiaal overleg. Het POR-model wordt eveneens in alle 
software verwerkt; deze standaard manier van verslaglegging wordt bovendien al tijdens 
de opleiding aangeleerd. De classificaties en codelijsten Diëtetiek zijn in 2003 beschik-
baar gekomen en via alle mogelijke kanalen bekend gemaakt. Het boekwerk met de 
classificaties kan aangeschaft worden via de NVD. 
In het verleden is het POR-model vaak onderwerp van overleg geweest bij groepen van 
diëtisten. Omdat het registreren volgens het POR-model al tijdens de opleiding wordt 
aangeleerd is ondersteuning eigenlijk niet meer nodig. Voor het gebruik van de classifi-
caties zijn er wel verschillende ondersteuningsactiviteiten: er is een handleiding ontwik-
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keld, er wordt bij- en nascholing aangeboden, de classificaties worden besproken in inter-
collegiaal overleg en er is een helpdesk. 
Het oorspronkelijke POR-model is enkele jaren geleden geactualiseerd, in instellingen 
wordt het model vaak aangepast aan het eigen systeem. Het model is nu zo ingeburgerd 
dat het de vraag is of het  opnieuw geactualiseerd moet worden. De classificaties worden 
continu geactualiseerd. Iedereen die een boekwerk heeft aangeschaft krijgt de updates 
automatisch toegestuurd. 
Een vernieuwende ontwikkeling is de ontwikkeling van een Elektronisch Diëtetiek 
Dossier door de afdelingen diëtetiek van academische ziekenhuizen (dit is geen NVD 
project). Het POR-model is de basis voor dit Elektronisch Diëtetiek Dossier; in deze 
software zijn ook de classificaties verweven.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Het POR-model is bij 91% van de diëtisten bekend, 63% heeft het model ook in bezit. 
Aan de respondenten is gevraagd of ze bij het op papier vastleggen en bij het elektronisch 
vastleggen van gegevens gebruik maken van het POR-model. Het POR-model wordt door 
74% van alle diëtisten gebruikt; 65% maakt gebruik van het POR-model bij het vast-
leggen van gegevens op papier, bij het elektronisch vastleggen gebruikt 20% het POR-
model. De toepasbaarheid van het POR-model wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,2 
(s.d.=1,1). 
 
Aan de respondenten is gevraagd waarvoor ze de vastgelegde gegevens gebruiken. De 
meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in tabel 1.7. 
 
 
Tabel 1.7: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=317)* 
 
 Percentage

Geheugensteun bij de behandeling 95
Dossiervorming 92
Evaluatie van de behandeling 88
Overdracht naar een collega 84
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 81
Informeren van de patiënt 56
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 23
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 10
Spiegelinformatie 5
Anders 5
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt als geheugensteun, voor dossier-
vorming, voor de evaluatie van de behandeling, voor overdracht naar een collega en als 
communicatiemiddel naar betrokkenen. De gegevens worden minder vaak gebruikt voor 
kwaliteitsactiviteiten die verband houden met het doorlopen van de kwaliteitscyclus zoals 
spiegelinformatie. Het instrument wordt bij 10% van de respondenten in samenhang ge-
bruikt met een ander kwaliteitsinstrument, namelijk het maken van een kwaliteitsjaar-
verslag. 
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Visitatie 
Achtergrond 
Tijdens het BKPZ-programma is de methodiek van visitatie ontwikkeld voor verpleeg-
huizen en psychiatrische instellingen. De methode is met name voor deze sectoren ont-
wikkeld omdat diëtisten in deze instellingen zelfstandig werken. In andere sectoren zoals 
ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken diëtisten op grotere afdelingen diëtetiek. 
Voor deze sectoren bestaat veelal ook de mogelijkheid te participeren in een instellings-
brede vorm van visitatie zoals HKZ- en NIAZ-certificeringstrajecten.  
 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
Het beschikbaar zijn van het instrument visitatie is bekend gemaakt via intercollegiaal 
overleg, publicaties in de Nieuwsbrief, het verenigingstijdschrift en presentaties op 
congressen. Binnen IKPZ heeft scholing en begeleiding van visiteurs plaatsgevonden. Na 
het ophouden van de subsidiestroom is er geen mogelijkheid vanuit NVD om direct 
ondersteuning te bieden bij visitaties, zoals het organiseren van visitaties en subsidiëren 
van scholing. Het streven van de NVD is om in 2004 het systeem van visitatie dusdanig 
op te zetten dat het werkveld er zelfstandig ermee aan de slag kan. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Aan diëtisten die werkzaam zijn in verpleeghuizen of psychiatrische instellingen is ge-
vraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de methode voor visitatie. 
Van de 46 diëtisten in verpleeghuizen is 80% op de hoogte van de methoden van visitatie 
voor hun werkveld, 20% is wel eens gevisiteerd. Acht diëtisten zijn werkzaam in een 
psychiatrische instelling, al deze diëtisten zijn op de hoogte van visitatie voor hun werk-
veld, 3 diëtisten zijn gevisiteerd. In totaal is 22% van beide werkvelden wel eens gevisi-
teerd. Van beide groepen samen zijn 3 diëtisten van plan de afdeling in de toekomst te 
laten visiteren. Het nut van visitatie wordt door de diëtisten uit beide werkvelden tezamen 
gewaardeerd met een 7,1 (s.d.=1,1). 
In tabel 1.8 staat een overzicht van de meningen van de groep diëtisten die op de hoogte 
is van de methode over visitatie in het algemeen. 
 
 
Tabel 1.8: Meningen over visitatie (in percentages) (n=44)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Visitatie is de beste manier om het beleid van de afdeling te 
toetsen 11 71 9
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte afdeling 39 41 9
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de afdeling 75 16 2
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 68 25 0
Deelname aan visitatie achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 48 36 7
Deelname aan visitatie kost te veel tijd 50 32 9
Deelname aan visitatie kost te veel geld 25 41 18
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100%. 
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Driekwart van de diëtisten vindt dat visitatie leerzaam is voor het beleid van de afdeling, 
een meerderheid vindt eveneens dat visitatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. 
Met de uitspraak dat visitatie de beste manier is om het beleid van de afdeling te toetsen 
is driekwart het noch eens noch oneens. De helft van de respondenten vindt dat visitatie te 
veel tijd kost. Gevraagd naar de verhouding tussen de voor- en nadelen van visitatie geeft 
44% meer voor- dan nadelen te zien af alleen voordelen, 44% ziet evenveel voor- als 
nadelen. 
 
Intercollegiale toetsing 
Achtergrond 
Binnen de NVD zijn zowel groepen die zich bezig houden met intercollegiale toetsing (IT 
groepen) als andere vormen van intercollegiaal overleg: regionale overleggroepen en 
landelijke netwerkgroepen van diëtisten met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld 
chirurgie, oncologie, diabetes).  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Vanaf 2004 heeft de sectiemedewerker kwaliteit een of twee maal per jaar overleg met de 
regiobesturen; tijdens deze gesprekken worden landelijke ontwikkelingen en ontwik-
kelingen in het veld uitgewisseld en afgestemd. Een voorbeeld is het diabetes meet-
instrument: binnen het implementatietraject zijn de regiomedewerkers geschoold om een 
module te geven voor het werken in de regio met het instrument en het doorlopen van de 
kwaliteitscyclus.  
De NVD heeft binnen het Kwaliteitsprogramma Paramedische Zorg  het opleidings-
aanbod voor IT-begeleiders verzorgd. Tevens zijn scholingsmodules ontwikkeld en 
gegeven in kader van korte verbetertechnieken. De IT-groepen zelf worden niet geïni-
tieerd door de NVD maar starten op eigen initiatief. Onderwerpen voor intercollegiale 
toetsing worden door betreffende groep zelf ingebracht, zonder inmenging van NVD.  
De NVD tracht overeenkomsten te sluiten met bestaande en nieuw op te richten landelijke 
netwerken. Indien een netwerk een overeenkomst aangaat met de NVD verplicht zij zich 
tot een bepaald kwaliteitsniveau in de bijeenkomsten; de NVD ondersteunt daarna het 
netwerk door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om op de NVD site te publiceren. 
Door deze opzet heeft de NVD tevens een goede toegang tot diëtisten met specifieke 
deskundigheden indien deze nodig zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 
multidisciplinaire richtlijn. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Aan de respondenten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van intercolle-
giale toetsing  of van een andere vorm van intercollegiaal overleg, zoals bijvoorbeeld 
regio-overleg. Van beide vormen van overleg is 87% van de diëtisten op de hoogte. 
Zeventig procent van de diëtisten neemt deel aan één van beide vormen van overleg 
(n=223), 31% als lid van een intercollegiale toetsingsgroep, 6% als toetsingsbegeleider en 
54% als lid in een andere vorm van intercollegiaal overleg (sommige diëtisten nemen deel 
aan meer dan één vorm van overleg, of zijn zowel deelnemer als toetsingsbegeleider). 
Dertig procent van de diëtisten neemt niet deel aan intercollegiaal overleg (n=93); de 
belangrijkste redenen die deze diëtisten hiervoor geven zijn dat het teveel tijd kost (33%) 
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of dat er geen overleggroep in de omgeving is; 18% zegt dat zij het nog niet heeft ge-
regeld maar dat zij in de toekomst wel zal deelnemen.  
Aan de respondenten die wel deelnemen aan intercollegiale toetsing of andere vormen 
van intercollegiaal overleg is gevraagd welke activiteiten de afgelopen twee jaar in deze 
overleggroepen zijn ondernomen. Tabel 1.9 geeft een overzicht van de meest voorkomen-
de activiteiten. 
 
 
Tabel 1.9: Belangrijkste activiteiten bij  intercollegiale toetsing of andere vormen van 

intercollegiaal overleg (in percentages) (n=223)* 
 
 Toetsing Ander overleg Beide Totaal

Bespreken recente inzichten in de dagelijkse praktijk 19 53 8 81
Casuïstiekbespreking 27 45 8 80
Bespreken kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 13 41 4 58
Intercollegiale kwaliteitstoetsing 27 13 7 47
Intervisie 22 22 1 45
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 9 34 2 44
Bespreken van NVD-richtlijnen  6 28 2 36
Bespreken kwaliteitscriteria patiëntenperspectief 10 16 1 27
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 10 14 1 24
Bespreken uitkomstindicatoren kwaliteit van zorg 6 9 1 16
Anders 5 8 0 13
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De activiteiten die het meest ondernomen worden in de toetsingsgroepen zijn casuïstiek-
bespreking en het doorlopen van de kwaliteitscirkel door middel van intercollegiale 
kwaliteitstoetsing. In de andere vormen van intercollegiaal overleg ligt het accent vooral 
op het bespreken van recente inzichten uit de dagelijkse praktijk, casuïstiekbespreking en 
het bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep. Ruim een derde van deze 
groepen bespreekt wetenschappelijke literatuur tijdens de bijeenkomsten. De samenhang 
met andere instrumenten bestaat met name uit het bespreken van richtlijnen en de criteria 
vanuit patiëntenperspectief. 
Het nut van intercollegiale toetsing wordt door de deelnemers beoordeeld met een 7,6 
(s.d.=1,0), het nut van andere vormen van intercollegiaal overleg eveneens met een 7,6 
(s.d.=1,0). 
 
Aan de deelnemers van intercollegiale toetsing en andere vormen van intercollegiaal 
overleg is een aantal stellingen voorgelegd over dit overleg. In tabel 1.10 staat een over-
zicht van de antwoorden op deze stellingen. 
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Tabel 1.10: Meningen over intercollegiale toetsing en andere vormen van intercollegiaal 
overleg (in percentages) (n= 223)* 

 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan intercollegiaal overleg achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 58 31 9
Deelname aan intercollegiaal overleg vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 91 6 2
Van collega’s in een intercollegiale overleggroep leer ik veel 75 21 4
Deelname aan intercollegiaal overleg verbetert het contact met 
mijn collega’s 81 13 6
Intercollegiaal overleg dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van 
het eigen handelen 92 5 2
Intercollegiaal overleg levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 90 8 2
Intercollegiaal overleg kost te veel tijd 21 42 36
Intercollegiaal overleg kost te veel geld 11 28 60
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Meer dan negentig procent van de deelnemers aan intercollegiaal overleg vindt dat dit 
dwingt om kritisch te zijn ten opzichte van het eigen handelen, dat het kennis en vaardig-
heden vergroot en een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Eveneens een meerder-
heid vindt dat intercollegiaal overleg het contact met collega’s bevordert, leerzaam is, en 
dat het de tekortkomingen in het handelen achterhaalt. Van de diëtisten die deelnemen 
aan intercollegiaal overleg ziet 92% meer voor dan nadelen, voor 7% is de verhouding 
gelijk.  
 
Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus 
type 2 
Achtergrond 
Het kwaliteitsmeetinstrument is ontwikkeld om het eigen (individuele) handelen te kun-
nen evalueren. Met behulp van dit instrument zijn verbetertrajecten met behulp van inter-
collegiale toetsing mogelijk. Diëtisten kunnen ook naar buiten treden met de resultaten 
van de metingen; eind 2003 heeft de NVD diëtisten via de Nieuwsbrief op deze moge-
lijkheid gewezen. Om deze reden is dit instrument ook opgenomen onder het element 
externe verantwoording. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het instrument is ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de NVD imple-
menteert het instrument. Er heeft in 2003 een implementatietraject plaatsgevonden met 
uitgebreide publicaties. Op meerdere data en meerdere locaties zijn scholingsmodules 
aangeboden. Het meetinstrument is via diverse NVD publicaties geïntroduceerd bij 
toetsingsgroepen en samenwerkingsgroepen als hulpmiddel bij kwaliteitsbevordering. Er 
is tevens een scholingsmodule ontwikkeld ter ondersteuning van het verbeteren van het 
eigen handelen. Voor het geven van deze scholing is gekozen voor een regionale aanpak. 
Vanuit de regiobesturen is een lid geschoold om vervolgens in de regio de module aan het 
werkveld te kunnen aanbieden. De bedoeling is dat de NVD het kwaliteitsmeetinstrument 
Diabetes overneemt en ook zelf dit instrument gaat actualiseren.  
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Bekendheid, deelname en waardering 
Het instrument is bekend bij 54% van de diëtisten in dit onderzoek, maar deze responden-
ten hebben het niet in bezit; 32% kent het instrument en heeft het wel in bezit. 170 res-
pondenten hebben ingevuld bij welk percentage van de patiënten met Diabetes Mellitus 
type 2 dit instrument wordt toegepast. Van deze groep past 85% het instrument toe bij 
minder dan 10% van de patiënten, 10% past het toe bij 10-50% van de patiënten, 5% past 
het bij meer dan 50% van de patiënten toe. De toepasbaarheid van het instrument wordt 
door de groep gebruikers gewaardeerd met een 6,4 (s.d.=1,4). 
 
Patiëntenraadpleging 
De NVD beschikt nog niet over een instrument om een meningspeiling onder patiënten 
uit te voeren. Wel is het mogelijk dat op lokaal niveau dergelijke meningspeilingen wor-
den uitgevoerd. Aan de respondenten is gevraagd of hun praktijk of afdeling wel eens een 
dergelijke meningspeiling houdt. Op deze vraag antwoordde 57% van de respondenten dit 
nog nooit te hebben gedaan. Zestien procent gaf aan wel eens zo’n peiling uit te voeren 
maar dat had niet geleid tot veranderingen in het handelen. Een kwart van de responden-
ten (25%) voert wel eens een meningspeiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot ver-
anderingen in het handelen. 
 
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
De aandacht voor indicatoren is een nieuwe ontwikkeling waar de NVD de komende 
jaren mee aan de slag zal gaan. Er zijn nog geen projecten waarin dit gestalte krijgt, de 
ontwikkeling van indicatoren staat echter wel op de wensenlijst. 
Aan de respondenten in dit onderzoek is gevraagd of zij indicatoren gebruiken om het 
handelen van de praktijk of afdeling te toetsen. Ongeveer driekwart van de respondenten 
is niet op de hoogte van het bestaan van indicatoren (73%), 13% zegt wel indicatoren te 
kennen maar ze niet te gebruiken. Elf procent van de respondenten gebruikt wel indica-
toren. Een overzicht van de meest genoemde indicatoren staat in tabel 1.11. 
 
 
Tabel 1.11: Indicatoren die diëtisten gebruiken om het handelen te toetsen 
 

Aantal keren genoemd

Vragenlijsten/checklist (voor patiënten) (aan einde behandeling) 8
Klanttevredenheidsonderzoek 3
Aantal consulten per diagnose/behandelduur 3
Intercollegiale toetsing 3
Kwaliteitsmeetinstrument Diabetes Mellitus type 2 2
Onderdelen uit de POR 2
Gewichtsverlies 2
Protocollen 2
Bloedglucose < 6.5 mmol/l 1
Evaluatie doelen 1
(Tevredenheid over) wachttijd 1
Overig 6
 
 
Hoewel uit de omschrijvingen niet altijd duidelijk blijkt wat de indicator feitelijk inhoudt, 
kan uit de bovenstaande lijst opgemaakt worden dat diëtisten zowel procesindicatoren 
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kennen (wachttijd, behandelduur) als uitkomstindicatoren (gewichtsverlies, bloed-
glucose), Aan de 34 respondenten die aangegeven hebben indicatoren te gebruiken is 
gevraagd door wie deze indicatoren zijn vastgesteld. Twintig respondenten noemen de 
eigen praktijk, afdeling of instelling; 14 respondenten lokaal overleg met diëtisten of 
intercollegiaal overleg, 8 diëtisten noemen lokaal multidisciplinair overleg. De beroeps-
vereniging wordt 4 keer genoemd, zorgverzekeraars 1 keer (5 respondenten noemen een 
andere partij).  
 
 

1.6 Borging 
 
Het kwaliteitsregister en een klachtencommissie zijn de belangrijkste instrumenten die de 
kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. Het kwaliteitsregister is bovendien een instru-
ment waarin de samenhang met andere instrumenten geëxpliciteerd wordt door bijvoor-
beeld de puntentoekenning voor bij- en nascholing en het uitvoeren van kwaliteitsactivi-
teiten. De NVD beschikt over beide instrumenten. Een aanvullende instrument dat de 
NVD beschikbaar heeft is de kwaliteitsborgingsnorm. De Stichting ADAP voor de accre-
ditatie van activiteiten in het kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de 
laatste instrumenten die tijdens het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen (zie para-
graaf 1.1). Omdat dit instrument pas in 2004 in werking zal treden zijn er geen vragen 
over opgenomen in de vragenlijst. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
De NVD beoogt met het kwaliteitsregister als kwaliteitsinstrument de herkenbaarheid en 
de basiskwaliteit van individuele diëtisten die paramedisch werkzaam zijn te waarborgen. 
Het kwaliteitsregister is een middel om integrale kwaliteitsbevordering en –borging te 
stimuleren en de specifieke deskundigheid van de diëtist zichtbaar te maken aan patiën-
ten, verzekeraars en werkgevers. Onder de maat werkende diëtisten kunnen op die manier 
geweerd worden. Bij de oprichting van het kwaliteitsregister is in 2000 gekozen voor een 
groeimodel. Er is, in afstemming met de andere paramedische beroepsgroepen, gekozen 
voor criteria met betrekking tot de minimale omvang van werkervaring en de deskundig-
heid. De criteria van de volgende periode zullen conform het groeimodel verder aange-
past worden. Dat wil zeggen dat de eisen t.a.v. uren werkervaring en het te behalen aantal 
punten voor deskundigheidsbevordering hoger zullen liggen. Bij het formuleren van de 
nieuwe criteria zal aandacht zijn voor de volgende twee aspecten: 
(1) het is van belang dat de verschillende beroepsgroepen zoveel mogelijk dezelfde crite-
ria hanteren en (2) opvattingen over welke activiteiten bijdragen aan de bevordering van 
kwaliteit van zorg door de paramedicus zijn aan verandering onderhevig. Een aantal jaren 
geleden lag het zwaartepunt van de waardering bij de traditionele nascholingsactiviteiten, 
vanuit de veronderstelling dat als men beter weet hoe te handelen men ook betere kwali-
teit zal leveren. Inmiddels is duidelijk dat voor de verbetering van kwaliteit van handelen 
juist ook activiteiten die reflecterend leren (intervisie, visitatie) en producerend leren 
(richtlijnontwikkeling, artikelen schrijven) bevorderen van belang zijn. De NVD vindt het 
belangrijk dat ook deze activiteiten ‘gehonoreerd’ worden met punten voor registratie.  
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Registratie en waardering 
Van alle respondenten heeft 96% zich laten registreren in het basisregister van het 
Kwaliteitsregister Paramedici. Meer dan de helft van de respondenten (58%) vindt de 
criteria voor registratie in het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basis-
register) precies goed; 24% vindt de criteria te zwaar en 7% vindt ze juist te licht (23 
respondenten kennen de criteria niet (7%), daarvan zijn 6 respondenten niet ingeschreven 
in het basisregister). 
 
Landelijke klachtencommissie 
In 1995 is door zes paramedische beroepsgroepen de ‘Klachtencommissie Paramedici 
Eerstelijn’ ingesteld voor die leden die zelfstandig werkzaam zijn. Van de diëtisten die 
werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een gezondheidscentrum is 69% op de 
hoogte van de landelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn. 
 
Kwaliteitsborgingsnorm 
Achtergrond 
In 1994 is de kwaliteitsborgingsnorm beschikbaar gekomen. Hierin staat beschreven hoe 
de organisatorische structuur is, wie welke verantwoordelijkheden draagt en welke proce-
dures, processen en voorzieningen nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van kwaliteits-
zorg. Een logisch vervolg op de norm is de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek 
waarin de uitwerking van de eisen in de vorm van procedures en afspraken wordt opge-
nomen (Beens, 1999). 
 
Implementatie, ondersteuning  actualisering 
Aan de kwaliteitsborgingsnorm is door middel van publicaties in verschillende media 
bekend gemaakt. Tijdens de opleiding wordt al aandacht besteed aan dit instrument. De 
kwaliteitsborgingsnorm heeft een uitgebreid ondersteuningsaanbod, het instrument wordt 
besproken in intercollegiaal overleg, er zijn een handleiding een helpdesk. Voorbeelden 
van uitwerkingen van diëtisten worden gepubliceerd op de website van de NVD. Er zijn 
geen plannen voor actualisering, het instrument is nog steeds actueel. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tachtig procent van de diëtisten is op de hoogte van het bestaan van de kwaliteits-
borgingsnorm, 54% heeft dit instrument in bezit. Het instrument wordt bij de beroeps-
uitoefening gebruikt door 44% van de diëtisten, de gemiddelde waardering voor de 
toepasbaarheid is een 7,1 (s.d.=0,9). 
 
 

1.7 Externe verantwoording 
 
Voor externe verantwoording zijn zowel activiteiten op verenigingsniveau van belang als 
activiteiten op het niveau van beroepsbeoefenaren. Een belangrijk instrument voor exter-
ne verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag. De NVD brengt jaarlijks een dergelijk 
verslag uit. Aan de respondenten is eveneens gevraagd of in hun praktijk of afdeling een 
kwaliteitsjaarverslag wordt gemaakt. Aanvullende instrumenten die de NVD beschikbaar 
heeft zijn een handleiding voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag, een hand-
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leiding voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau, product-
omschrijvingen en de artsenwijzer Diëtetiek. Het kwaliteitsmeetinstrument voor de 
behandeling van Diabetes Mellitus type 2 kan gebruikt worden om gegevens te ver-
zamelen voor externe verantwoording. Voor een verdere bespreking van dit instrument 
wordt verwezen naar paragraaf 1.5. Hoewel door de NVD nog geen indicatoren ont-
wikkeld zijn, worden deze door 11% van de diëtisten al wel gebruikt. In de meeste 
gevallen betreft het procesindicatoren, in sommige gevallen worden ook uitkomst-
indicatoren gebruikt (zie tabel 1.11). Niet gevraagd is of deze indicatoren gebruikt 
worden voor externe verantwoording. Deze indicatoren worden daarom niet verder 
besproken in deze paragraaf.  
 
Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
Er wordt door de NVD een jaarverslag geschreven waarvan kwaliteit een van de 
onderdelen van is.  
 
Kwaliteitsbeleidsplan en kwaliteitsjaarverslag praktijken/afdelingen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De NVD ondersteunt afdelingen en praktijken bij het schrijven van kwaliteitsbeleids-
plannen en kwaliteitsjaarverslagen, hiervoor zijn handleidingen ontwikkeld. De hand-
leiding voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag is al een vrij oud instrument, dit 
instrument is indertijd schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. De handleiding voor het 
schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau is in 2002 ontwikkeld en is 
onder andere via publicaties, presentaties en nascholing bekend gemaakt aan de leden.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De handleiding voor het schrijven van een kwaliteitsbeleidsplan op afdelingsniveau kan 
zowel intramuraal als extramuraal gebruikt worden. Er is daarom aan de hele groep res-
pondenten gevraagd of zij het instrument kennen; 29% beantwoord deze vraag bevesti-
gend, 10% heeft het instrument ook in bezit. De handleiding voor het schrijven van een 
kwaliteitsjaarverslag is bij een grotere groep respondenten bekend: 37%, 17% van de 
respondenten heeft het in bezit, 9% gebruikt het instrument. De toepasbaarheid van de 
richtlijnen wordt gewaardeerd met 6,9 (s.d.=1,2) respectievelijk 7,0 (s.d.=1,2). Aan de 
respondenten is eveneens gevraagd of er in de praktijk of op de afdeling waar zij werken 
een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven. Op deze vraag antwoordt 46% bevestigend.  
 
Productomschrijvingen 
Achtergrond 
De NVD heeft productomschrijvingen voor de thuiszorg, verpleeghuis, psychiatrie en de 
verstandelijk gehandicaptenzorg.  
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Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
De productomschrijvingen zijn verspreid onder die leden waarop de omschrijvingen van 
toepassing zijn. Ter actualisering is de factsheet ‘Extramurale dieetbehandeling: Indeling 
in zorgniveaus’ verspreid onder alle leden van de NVD; hierin wordt de tijd die nodig is 
voor extramurale dieetbehandeling transparant gemaakt.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan degenen die in de respectievelijke werkvelden werkzaam zijn is gevraagd of zij op 
de hoogte zijn van de productomschrijvingen, of zij de productomschrijvingen in bezit 
hebben en gebruiken bij het uitoefenen van het beroep, en met welk cijfer zij de product-
omschrijving waarderen (tabel 1.12). 
 
 
Tabel 1.12: Op de hoogte van bestaan, in bezit van, gebruik van en waardering voor 

productomschrijvingen (in percentages) 
 
 Aantal Op de 

hoogte 
In bezit  Gebruik  Cijfer 

(s.d.)

Productomschrijving diëtetiek in de Thuiszorg 84 79 51 50 7,2 (1,0)
Productomschrijving diëtetiek in Verpleeghuizen 46 74 67 52 7,0 (1,1)
Productomschrijving diëtetiek in de zorg voor ver-
standelijk gehandicapten 11 64 64 64 7,2 (0,8)
Productomschrijving diëtetiek in de Psychiatrie 8 88 88 50 7,5 (0,8)
 
 
De productomschrijvingen zijn bekend bij 64% tot 88% van de diëtisten uit de betreffen-
de werkvelden, de productomschrijving van diëtetiek in de zorg voor verstandelijk ge-
handicapten is het beste bekend. Ruim de helft van de diëtisten uit alle werkvelden ge-
bruikt de productomschrijving, de waardering voor de toepasbaarheid loopt uiteen van 
7,0 tot 7,5. 
 
Artsenwijzer diëtetiek 
Achtergrond 
De artsenwijzer is een boekje bedoeld voor verwijzers: (huis-)artsen en specialisten. In 
beknopte vorm wordt beschreven wat bij verschillende ziektebeelden het voorkeurs-
moment is voor verwijzing van de patiënt naar de diëtist. Aangegeven wordt welke ge-
gevens de diëtist van de verwijzer nodig heeft voor een goede dieetadvisering. Vervol-
gens zijn de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en een schatting van het aantal 
te verwachten consulten vermeld (’ t Hart, 1997). 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De artsenwijzer is toegestuurd aan alle leden, bekend gemaakt door middel van diverse 
publicaties en presentaties op congressen e.d. Ook wordt er aandacht aan besteed op de 
opleiding. Omdat het instrument bedoeld is voor huisartsen wordt het gebruik door 
diëtisten niet ondersteund. Indien dit instrument opnieuw geactualiseerd moet worden kan 
dit alleen als er voldoende middelen zijn. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
Vrijwel alle diëtisten zijn op de hoogte van het bestaan van dit instrument (98%), 91% 
heeft het instrument ook in bezit. Eveneens een grote meerderheid gebruikt het instrument 
(85%), de toepasbaarheid van het boekje wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,8 
(s.d.=1,0). 
 
 

1.8 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie binnen een beroepsgroep is enerzijds een infrastructuur 
noodzakelijk, en anderzijds middelen om te communiceren. De NVD is georganiseerd in 
regio’s; daarnaast kent de NVD diverse andere verbanden. Als middelen om te communi-
ceren binnen de beroepsgroep kunnen de Nieuwsbrief, de website, het Nederlands Tijd-
schrift voor Diëtisten en natuurlijk de Algemene ledenvergadering genoemd worden. 
 
Infrastructuur 
De NVD heeft ongeveer 2400 leden. De vaste kern van de NVD bestaat uit de bureau-
directeur, het secretariaat en vier secties: ‘Positie’, ‘Imago’, ‘Kwaliteit’ en ‘Redactie’. 
Elke sectie wordt aangestuurd door een sectiemanager . Het hoofdbestuur, de regio-
besturen en de ledenraad worden ingevuld door vrijwilligers.  
De leden zijn ingedeeld in 13 regio’s met een regiobestuur. De regiobesturen zijn de 
eerste aanspreekpunten voor de vaste medewerkers en voor het veld. In elk regiobestuur 
is een persoon belast met de portefeuille kwaliteit.  
Elke regio kent regiobijeenkomsten; de frequentie en inhoud wordt (mede) bepaald door 
de leden omdat zij vaak ook nevenactiviteiten in andere diëtistennetwerken hebben. De 
regiobijeenkomsten worden door de regio’s zelf aangestuurd. De NVD tracht het overleg 
met de regio’s meer te structureren opdat de lijnen tussen veld en NVD directer lopen en 
de uitwisseling verbetert. De regiobesturen worden daarom nu ook directer betrokken bij 
het beleid en het activiteitenplan.  
Vanaf 2004 heeft de sectiemedewerker kwaliteit een of twee maal per jaar overleg met de 
regiobesturen; tijdens deze gesprekken worden landelijke ontwikkelingen en ontwik-
kelingen in het veld uitgewisseld en afgestemd. Een voorbeeld is het diabetes meet-
instrument: binnen het implementatietraject zijn de regiomedewerkers geschoold om een 
module te geven voor het werken in de regio met het instrument en het doorlopen van de 
kwaliteitscyclus.  
Naast het regio-overleg kan de NVD gebruik maken van landelijke netwerkgroepen van 
diëtisten met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld nierziekten, oncologie, 
diabetes). 
De NVD tracht overeenkomsten te sluiten met bestaande en nieuw op te richten landelijke 
netwerken. Indien een netwerk een overeenkomst aangaat met de NVD verplicht zij zich 
tot een bepaald kwaliteitsniveau in de bijeenkomsten; de NVD ondersteunt daarna het 
netwerk door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om op de NVD site te publiceren. 
Door deze opzet heeft de NVD tevens een goede toegang tot diëtisten met specifieke 
deskundigheden indien deze nodig zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een multi-
disciplinaire richtlijn. 
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Nieuwe plannen van de NVD ten aanzien van de infrastructuur (naast een structurele 
communicatie met de regio’s en het instellen van vaste aanspreekpunten in de regio-
besturen) is het uitvoeren van een interne audit volgens het INK- of NIAZ-model. De 
NVD wil hiermee in kaart brengen wat de sterke en zwakke punten zijn ten aanzien van 
de organisatie binnen het de NVD, de verdeling van de middelen etcetera. Bij deze audit 
zullen ook de regio’s en het werkveld betrokken worden.  
 
Communicatiemiddelen 
Aan de diëtisten is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte houden van (ontwik-
kelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVD. In tabel 1.13 wordt een overzicht gegeven 
van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 1.13: Manieren waarop diëtisten zich op de hoogte houden van (ontwikkelingen 

in) het kwaliteitsbeleid van de NVD* 
 
 Percentage 

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 94 
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 69 
Via congressen /symposia /studiedagen 55 
Via de website van de vereniging 54 
Via intercollegiaal overleg  48 
Via de afdeling of praktijk 35 
Via de Algemene Leden Vergadering 33 
Via deelname aan commissies/werkgroepen 15 
Anders 1 
Niet 1 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Vrijwel alle diëtisten houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de NVD. 
Hierbij wordt met name informatie ingewonnen via een vaktijdschrift of het tijdschrift 
van de vereniging, via schriftelijke informatie van de vereniging, via congressen en 
symposia of studiedagen. Meer dan de helft van de diëtisten maakt gebruik van de web-
site van de vereniging voor informatie over het kwaliteitsbeleid. 
 
 

1.9 Ketenzorg 
 
De NVD wordt wel benaderd door andere partijen met de vraag om samenwerking, bij-
voorbeeld bij de richtlijn COPD. De NVD vindt samenwerking belangrijk; door gebrek 
aan mensen, tijd en financiële middelen kan de NVD echter niet altijd voortrekker zijn 
maar moet zich beperken tot stimuleren en faciliteren. In het veld wordt de kwaliteit en de 
mate van samenwerking vooral bepaald door de diëtisten zelf, het is niet zo dat samen-
werking in bepaalde sectoren beter is dan in andere sectoren. 
 
De NVD beschikt over twee multidisciplinaire richtlijnen: de multidisciplinaire richtlijn 
verantwoorde vocht- en voedselvoorziening bij verpleeghuisgeïndiceerden en de multi-
professionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij verpleeghuisbewoners. In para-
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graaf 1.3 is beschreven dat deze richtlijnen bij meer dan driekwart van de diëtisten 
bekend zijn, indien diëtisten patiënten behandelen waarop deze richtlijnen van toepassing 
zijn dan doen zij dat bij ongeveer 50% van de patiënten. 
 
 

1.10 Kwaliteitsbeleid NVD 
 
Vrijwel alle benodigde instrumenten zijn naar de mening van de NVD al wel aanwezig, 
maar er is nog geen structureel systeem voor het onderhoud en de implementatie van 
bestaande kwaliteitsinstrumenten. Evenmin is er bij de NVD goed zicht op ‘implemen-
tatiegaten’. De resultaten van de evaluatie van het NIVEL zullen betrokken worden bij 
het aanwijzen van onderdelen van het kwaliteitssysteem waar nog aandacht aan besteed 
moet worden. Een voorbeeld daarvan dat nu al genoemd kan worden is het ontwikkelen 
van indicatoren, de discussie daarover moet opgestart worden.  
Een belangrijk aandachtspunt van de NVD is ketenzorg, de rol van de diëtist in de keten 
en de benodigde instrumenten om deze rol te waarborgen. Diëtisten zitten nu, afhankelijk 
van de verwijzer, verder in de keten maar zien voor zichzelf een rol bij de diagnostische 
fase zonder tussenkomst van een verwijzer. Dit vereist andere vaardigheden waaraan 
aandacht tijdens de initiële opleidingen besteed moet worden. De nieuwe Bachelor/ 
Masters opleidingen vereisen ook de nodige aandacht; door deze ontwikkeling zal een 
veel grotere differentiatie in het aanbod van diëtisten komen. De NVD beraadt zich op 
haar rol hierin, die kan bijvoorbeeld liggen bij het aanzwengelen van ontwikkelingen, het 
aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of het ondersteunen van initiatieven. 
In 2004 zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van een systeem voor het monitoren van 
onderhoud en implementatie van nieuwe instrumenten. Ook de andere aandachtspunten: 
ketenzorg en de nieuwe opleidingen, hebben de aandacht van de NVD.  
 
Tijdens eind 2003 gehouden beleidsdagen van de NVD zijn mogelijke speerpunten voor 
het beleid van de NVD voor de periode 2005-2007 besproken. Het idee van de diëtist als 
lifestyle coach zal verder worden uitgewerkt; dit heeft zowel met kwaliteit als met imago 
en positie van de diëtist in de gezondheidszorg  te maken. De diëtist als ondernemer is 
een ander aandachtspunt; dit heeft onder andere te maken met een verschuiving van de 
positie van de diëtist naar de eerste lijn, met werkgelegenheid en financiering. De positio-
nering van de diëtist in de zorgketen en de daarvoor benodigde instrumenten en vaardig-
heden zoals diagnostiek en screening is een derde speerpunt. Directe toegankelijkheid tot 
een diëtist wordt overwogen; er is op dit moment een experiment gaande waar de moge-
lijkheden hiertoe worden onderzocht . 
 
 

1.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen  zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
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2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 

Verloop van de projecten 
De projecten die gedurende het eerste jaar van het IKPZ-programma zijn uitgevoerd zijn 
vertraagd gestart. Tegenvallers waren het werven van deelnemers aan de werkgroepen en 
in één geval een vertraagde subsidietoekenning. Een meevaller was de uitvoering van 
meer visitaties dan was gepland. Hoewel deze projecten niet geheel volgens plan zijn 
verlopen zijn de doelstellingen wel behaald. De projecten van het tweede en derde jaar 
zijn wel, op een na, volgens plan verlopen, waarbij de doelstellingen behaald zijn. Alleen 
de oprichting van de stichting accreditatie (ADAP) heeft langer geduurd dan was voor-
zien; een tegenvaller was dat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer duurde 
dan was voorzien. De doelstellingen van dit project zullen in 2004 gerealiseerd worden 
(vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Van de instrumenten die door de NVD geïmplementeerd zijn is gevraagd of diëtisten op 
de hoogte zijn van het bestaan van deze instrumenten. De geïmplementeerde instrumen-
ten zijn het beroepsprofiel en de beroepscode, bij- en nascholing, classificaties, inhoude-
lijke richtlijnen, procedurele richtlijnen, criteria vanuit patiëntenperspectief, de model-
regeling, het raamwerk protocollen, een databank protocollen, nutritional assessment 
online, gestandaardiseerde verslaglegging, intercollegiale toetsing, visitatie, het kwali-
teitsmeetinstrument Diabetes, het kwaliteitsregister, de klachtencommissie, de kwali-
teitsborgingsnorm, productomschrijvingen, de artsenwijzer diëtetiek en de handleiding 
voor het schrijven van een kwaliteitsbeleidsplan. Het instrument waar de minste diëtisten 
van op de hoogte zijn is nutritional assessment online (19%), het instrument waar de 
meeste diëtisten van op de hoogte zijn is de artsenwijzer (98%). Het bezit van instrumen-
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ten loopt uiteen van 10% voor de handleiding voor het schrijven van een kwaliteits-
beleidsplan tot 91% voor de artsenwijzer diëtetiek (vraag 2d).  
 
Alle instrumenten die geïmplementeerd zijn worden in de praktijk gebruikt, dit varieert 
van 5% van de diëtisten die het Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van 
patiënten met Diabetes Mellitus type 2 gebruiken tot 96% van de diëtisten die inge-
schreven zijn in het kwaliteitsregister (vraag 2e).  
 
Diverse instrumenten worden in de praktijk in samenhang met elkaar gebruikt. Bij 
intercollegiaal overleg worden bijvoorbeeld richtlijnen besproken (36%) en de 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief (27%); bij de verslaglegging worden de 
classificaties gebruikt (16%) Vastgelegde gegevens worden nog weinig gebruikt in 
samenhang met andere kwaliteitsactiviteiten; 10% van de diëtisten gebruikt deze 
gegevens voor het maken van een kwaliteitsjaarverslag (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van instrumenten belemmeren of bevorderen zijn af te leiden uit 
de cijfers die gegeven zijn voor de instrumenten, uit de stellingen die voorgelegd zijn 
over bij- en nascholing, visitatie, intercollegiaal overleg en richtlijnen, uit implementatie-
activiteiten van de NVD en uit de geboden ondersteuning voor het gebruik van instru-
menten. De cijfers lopen uiteen van een 6,0 voor de classificaties en codelijsten tot een 
7,8 voor de artsenwijzer diëtetiek. Hoewel de relatie tussen de waardering voor in-
strumenten en het gebruik ervan niet getoetst is lijken hogere cijfers samen te hangen met 
een hogere mate van gebruik.  
Een mogelijke belemmering voor het volgen van bij- en nascholing is het door de diëtis-
ten ervaren gebrek aan vernieuwing van het aanbod; overigens wordt bij- en nascholing 
door vrijwel alle diëtisten gevolgd. De stellingen over richtlijnen laten een positieve 
attitude zien; een grote meerderheid vindt dat richtlijnen bijdragen aan de kwaliteit van 
zorg.  
Ook over visitatie is de mening positief, wel vindt de helft van de gevisiteerde diëtisten 
dat visitatie te veel tijd kost. De mening ten aanzien van intercollegiaal overleg is het 
meest positief: 92% ziet meer voor- dan nadelen aan deelname aan intercollegiaal over-
leg.  
Alle instrumenten van de NVD zijn op meerdere manieren verspreid en bekend gemaakt. 
Dit blijkt succesvol te zijn geweest: vrijwel alle instrumenten zijn bij meer dan de helft 
van de respondenten bekend. Alleen het recent ontwikkelde instrument ‘nutritional 
assessment online en de handleiding voor het schrijven van een kwaliteitsbeleidsplan zijn 
bij een kleinere groep diëtisten bekend.  
Voor het gebruik van de meeste instrumenten wordt ondersteuning geboden in de vorm 
van handleidingen, een helpdesk of bij- en nascholing. De beroepscode en het beroeps-
profiel worden niet ondersteund, evenmin als enkele instrumenten zoals de criteria vanuit 
patiëntenperspectief, de modelregeling en de artsenwijzer. Met uitzondering van de crite-
ria vanuit patiëntenperspectief en in mindere mate de modelregeling worden deze instru-
menten wel door een meerderheid van de diëtisten gebruikt, blijkbaar is ondersteuning bij 
deze instrumenten niet nodig (vraag 2g). 
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Beroepsvereniging 
De NVD heeft instrumenten ontwikkeld voor alle elementen uit het toetsingskader: des-
kundigheid, normen en criteria, meten toetsen en verbeteren, borging, externe verant-
woording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
 
De NVD heeft op verschillende manieren samenhang gerealiseerd tussen de elementen. 
De classificaties zijn verwerkt in veel andere instrumenten zoals het beroepsprofiel, bij 
verslaglegging kan gebruik gemaakt worden van de classificaties. Er zijn modules ont-
wikkeld voor het gebruik van de criteria vanuit patiëntenperspectief en het kwaliteits-
meetinstrument. In het kwaliteitsregister komt de samenhang eveneens goed tot uiting. Er 
vindt puntentoekenning plaats voor bij- en nascholing en het uitvoeren van kwaliteits-
activiteiten zoals deelname aan visitatie of intercollegiale toetsing (vraag 2i). 
 
Alle instrumenten zijn bekend gemaakt via nieuwsbrieven of het NTvD. Een deel van de 
instrumenten is eveneens toegestuurd aan de leden van de NVD; sommige instrumenten 
zijn beschikbaar via de website van de NVD. Het gebruik van een deel van de kwaliteits-
instrumenten wordt al tijdens de opleiding aangeleerd; dit betreft onder andere het 
beroepsprofiel, de beroepscode, POR, de richtlijn ‘rapportage diëtist aan verwijzer’, de 
kwaliteitsborgingsnorm en de artsenwijzer. Dit garandeert een hoge bekendheid met deze 
instrumenten (vraag 2j). 
 
De NVD heeft ongeveer 2400 leden; zij zijn ingedeeld in 13 regio’s met een regiobestuur. 
In elk regiobestuur is een persoon belast met de portefeuille kwaliteit. Het hoofdbestuur 
van de NVD, de regiobesturen en de ledenraad worden ingevuld door vrijwilligers. Elke 
regio kent regiobijeenkomsten; deze worden door de regio’s zelf aangestuurd. De NVD 
tracht het overleg met de regio’s meer te structureren opdat de lijnen tussen veld en NVD 
directer lopen en de uitwisseling verbetert. De regiobesturen worden daarom nu ook 
directer betrokken bij het beleid en het activiteitenplan.  
Naast het regio overleg kan de NVD gebruik maken van landelijke netwerkgroepen van 
diëtisten met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld nierziekten, oncologie, 
diabetes). 
Nieuwe plannen van de NVD ten aanzien van de infrastructuur (naast een structurele 
communicatie met de regio’s en het instellen van vaste aanspreekpunten in de regio-
besturen) is het uitvoeren van een interne audit volgens het INK- of NIAZ-model. De 
NVD wil hier onder andere mee in kaart brengen wat de sterke en zwakke punten zijn ten 
aanzien van de organisatie binnen het de NVD  (vraag 2k -l).  
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2 Ergotherapeuten 
 
 
Tijdens de drie opeenvolgende kwaliteitsprogramma’s zijn er in totaal 15 standaarden 
ontwikkeld voor ergotherapeuten. Daarnaast zijn er onder andere een programma van 
eisen voor de verslaglegging en kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld. 
In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die in het 
IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschikbaar 
zijn gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. Daar-
na wordt per element uit het toetsingskader beschreven welke instrumenten beschikbaar 
zijn voor ergotherapeuten. Van elk instrument wordt aangegeven op welke wijze imple-
mentatie, ondersteuning en actualisering zijn vormgegeven. De basis hiervoor vormt het 
interview met de NVE. Tevens wordt een beschrijving gegeven van de bekendheid met 
deze kwaliteitsinstrumenten, het gebruik en de waardering hiervan door ergotherapeuten. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de antwoorden op de vragenlijsten die naar ergothe-
rapeuten zijn verzonden.  
 
 

2.1 Projecten in het IKPZ-programma 
 
De NVE heeft in het IKPZ-programma projecten uitgevoerd gericht op de infrastructuur, 
aspecten van goede bedrijfsvoering, ontwikkeling van standaarden, ontwikkelen en 
implementatie van de QUOTE EEE en de oprichting van de Stichting accreditatie para-
medici. De infrastructuur van de ergotherapeuten is in kaart gebracht en er is een inter-
collegiale overlegstructuur opgezet die wordt ondersteund door de NVE. Met betrekking 
tot de aspecten van goede bedrijfsvoering is een aantal afdelingen/praktijken gevisiteerd 
en is een adviesrapportage verschenen over de voortgang van de visitatie. Afgezien van 
enkele vertragingen zijn de meeste projecten volgens plan verlopen. Bij de implementatie 
van de infrastructuur is er vertraging opgetreden door ziekte en doordat de activiteiten 
meer tijd kostten dan gepland. Bij de ontwikkeling en implementatie van de QUOTE EEE 
is er door personele wisselingen afgeweken van het werkplan. De oprichting van de 
stichting accreditatie is een gezamenlijk project van de NVE, NVM, NVD, NVvO, VBC, 
NVOM, NVMBR en NVvP. Dit project heeft langer geduurd dan gepland, onder andere 
omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer heeft geduurd dan voorzien. 
De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de doelstellingen zullen in 2004 worden 
behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP opgericht (Accreditatie Deskundig-
heidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop van 2004 zal de stichting starten 
met het accrediteren van scholing.  
 
 

2.2 Respons 
 
Er is een aselecte steekproef van 600 ergotherapeuten (420 NVE-leden en 180 niet-leden) 
getrokken uit het registratiebestand van het NIVEL waarin alle werkende ergotherapeuten 
vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen leden en niet-leden in de steekproef is on-
geveer overeenkomstig de verhouding in het registratiebestand. 
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In totaal hebben 292 ergotherapeuten de vragenlijst ingevuld geretourneerd. De totale 
respons was 50%4; de respons bij de NVE-leden was 53% en de respons bij de niet-leden 
was 44%. In totaal gaven 38 ergotherapeuten aan dat het ergotherapeutisch (be)handelen 
geen deel uitmaakt van hun functie. Deze ergotherapeuten worden daarom niet meege-
nomen in de verdere analyses.  
 
In tabel 2.1 zijn enkele algemene kenmerken van de respondenten en de totale populatie 
van ergotherapeuten weergegeven. 
 
 
Tabel 2.1: Geslacht, leeftijd en lidmaatschap van de NVE van de respondenten verge-

leken met de totale populatie van werkzame ergotherapeuten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=254) Totale populatie (N=2.536)*
Geslacht 
Man 5 8
Vrouw 95 92

Leeftijd 
<40 65 69
40-54 29 28
>54 6 3

Lidmaatschap NVE  
Lid 80 72
Niet-lid 20 28
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (NIVEL, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit tabel 2.1 blijkt dat er iets meer vrouwen en iets minder jongeren hebben gereageerd 
dan op grond van de landelijke cijfers verwacht had mogen worden. Ook is het percen-
tage leden van de NVE in de groep respondenten iets hoger dan in de totale populatie. De 
verschillen zijn echter niet erg groot. De groep respondenten vormt daarom een redelijke 
afspiegeling van de totale populatie van werkzame ergotherapeuten. 
 
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de werkplekken waar de respondenten werkzaam zijn. 
 
 

                                                      
4 Van de 600 verzonden vragenlijsten konden er 17 niet worden ingevuld vanwege onbekend adres of over-

lijden. 
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Tabel 2.2: Werkvelden van de respondenten (n=254)* 
 
 Percentage

Verpleeghuis/verzorgingshuis 32
Revalidatiecentrum 25
Ziekenhuis 21
Extramurale ergotherapie vanuit instelling 6
Vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum 5
Onderwijs 4
Psychiatrie 4
Overig 16
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De grootste groep ergotherapeuten werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis, revalidatie-
centrum of ziekenhuis. De groep overig is zeer divers van samenstelling, hieronder vallen 
onder andere ergotherapeuten die in de zorg voor  verstandelijk of visueel gehandicapten, 
in de thuiszorg of bij de gemeente werken. 
 
 

2.3 Deskundigheid 
 
Voor het element ‘deskundigheid’ in het toetsingskader zijn een beroepsprofiel en bij- en 
nascholing essentieel. Voor de ergotherapeuten zijn een beroepsprofiel en bij- en nascho-
lingsactiviteiten beschikbaar. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepsprofiel is toegestuurd aan alle NVE-leden. Bovendien is er over gepubliceerd 
in het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie en is het gepresenteerd op congressen, 
symposia of studiedagen. 
Er vinden geen ondersteuningsactiviteiten plaats bij het gebruik van het beroepsprofiel. 
Er is afgesproken dat het beroepsprofiel één keer in de vijf jaar geactualiseerd wordt. 
Daar wordt tot nu toe echter geen actie toe ondernomen; het is te veel werk. Volgens de 
NVE komt het  huidige beroepsprofiel echter nog redelijk  overeen met de competenties 
van het eindniveau van de opleiding.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 2.3 geeft een overzicht van het percentage NVE-leden en niet-leden die op de 
hoogte zijn van het bestaan van het beroepsprofiel en die het beroepsprofiel in bezit heb-
ben. 
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Tabel 2.3: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van het beroepsprofiel, opgesplitst 
naar NVE-leden (n=203) en niet-leden (n=51) (in percentages)  

 
 Op de hoogte In bezit

Leden 96 92
Niet-leden 90 67
 
 
Het merendeel van de respondenten  is op de hoogte van het bestaan van het beroeps-
profiel en heeft het in bezit. De leden zijn iets beter op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel dan de niet leden. Bovendien heeft een groter deel van de leden het 
beroepsprofiel in bezit. De helft van de leden van de NVE geeft aan het beroepsprofiel te 
gebruiken. De toepasbaarheid van het beroepsprofiel wordt door de leden gemiddeld 
gewaardeerd met een 6,8 (s.d.=1,2). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De NVE heeft geen invloed op het aanbod van bij- en nascholing; het is ook niet de be-
doeling om meer invloed hierop te krijgen. Wel is er veel contact met de hogescholen 
over de opleiding tot ergotherapeut; daarbij worden ontwikkelingen en signalen uitge-
wisseld. De competenties van de opleiding worden in samenspraak met de NVE opge-
steld; deze dienen in lijn te zijn met het beroepsprofiel. 
 
Gebruik en waardering 
Door 91% van de NVE-leden wordt bij- en nascholing gevolgd. Deze respondenten 
(n=184) is een aantal stellingen voorgelegd over de bij- en nascholing. Tabel 2.4 geeft 
een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 2.4: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=184)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 73 22 3
De cursussen zijn te duur 37 44 17
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 24 50 23
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 58 32 7
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 35 30 33
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 29 34 35
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Ongeveer driekwart van de respondenten vindt de aangeboden cursussen over het alge-
meen van een goede kwaliteit. Ook vindt een merendeel dat er een reële toekenning van 
punten tegenover de cursussen staat. De meningen zijn verdeeld over het aanbod van bij- 
en nascholing. Ruim een derde van de respondenten vindt het aanbod te beperkt; minder 
dan een kwart van de respondenten is van mening dat het aanbod regelmatig vernieuwd 
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wordt. Het blijkt voor een relatief grote groep respondenten een knelpunt om tijd vrij te 
maken om bij- en nascholing te volgen.  
 
 

2.4 Normen en criteria 
 
Kwaliteitsinstrumenten die noodzakelijk zijn voor het element ‘normen en criteria’ in het 
toetsingskader zijn classificaties, een beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en 
inhoudelijke standaarden. De NVE beschikt over classificaties, een beroepsprofiel en een 
beroepscode. Er is nu gestart met de ontwikkeling van inhoudelijke standaarden. Proce-
durele standaarden zijn al enige tijd beschikbaar voor ergotherapeuten. Tevens beschikt 
de NVE over een databank van standaarden, criteria vanuit patiëntenperspectief en bij-
behorend boekje. 
 
Classificaties 
Achtergrond 
De ergotherapeutische classificaties zijn gebaseerd op de ICD10 (verwijsdiagnose), ICF 
en een eigen checklist voor de ergotherapeutische diagnose. De classificaties zijn voor 
een deel verwerkt in de ‘Minimumeisen verslaglegging’ en in het beroepsprofiel. Ook 
zijn ze opgenomen in de software. 
De extramurale ergotherapeuten zijn verplicht deze classificaties te gebruiken; de declara-
ties worden op basis van deze classificaties aangeleverd. Voor intramurale ergotherapeu-
ten geldt deze verplichting niet; het gebruik van de classificaties verschilt per instelling. 
 
Gebruik 
Aan de ergotherapeuten is gevraagd of zij de ergotherapeutisch diagnosecode vastleggen, 
en zo ja, of ze dit elektronisch of op papier doen. Van de NVE-leden legt 60% deze 
diagnosecode niet vast, 8% legt deze elektronisch vast en 17% op papier, 7% legt de 
diagnosecode zowel elektronisch als op papier vast.  
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
De beroepscode is toegestuurd aan alle NVE-leden. Ook is er over gepubliceerd in het 
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie en zijn er presentaties over geweest op congres-
sen, symposia of studiedagen. 
Er vinden geen ondersteuningsactiviteiten plaats bij het gebruik van de beroepscode. Ook 
zijn er geen afspraken gemaakt over de actualisering van de beroepscode. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van het percentage leden en niet-leden van de 
NVE dat bekend is met de beroepscode. 
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Tabel 2.5: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van de beroepscode, opgesplitst naar 
NVE-leden (n=203) en niet-leden (n=51) (in percentages) 

 
 Op de hoogte In bezit

Leden 89 80
Niet-leden 75 55
 
 
Uit tabel 2.5 komt naar voren dat het merendeel van de respondenten op de hoogte is van 
het bestaan van de beroepscode en de beroepscode in bezit heeft. Er blijkt een verschil in 
bekendheid te zijn tussen leden en niet-leden; leden zijn beter bekend met de beroepscode 
dan niet-leden. De beroepscode wordt door 44% van de leden gebruikt bij het uitoefenen 
van het beroep. Gemiddeld waarderen de leden de toepasbaarheid van de beroepscode 
met een 6,9 (s.d.=0,9). 
 
Standaarden 
De NVE beschikt aan het eind van het IKPZ-programma over 15 standaarden. De stan-
daarden zijn ontwikkeld om handvatten te bieden bij het ergotherapeutische adviesproces 
en om uniformiteit van dit proces te bewerkstelligen. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De ergotherapeutische standaarden zijn verspreid onder de leden, zowel schriftelijk als op 
CD-rom. Ze zijn tevens op de website van de NVE geplaatst; daarbij zijn ze alleen toe-
gankelijk voor leden. Er zijn meerdere artikelen over de standaarden gepubliceerd in het 
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie en in de nieuwsbrief van de NVE is herhaalde-
lijk een bericht verschenen over de standaarden. Ook zijn enkele standaarden gepresen-
teerd op congressen, symposia of studiedagen. 
Bij elke standaard is een handleiding voor het gebruik ontwikkeld. Bij hulp voor het 
gebruik van de standaarden kunnen ergotherapeuten ook de NVE bellen. Daar kunnen ze 
advies krijgen van iemand die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de standaar-
den. 
Doordat de ergotherapeutische standaarden het ergotherapeutische adviesproces en niet 
de inhoudelijke behandeling is actualisering van deze standaarden alleen van toepassing 
als de wet en regelgeving verandert. 
De NVE is nu gestart met de ontwikkeling van evidence-based standaarden op het niveau 
van ziekten en aandoeningen. Daarbij is het streven om twee evidence-based standaarden 
per jaar te ontwikkelen. Een gedeelte van de standaarden zal op basis van consensus ont-
wikkeld worden, omdat er niet altijd evidence beschikbaar is. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de ergotherapeuten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan van de NVE-
standaarden en zo ja, of ze deze in bezit hebben.  Tabel 2.6 geeft een overzicht van de 
beschikbare NVE-standaarden en de bekendheid hiervan bij de respondenten. 
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Tabel 2.6: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van NVE-standaarden (in percen-
tages), opgesplitst naar leden van de NVE (n=203) en niet-leden (n=51) 

 
 Op de hoogte In bezit 
 leden niet-leden leden niet-leden
Standaard behandeling van cliënten met ALS 59 39 31 10
Standaard advisering zitvoorzieningen bij kinderen met 
Infantiele Encephalopatie 48 18

 
29 2

Standaard advisering van hulpmiddelen en voorzieningen 87 71 74 37
Adviesrapportage rollator 89 49 75 28
Adviesrapportage stoel met trippelfunctie 94 63 88 47
Adviesrapportage sta-op-stoel 94 63 88 47
Adviesrapportage indicatie en selectie handbewogen rolstoel 75 51 55 18
Standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel 81 59 62 37
Adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel 68 47 48 26
Adviesrapportage indicatie en selectie elektrische rolstoel 59 45 39 18
Consentstandaard advisering fiets en fietsaanpassingen 27 14 15 6
Standaard voor het afleggen van een huisbezoek 80 59 73 31
Registratielijst voor een ADL-zelfverzorgingsobservatie 64 45 57 26
Standaard WVG-advisering 67 59 53 26
Adviesrapportage voor de aanvraag van aangepaste verlichting 
in het kader van de WVG 30 12

 
20 6

 
 
De standaard adviesrapportage sta-op-stoel  en de standaard adviesrapportage stoel met 
trippelfunctie zijn het best bekend bij zowel de leden als de niet-leden. Van de consent-
standaard advisering fiets en fietsaanpassingen en de standaard adviesrapportage voor de 
aanvraag van aangepaste verlichting in het kader van de WVG zijn de minste responden-
ten op de hoogte. Deze standaarden zijn ontwikkeld voor een hele specifieke groep 
ergotherapeuten en is niet aan iedereen toegestuurd,  wel staat deze op het ledendeel van 
de website van de NVE. 
 
Aan de respondenten die bekend zijn met de betreffende standaard en die wel eens patiën-
ten behandelen waarop de standaard van toepassing is, is gevraagd in welk percentage 
van deze patiënten zij handelen volgens de standaard. Tevens is aan deze respondenten 
een rapportcijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van de standaard. Tabel 2.7 geeft een 
overzicht van de antwoorden van de NVE-leden op deze vraag. 
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Tabel 2.7: Handeling volgens de standaarden bij patiënten waarop de standaarden van 
toepassing zijn (in percentages) en gemiddelde rapportcijfers 
(standaarddeviaties) van de toepasbaarheid van de standaarden (NVE-leden) 

 
 Aan-

tal* <10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer 
(s.d)

Standaard behandeling van cliënten met ALS 35 54 11 26 9 7,2 (0,9)
Standaard advisering zitvoorzieningen bij kinderen 
met Infantiele Encephalopatie 33 88 9 3 - 5,7 (2,0)
Standaard advisering van hulpmiddelen en voor-
zieningen 129 69 16 14 2 6,0 (1,3)
Adviesrapportage rollator 96 70 12 13 6 5,4 (2.0)
Adviesrapportage stoel met trippelfunctie 137 38 20 14 29 6,5 (1,6)
Adviesrapportage sta-op-stoel 131 35 19 16 30 6,5 (1,6)
Adviesrapportage indicatie en selectie handbewogen 
rolstoel 95 79 14 7 - 5,9 (1,6)
Standaard voor training met elektrische rolstoel en 
scootmobiel 111 61 20 10 9 6,6 (1,5)
Adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel 81 75 19 4 3 6,2 (1,6)
Adviesrapportage indicatie en selectie elektrische 
rolstoel 78 81 15 3 1 6,1 (1,5)
Consentstandaard advisering fiets en fietsaanpas-
singen 46 96 2 2 - 5,4 (1,9)
Standaard voor het afleggen van een huisbezoek 128 65 22 7 6 5,7 (1,6)
Registratielijst voor een ADL-zelfverzorgings-
observatie 105 72 21 2 5 5,9 (1,7)
Standaard WVG-advisering 74 70 14 12 4 5,9 (1,4)
Adviesrapportage voor de aanvraag van aangepaste 
verlichting in het kader van de WVG 30 77 10 7 7 6,8 (0,8)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
 
 
Uit tabel 2.7 blijkt dat over het algemeen bij minder dan 10% van de patiënten waarop de 
standaarden van toepassing is, gehandeld wordt volgens de standaarden. De standaard 
adviesrapportages stoel met trippelfunctie en sta-op-stoel worden het vaakst gebruikt, 
resp. 29% en 30% handelt bij meer dan 90% van de betreffende patiënten volgens deze 
standaarden. 
De standaarden krijgen telkens een gemiddeld cijfer tussen 5,4 en 6,5, met uitzondering 
van de standaard behandeling van cliënten met ALS en de standaard adviesrapportage 
voor de aanvraag van aangepaste verlichting in het kader van de WVG, deze worden ge-
middeld gewaardeerd met resp. een 7,2 en een 6,8. Gemiddeld gebruikt 19% van de leden 
die bekend zijn met de betreffende standaarden deze bij 50% of meer van hun patiënten 
op wie de standaarden van toepassing zijn. De toepasbaarheid van de standaarden wordt 
gemiddeld gewaardeerd met een 6,1. 
 
Tabel 2.8 geeft een overzicht van de meningen van de NVE-leden over NVE-standaarden 
in het algemeen. 
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Tabel 2.8: Meningen van NVE-leden over het gebruik van NVE-standaarden (in per-
centages) (n=203)* 

 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens standaarden verplicht is 13 37 44
Standaarden zijn van belang om ergotherapeuten op dezelfde 
wijze te laten werken 53 30 10
Standaarden helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 57 27 11
Standaarden dwingen de ergotherapeut in een keurslijf 25 39 30
Standaarden leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 55 32 7
Patiënten zijn te verschillend om standaarden te kunnen toepassen 15 42 37
Standaarden leveren een bijdrage aan doelmatiger werken 56 27 11
Standaarden leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken 22 47 25
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100 
 
 
Uit de tabel blijkt dat een meerderheid van de ergotherapeuten vindt dat standaarden 
helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en behandeling en aan doelmatig werken. 
Bovendien vindt het merendeel dat standaarden een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
zorg en dat ze van belang zijn om ergotherapeuten op dezelfde wijze te laten werken. 
Daarbij vindt echter een grote groep dat het gebruik van standaarden geen verplichting 
zou moeten worden.  
Aanvullend is gevraagd wat voor ergotherapeuten de verhouding is tussen voor- en nade-
len om standaarden te gebruiken: 29% ziet meer voordelen, voor 36% is de verhouding 
tussen voor- en nadelen gelijk en 28% ziet meer nadelen. 
 
Databank van standaarden 
Bij het NPi is een databank van ergotherapeutische standaarden ondergebracht. Aan de 
respondenten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan van deze databank en of 
ze deze databank wel eens geraadpleegd hebben. Van de leden blijkt 53% op de hoogte te 
zijn van het bestaan van de databank en heeft 8% de databank wel eens geraadpleegd. 
Van de niet-leden is 28% op de hoogte van het bestaan van de databank en heeft 2% de 
databank wel eens geraadpleegd. De toepasbaarheid van de databank wordt door de leden 
gemiddeld gewaardeerd met een 6,5 (s.d.=1,6). 
 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 
In het BKPZ-programma heeft de NPCF in samenwerking met de NVE kwaliteitscriteria 
vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld. Het boekje ‘U en uw ergotherapeut’ is hierop ge-
baseerd.  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zijn toegestuurd aan alle leden. Ook is er 
een artikel over verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie. De criteria 
zijn tevens verwerkt in de beroepscode. 
Er vinden geen ondersteuningsactiviteiten plaats, en er zijn ook geen afspraken gemaakt 
over de actualisering van de criteria vanuit patiëntenperspectief. 
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Inmiddels is er een nieuw instrument met betrekking tot het patiëntenperspectief ontwik-
keld: de QUOTE EEE, een meetinstrument om het oordeel van patiënten over de zorg van 
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie te registreren. Met een kleine aanpassing is deze 
QUOTE ook door ergotherapeuten in instellingen te gebruiken. Er zullen nog activiteiten 
plaatsvinden om de QUOTE verder te implementeren, zodat er een landelijke database 
opgezet kan worden. Momenteel wordt er een self assessement instrument voor ergothe-
rapeuten ontwikkeld. De individuele ergotherapeut kan hiermee nagaan in hoeverre hij/zij 
handelt volgens het kwaliteitsbeleid. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 2.9 geeft een overzicht van de bekendheid met de kwaliteitscriteria vanuit patiën-
tenperspectief en het bijbehorende boekje. 
 
 
Tabel 2.9: Op de hoogte van bestaan en in bezit van de kwaliteitscriteria vanuit patiën-

tenperspectief en het boekje ‘u en uw ergotherapeut’, opgesplitst naar NVE-
leden (n=203) en niet-leden (n=51) (in percentages) 

 
 Op de hoogte  In bezit 
 leden niet-leden  leden niet-leden

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 28 10  15 2
Boekje ‘u en uw ergotherapeut’ 20 12  10 4
 
 
Een minderheid van zowel de leden (28%) als de niet-leden (10%) van de NVE is op de 
hoogte van het bestaan van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en het boekje 
‘u en uw ergotherapeut’. Een nog kleinere groep heeft deze kwaliteitsinstrumenten in 
bezit. 
 
Van de leden gaf 78% aan de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief niet of nauwe-
lijks te kennen. Elf procent kent de criteria redelijk, maar heeft ze (nog) niet toegepast in 
de praktijk en zeven procent kent de criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te 
passen in de dagelijkse praktijk. Voor de toepasbaarheid van de kwaliteitscriteria vanuit 
patiëntenperspectief wordt door de leden gemiddeld een cijfer van 7,0 (sd=0,9) gegeven. 
 
 

2.5 Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan 
worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode 
voor gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer 
review (intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten 
zijn hiervoor essentieel. De NVE heeft een methode voor gestandaardiseerde verslagleg-
ging ontwikkeld, met als resultaat het boekje ‘Minimumeisen verslaglegging’. Ook is er 
in het BKPZ-programma een visitatiemethode voor extramurale ergotherapie ontwikkeld 
en geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de visitaties tegen kostprijs zouden 
moeten worden aangeboden; dit bleek te duur te zijn voor individuele ergotherapeuten. 
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Daarom hebben er tot nu toe geen visitaties plaatsgevonden. Als vorm van peer review 
zijn er wel regionale en landelijke overleggroepen van ergotherapeuten. Voor de patiën-
tenraadpleging heeft de NVE de beschikking over de QUOTE EEE. Ten tijde van het 
vragenlijstonderzoek was de ontwikkeling van dit instrument net afgerond en nog niet 
geïmplementeerd. Daarom zijn er geen gegevens beschikbaar over het gebruik, de waar-
dering en ondersteuning. Wel is er gevraagd of de ergotherapeuten wel eens patiënten 
raadplegen. Het is de bedoeling om de QUOTE ook geschikt te maken voor ergothera-
peuten in instellingen. Ook is een methodiek ontwikkeld om vraaggestuurd te werken, de 
COPM. De NVE heeft geen indicatoren ontwikkeld voor de kwaliteit van zorg (dit laatste 
is nog geen essentieel element in het toetsingskader). Omdat ergotherapeuten op lokaal 
niveau mogelijk wel indicatoren gebruiken zijn er wel vragen over gesteld in de vragen-
lijst. 
 
Gestandaardiseerde verslaglegging 
In het BKPZ-programma is voor de ergotherapeuten een Programma van Eisen voor de 
verslaglegging van de patiëntenzorg opgesteld. Op basis hiervan is het boekje ‘Minimum-
eisen verslaglegging’ ontwikkeld.  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het boekje ‘Minimumeisen verslaglegging’ is toegestuurd aan alle leden, er is over ge-
publiceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie en er zijn presentaties over 
geweest op congressen, symposia of studiedagen. Bovendien is het Programma van Eisen 
verwerkt in de software.  
Naast deze implementatieactiviteiten zijn er geen ondersteuningsactiviteiten bij het ge-
bruik van het boekje. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de actualisering van het 
boekje en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten met betrekking tot verslaglegging. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Zeventig procent van de NVE-leden heeft het boekje ‘minimumeisen verslaglegging’ in 
bezit. Daarnaast is 14% op de hoogte van het bestaan van het boekje, maar heeft het niet 
in bezit, en is 16% niet op de hoogte van het bestaan van het boekje. Van de niet-leden 
heeft 15% het boekje in bezit; 18% is op de hoogte van het bestaan, maar heeft het boekje 
niet in bezit en 63% is niet op de hoogte van het bestaan van het boekje. 
 
Aan de respondenten is gevraagd of ze bij het op papier vastleggen en bij het elektronisch 
vastleggen gebruik maken van dit boekje. Uit de antwoorden kwam naar voren dat 18% 
van de leden bij het verslagleggen op papier gebruik maakt van het boekje en dat 10% 
van de leden gebruik maakt van het boekje bij het elektronisch verslagleggen. In totaal 
maakt 19% van de leden gebruik van het boekje bij het op papier en/of elektronisch 
vastleggen van gegevens. 
 
De toepasbaarheid van het boekje ‘Minimumeisen verslaglegging’ wordt door de leden 
gemiddeld gewaardeerd met een cijfer van 6,4 (sd=1,7). 
 
Aan de respondenten is gevraagd waarvoor ze de vastgelegde gegevens gebruiken. De 
meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in tabel 2.10. 
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Tabel 2.10: Gebruik van vastgelegde gegevens door leden van de NVE (n=203) 
 
 Percentage

Dossiervorming 94
Geheugensteun bij de behandeling 85
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 84
Overdracht naar een collega 79
Evaluatie van de behandeling 78
Informeren van de patiënt 48
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 46
Spiegelinformatie 10
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 8
Ter bespreking in een regionale en/of landelijke overleggroep 6
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt voor dossiervorming, als geheugen-
steun, als communicatiemiddel naar betrokkenen en voor de evaluatie van de behande-
ling. De gegevens worden minder vaak gebruikt voor spiegelinformatie, het maken van 
een kwaliteitsjaarverslag of het bespreken in een regionale of landelijke overleggroep. 
 
 
Intercollegiaal overleg 
Achtergrond 
De NVE heeft, gezamenlijk met de andere paramedische beroepsgroepen, onderzocht op 
welke wijze de infrastructuur het best kan worden vormgegeven. Uit dit onderzoek kwam 
naar voren dat het voor  de ergotherapeuten niet mogelijk is om een nieuwe infrastructuur 
op te zetten, omdat de meeste ergotherapeuten al deel uit maken van een regionaal of 
landelijk overleg. Besloten is om deze overlegstructuren verder vorm te geven en te 
professionaliseren. Op de website van de NVE staan alle huidige overleggroepen ver-
meld; de NVE probeert de leden te stimuleren deel uit te maken van een overleggroep. 
Tevens staan op deze site tips hoe men vorm kan geven aan de overlegvormen. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Vrijwel alle leden (99%) zijn op de hoogte van het bestaan van regionale en/of landelijke 
overleggroepen. Ongeveer de helft van de leden (52%) neemt deel aan zo’n overleggroep 
en 33% heeft in het verleden deelgenomen, maar nu niet meer.  
Van de niet-leden is 88% op de hoogte van het bestaan van regionale en/of landelijke 
overleggroepen. 
 
Aan de leden die niet deelnemen aan een regionale en/of landelijke overleggroep (n=95) 
is gevraagd wat de reden hiervan is. De meeste genoemde redenen zijn dat het teveel tijd 
kost (51%) en dat collega’s er heen gaan die de verkregen informatie overdragen (31%). 
Daarnaast geeft 10% aan de meerwaarde van deelname aan een regionale en/of landelijke 
overleggroep niet in te zien. Volgens 7% is er geen overleggroep in de omgeving en 6% 
heeft het nog niet geregeld, maar wil in de toekomst wel deelnemen. 
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Aan de leden die wel deelnemen aan een regionale en/of landelijke overleggroep (n=105) 
is gevraagd welke activiteiten de afgelopen twee jaar in deze overleggroep zijn onder-
nomen. Tabel 2.11 geeft een overzicht van de meest voorkomende activiteiten. 
 
 
Tabel 2.11: Belangrijkste activiteiten in de regionale en/of landelijke overleggroepen 

(n=105)* 
 
 Percentage

Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk 86
Casuïstiekbespreking 73
Intercollegiale toetsing 41
Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 32
Intervisie 27
Bespreken van NVE-standaarden 23
Bespreken van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 22
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 17
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 11
Bespreken van spiegelinformatie 10
Bespreken van uitkomstindicatoren voor de kwaliteit van zorg 10
Bespreken van beroepscode of beroepsprofiel 9
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De activiteiten die het meest worden ondernomen in de regionale en/of landelijke over-
leggroepen zijn het bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk en 
casuïstiekbespreking. In 41% van de groepen vindt intercollegiale toetsing plaats en in 
27% vindt intervisie plaats.  
Het nut van de regionale en/of landelijke overleggroepen wordt door de leden gemiddeld 
met een 7,3 (s.d.=0,9) beoordeeld.  
 
De deelnemers van regionale en/of landelijke overleggroepen is een aantal stellingen over 
dit overleg voorgelegd. In tabel 2.12 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden 
hierop. 
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Tabel 2.12: Meningen van NVE-leden over de regionale en/of landelijke overleggroepen 
(in percentages) (n= 105)* 

 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan regionaal/landelijk overleg achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 20 48 30
Deelname aan regionaal/landelijk overleg vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 74 20 5
Van collega’s in een regionale/landelijke overleggroep leer ik 
veel 50 45 5
Deelname aan regionaal/landelijk overleg verbetert het contact 
met mijn collega’s 87 6 7
Regionaal/landelijk overleg dwingt me kritisch te zijn ten op-
zichte van het eigen handelen 71 22 6
Regionaal/landelijk overleg levert een bijdrage aan de kwaliteit 
van zorg 81 15 1
Regionaal/landelijk overleg kost te veel tijd 12 34 50
Regionaal/landelijk overleg kost te veel geld 5 22 70
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid van de respondenten vindt dat deelname aan een overleggroep het con-
tact met de collega’s verbetert en de kennis en vaardigheden vergroot. Bovendien is een 
grote groep van mening dat regionaal/landelijk overleg een bijdrage levert aan de kwali-
teit van zorg en dat dit overleg dwingt om kritisch te zijn ten opzichte van het eigen 
handelen. Voor een grote groep respondenten kost dit overleg niet te veel tijd of geld.  
Van de NVE-leden die deelnemen aan een regionale en/of landelijke overleggroep ziet 
80% meer voordelen dan nadelen om deel te nemen, voor 16% is de verhouding tussen 
voor- en nadelen gelijk en 2% ziet meer nadelen.  
 
Patiëntenraadpleging 
Aan de respondenten is gevraagd of ze wel eens een meningpeiling onder patiënten 
houden met een enquête. Op deze vraag antwoordde 60% van de NVE-leden dit nog nooit 
te hebben gedaan. Veertien procent gaf aan wel eens zo’n meningspeiling te hebben ge-
houden, zonder dat dit leidde tot veranderingen in het handelen. Bijna een kwart (22%) 
voert wel eens een meningspeiling uit die ook wel eens heeft geleid tot veranderingen in 
het handelen.  
 
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
Achtergrond 
De NVE heeft geen plannen voor het gebruik van uitkomstindicatoren of indicatoren voor 
de kwaliteit van zorg. Volgens de NVE kan zowel met behulp van de COPM als de 
QUOTE de tevredenheid van de patiënt worden gemeten. Deze instrumenten zouden 
gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van indicatoren. Het is niet te doen om per 
ziektebeeld indicatoren vast te stellen.  
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Gebruik 
Tien procent van de NVE-leden geeft aan gebruik te maken van indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg; 14% geeft aan wel indicatoren te kennen, maar er geen gebruik van te 
maken en 71% kent geen indicatoren. Een overzicht van de meest genoemde indicatoren 
staat in tabel 2.13. 
 
 
Tabel 2.13: Meest genoemde indicatoren die ergotherapeuten gebruiken om het 

handelen te toetsen (n=21) 
 
 Aantal keren genoemd

Patiëntenenquête 4
Tevredenheidsonderzoek 3
COPM 3
Protocollen/richtlijnen 2
Intercollegiale toetsing 2
 
 
De gebruikte indicatoren worden vooral vastgesteld door de praktijk, instelling of afde-
ling (63% van de ergotherapeuten die gebruik maken van indicatoren geeft dit aan) of 
lokaal multidisciplinair overleg (27%). 
 
 

2.6 Borging 
 
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici, de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn eerstelijn en de accreditatie-
commissie de belangrijkste instrumenten. De stichting ADAP voor de accreditaite van 
activiteiten in het kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de laatste 
instrumenten die tijdens het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen. Omdat dit 
instrument pas in 2004 in werking zal treden zijn er geen vragen over opgenomen in de 
vragenlijst. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
Om voor registratie in het kwaliteitsregister in aanmerking te komen, moeten ergothera-
peuten een aantal uren per week werken en bij- en nascholing volgen, waarvan een deel 
vakinhoudelijk. Er worden geen verplichte cursussen aangeboden. De criteria voor regi-
stratie in het kwaliteitsregister zijn aangenomen door de ALV.  
 
Registratie en waardering 
Het merendeel van de NVE-leden (95%) heeft zich laten registreren in het basisregister 
van het Kwaliteitsregister Paramedici. Van de niet-leden heeft 55% zich later registreren 
in het basisregister. 
Bijna de helft van de NVE-leden (49%) vindt de criteria voor registratie in het kwali-
teitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) precies goed; 20% vindt de 
criteria te zwaar en 6% vindt ze juist te licht. Daarnaast geeft 19% aan de criteria niet te 
kennen. 
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Landelijke klachtencommissie 
Van de twaalf ergotherapeuten die in een vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum 
werken zijn er tien op de hoogte van het bestaan van de landelijke klachtencommissie 
eerstelijn. 
 
 

2.7 Externe verantwoording 
 
Dit element kan worden ingevuld op twee niveaus: op verenigingsniveau en op praktijk-
niveau. Op verenigingsniveau is een kwaliteitsjaarverslag essentieel voor de externe 
verantwoording. Door de NVE wordt geen kwaliteitsjaarverslag geschreven, wel bevat 
het jaarverslag een gedeelte over kwaliteit en het IKPZ-programma. Ook op praktijk-
niveau zou een kwaliteitsjaarverslag bij kunnen dragen aan de externe verantwoording, 
dit is echter geen essentieel onderdeel in het toetsingskader.  
Ter ondersteuning bij het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag op praktijk- of afde-
lingsniveau heeft de NVE een voorbeeld kwaliteitsjaarverslag ontwikkeld.  
Hoewel door de NVE nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden op lokaal niveau al 
wel indicatoren gebruikt. Indicatoren kunnen gebruikt worden voor externe verantwoor-
ding; dit is echter niet nagevraagd in de vragenlijst. Deze indicatoren worden daarom niet 
verder besproken in deze paragraaf.  
 
Kwaliteitsjaarverslag 
Achtergrond 
Ter ondersteuning bij het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag op praktijk- of afde-
lingsniveau is een voorbeeld kwaliteitsjaarverslag ontwikkeld. Dit voorbeeld kwaliteits-
jaarverslag is schriftelijk bekend gemaakt aan de leden van de NVE. Tevens staat dit 
voorbeeld op de website van de NVE, waarbij alleen de leden toegang hebben. Daarnaast 
is er bekend aan dit instrument gegeven tijdens presentatie op congressen, symposia of 
studiedagen.  
Er vinden geen activiteiten plaats ter ondersteuning van het gebruikt en ook zijn er (nog) 
geen afspraken gemaakt over de actualisering van dit voorbeeld kwaliteitsjaarverslag. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de ergotherapeuten is gevraagd of er in hun praktijk of afdeling een kwaliteitsjaar-
verslag wordt geschreven. Op deze vraag antwoordde 40% van de NVE-leden bevesti-
gend en 12% gaf aan het niet te weten.  
Ook is gevraagd of de respondenten bekend zijn met het voorbeeld kwaliteitsjaarverslag, 
of ze deze gebruiken en hoe ze deze waarderen. Van de leden was 22% op de hoogte van 
het bestaan en heeft 14% dit in bezit; bij de niet leden zijn de percentages respectievelijk 
33 en 18. 
Zes procent van de NVE-leden gebruikt het voorbeeld kwaliteitsjaarverslag. Gemiddeld 
krijgt dit voorbeeld kwaliteitsjaarverslag een 6,7 (sd=0,9). 
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2.8 Communicatie 
 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. Zoals ook al uit 
paragraaf 2.5 naar voren kwam heeft de NVE de bestaande infrastructuur van ergothe-
rapeuten verder vormgegeven. De communicatiemiddelen waar de NVE gebruik van 
maakt zijn onder andere het tijdschrift van de vereniging, de nieuwsbrief, de website en 
de Algemene Ledenvergadering. 
 
Infrastructuur 
Ongeveer 800 ergotherapeuten nemen deel aan een regionale en/of landelijke over-
leggroep. Deze infrastructuur wordt nog niet gebruikt voor de implementatie van 
kwaliteitsinstrumenten, omdat de groepen vaak uit leden en niet-leden van de NVE 
bestaan. De leden krijgen de kwaliteitsinstrumenten toegestuurd. Niet-leden kunnen de 
kwaliteitsinstrumenten kopen. 
 
Communicatiemiddelen 
Aan de ergotherapeuten is gevraagd op welke wijze ze zich op de hoogte houden van 
(ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVE. In tabel 2.14 wordt een overzicht 
gegeven van de antwoorden op deze vraag.  
 
 
Tabel 2.14: Manieren waarop leden en niet-leden van de NVE zich op de hoogte houden 

van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVE (in percentages)* 
 
 Leden Niet-leden

Via de algemene ledenvergadering 10 0
Via de afdeling of praktijk 50 65
Via regionale/landelijke overleggroepen 45 20
Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 97 63
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 72 16
Via de website van de vereniging 34 8
Via deelname aan vak-/werkgroepen 24 16
Via congressen /symposia /studiedagen 68 47
Anders 3 4
Niet 1 8
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De leden van de NVE houden zich met name op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van 
de NVE via een vaktijdschrift of het tijdschrift van de vereniging, via schriftelijke infor-
matie van de vereniging en via congressen, symposia of studiedagen. Bij niet-leden speelt 
de afdeling of de praktijk een grote rol bij de kennisoverdracht van het kwaliteitsbeleid, 
ook houden niet-leden zich op de hoogte via een vaktijdschrift of tijdschrift van de ver-
eniging.  
Ongeveer een derde van de leden bezoekt de website van de vereniging om meer te weten 
te komen over het kwaliteitsbeleid.  
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2.9 Ketenzorg 
 
Vanuit de werksetting wordt er veel samengewerkt met andere partijen; de NVE heeft 
hier geen rol in. Binnen revalidatiecentra zijn vaak multidisciplinaire standaarden aan-
wezig, daarbij is het echter de vraag in hoeverre het vak van de ergotherapeut hierin goed 
verwerkt is. Monodisciplinaire standaarden kunnen vaak heel goed ingepast worden in 
multidisciplinaire standaarden.  
 
Als de NVE wordt gevraagd deel te nemen aan een multidisciplinair project, wordt er  
meegedaan. De ontwikkeling van bijvoorbeeld de standaard CVA vindt in eerste instantie 
plaats door ergotherapeuten, in een later stadium wordt wel input vanuit andere partijen 
gevraagd; hierbij wordt aangesloten bij de richtlijnen van de Hartstichting.  
 
 

2.10 Kwaliteitsbeleid  
 
In het interview met de sleutelpersoon van de NVE is gevraagd wat de hiaten zijn in het 
kwaliteitsbeleid en wat de speerpunten zijn voor het kwaliteitsbeleid van de komende 
jaren.  
Volgens de NVE betreffen de knelpunten in het kwaliteitsbeleid met name de implemen-
tatie en het bijstellen van kwaliteitsinstrumenten. Hiervoor zijn te weinig mensen en 
middelen beschikbaar. De NVE heeft samen met het CBO één instrument 
geïmplementeerd: de COPM, een methodiek om vraaggestuurd te werken. Hierbij is ge-
bleken dat het veel tijd kost om een instrument goed te implementeren. Bij de ontwik-
keling van de evidence-based standaarden die nu ontwikkeld worden, wordt vanaf het 
begin aandacht besteed aan het implementatie-traject.  
Bij de NVE is gebleken is dat vakinhoudelijke workshops goed bezocht worden; deze 
worden kostendekkend aangeboden. Dit blijkt een goede manier om kwaliteitsinstrumen-
ten te implementeren; dit is echter een arbeidsintensieve methode, omdat er per keer zo’n 
20 ergotherapeuten mee kunnen doen. 
Het is niet gelukt om intercollegiale toetsing landelijk en blijvend te implementeren. De 
methodiek staat nu op de website van de NVE, maar volgens de NVE is het de vraag of 
dit werkt. 
De speerpunten van de NVE voor het kwaliteitsbeleid van de komende jaren zijn onder 
andere het verder vormgeven van de infrastructuur, verdere implementatie van de COPM, 
implementatie van evidence based standaarden, de QUOTE en  de self assessmentlijst. 
Volgens de NVE zouden door middel van de implementatie van dit laatste instrument  
hiaten in de kwaliteit van het dagelijks handelen van de ergotherapeuten naar voren 
moeten komen. 
 
 

2.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen  zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
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2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
 
Verloop van de projecten 
De meeste projecten in het IKPZ-programma zijn volgens plan verlopen. Bij het project 
QUOTE EEE is van het werkplan afgeweken in verband met personele wisselingen. 
Enkele projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door ziekte en door een te 
krappe planning. De oprichting van de Stichting Accreditatie heeft langer geduurd dan 
gepland; een tegenvaller was dat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer 
duurde dan was voorzien. De doelstellingen van de overige projecten zijn gedurende de 
uitvoering van het IKPZ-programma behaald, de doelstellingen van het accreditatie-
project zullen in 2004 gerealiseerd worden (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Aan een steekproef van ergotherapeuten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het be-
staan van de door de NVE geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten en zo ja, of ze deze 
instrumenten in hun bezit hebben. Het gaat hierbij om de volgende instrumenten: be-
roepsprofiel en beroepscode, bij- en nascholing, classificaties, standaarden en databank 
van standaarden, criteria vanuit patiëntenperspectief, minimumeisen verslaglegging, 
regionale en/of landelijke overleggroepen, kwaliteitsregister, klachtencommissie en 
voorbeeld kwaliteitsjaarverslag. Er bleek een verschil te zijn in de bekendheid met de 
kwaliteitsinstrumenten tussen leden en niet-leden van de NVE. Leden waren beter bekend 
met de kwaliteitsinstrumenten dan niet-leden. Het beroepsprofiel is het best bekend bij de 
respondenten; 96% van de leden en 90% van de niet-leden zijn op de hoogte van het be-
staan en 92% van de leden en 67% van de niet-leden hebben het beroepsprofiel in bezit. 
Ook zijn vrijwel alle leden bekend met de regionale en landelijke overleggroepen (99%); 
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van de niet-leden is 88% hier bekend mee. De respondenten zijn het minst bekend met de 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief: 28% van de leden en 10% van de niet-leden 
zijn op de hoogte van het bestaan van deze criteria en 15% van de leden en 2% van de 
niet-leden hebben ze in bezit (vraag 2d). 
 
Er blijkt een groot verschil te zijn in het gebruik tussen de verschillende kwaliteitsinstru-
menten. De criteria vanuit patiëntenperspectief, de databank van standaarden en het voor-
beeld kwaliteitsjaarverslag worden het minst gebruikt; minder dan 10% van de NVE-
leden gebruikt deze instrumenten. Het meest wordt gebruik gemaakt van het kwaliteits-
register en bij- en nascholingsactiviteiten: 95% in ingeschreven in het kwaliteitsregister 
en 91% volgt bij- en nascholing (vraag 2e).  
 
De samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten komt op verschillende manieren tot 
uiting. Zo wordt in 23% van de regionale en/of landelijke overleggroepen NVE-standaar-
den besproken, in 22% van deze groepen worden de kwaliteitscriteria vanuit patiënten-
perspectief besproken en in 9% wordt beroepscode of het beroepsprofiel besproken. 
Daarnaast gebruikt 6% van de respondenten de door hun vastgelegde gegevens ter be-
spreking in een regionale en/of landelijke overleggroep (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten bevorderen of belemmeren zijn af 
te leiden uit de cijfers die gegeven zijn voor de toepasbaarheid of het nut van de instru-
menten, de meningen over verschillende instrumenten die met behulp van enkele stel-
lingen zijn onderzocht, de ervaren verhouding tussen voor- en nadelen en de implemen-
tatie- en ondersteuningsactiviteiten van de vereniging. De cijfers voor het nut of de toe-
pasbaarheid van de kwaliteitsinstrumenten liggen telkens tussen 6 en 7, met uitzondering 
van de regionale en/of landelijke overleggroepen die gemiddeld gewaardeerd worden met 
een 7,3.  
Ook de meningen over het regionale en landelijke overleg zijn overwegend positief. De 
respondenten ervaren dan ook vooral voordelen bij het deelnemen aan het overleg. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat deze overleggroepen alleen zijn beoordeeld 
door degenen die deelnemen aan zo’n overleggroep. De grootste reden voor het niet deel-
nemen aan de regionale en/of landelijke overleggroepen is dat men er geen tijd voor heeft 
en dat collega’s er heen gaan en dat zij de verkregen informatie overdragen (31% geeft dit 
als reden aan). Daarnaast geeft 10% aan de meerwaarde van deelname aan een overleg-
groep niet in te zien. 
De meningen over het gebruik van standaarden zijn redelijk positief, over de verhouding 
tussen voor- en nadelen zijn de meningen verdeeld. De kwaliteit van de bij- en nascholing 
wordt door 73% goed gevonden. Het blijkt voor een grote groep echter wel een knelpunt 
te zijn om tijd vrij te maken voor het volgen van bij- en nascholing.  
De meeste kwaliteitsinstrumenten zijn op meerdere manieren geïmplementeerd. Opval-
lend is daarom dat de criteria vanuit patiëntenperspectief zo slecht bekend zijn bij de 
respondenten. Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat deze ciriteria zijn verwerkt in 
de beroepscode, welke wel goed bekend is bij de respondenten.  
De geboden ondersteuning verschilt per instrument; bij de standaarden zijn handleidingen 
bij het gebruik ontwikkeld, vele andere instrumenten worden niet ondersteund in het ge-
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bruik. Mogelijk zouden de instrumenten door meer ergotherapeuten worden gebruikt als 
er meer ondersteuningsactiviteiten zouden worden ontplooid (vraag 2g).  
 
Beroepsvereniging 
Met uitzondering van het element ‘ketenzorg’ heeft de NVE instrumenten ontwikkeld 
voor alle elementen in het toetsingskader: deskundigheid, normen en criteria, meten, 
toetsen en verbeteren, borging, externe verantwoording en communicatie (vraag 2h).  
 
De samenhang tussen de instrumenten is op verschillende manieren gerealiseerd. Zo zijn 
de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief verwerkt in de beroepscode en zijn de 
classificaties ion de ‘minimumeisen verslaglegging’ en in het beroepsprofiel. Bovendien 
komt de samenhang goed tot uiting in de criteria voor registratie in het kwaliteitsregister; 
ergotherapeuten die in aanmerking willen komen voor registratie in de register zijn ver-
plicht een aantal bij- en nascholingsactiviteiten te volgen (vraag 2i). 
 
Vrijwel alle kwaliteitsinstrumenten zijn toegestuurd aan de leden van de NVE. Daarnaast 
is er bekendheid aan gegeven via een nieuwsbrief, een publicatie in Nederlandse vaktijd-
schriften of presentaties op congressen, symposia of studiedagen. De standaarden en het 
voorbeeld kwaliteitsjaarverslag zijn bovendien op het ledendeel van de website van de 
NVE geplaatst (vraag 2j). 
 
De NVE heeft de bestaande infrastructuur van ergotherapeuten in regionale en landelijke 
overleggroepen verder vormgegeven. Ongeveer 800 ergotherapeuten nemen deel aan zo’n 
overleggroep. Deze overleggroepen worden nog niet gebruikt voor de implementatie van 
de kwaliteitsinstrumenten. De NVE is er nog niet over uit over of niet-leden van de NVE 
ook in aanmerking mogen komen voor de kwaliteitsinstrumenten. Op de website staan 
tips hoe men verder vorm kan geven aan de overleggroepen. Het is echter niet bekend in 
hoeverre hier gebruik van wordt gemaakt. Eén van de speerpunten van het kwaliteits-
beleid van de NVE voor de komende jaren is het verder vormgeven en professionaliseren 
van de overleggroepen (vraag 2k-l).  
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3 Fysiotherapeuten 
 
 
 
Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft zich tijdens de drie 
kwaliteitsprogramma’s met name toegelegd op het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie 
(IOF) en de ontwikkeling van richtlijnen. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samen-
vatting gegeven van de projecten die in het IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan de hand 
van gegevens die door CVZ beschikbaar zijn gesteld. Vervolgens wordt de respons op het 
vragenlijstonderzoek beschreven. Daarna wordt per element uit het toetsingskader be-
sproken welke instrumenten beschikbaar zijn voor fysiotherapeuten. Van elk instrument 
wordt aangegeven op welke wijze implementatie, ondersteuning, actualisering en ver-
nieuwing zijn vormgegeven. De basis voor deze bespreking is de informatie uit de 
interviews. Vervolgens wordt de bekendheid met, het gebruik van en de waardering voor 
de instrumenten besproken; deze gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. 
Aan het einde van het hoofdstuk worden de resultaten samengevat, waarbij de vraag-
stellingen 2a t/m 2l beantwoord worden. 
 
 

3.1 Projecten in het IKPZ-programma 
 
Het KNGF heeft gedurende de looptijd van het IKPZ-programma projecten uitgevoerd op 
het terrein van richtlijnen, het IOF (intercollegiaal overleg Fysiotherapie) en het IOF-
magazine.  
Het eerste project met betrekking tot richtlijnen had tot doel om bestaande richtlijnen te 
publiceren, verspreiden en implementeren. Dit project heeft met enkele vertragingen te 
kampen gehad doordat de uitvoerende instituten niet tijdig klaar waren. De doelstellingen 
zijn wel behaald. In een tweede richtlijnproject is er een nieuwe richtlijn CVA ontwik-
keld. Dit project is vertraagd gestart, maar is verder volgens plan verlopen. De doelstel-
lingen zijn eveneens behaald. 
Twee projecten op het gebied van het IOF hadden tot doel IOF-coördinatoren te scholen 
en in een vervolgproject te trainen onder andere met als doel een verdieping in de metho-
den van kwaliteitsbevordering. Het eerste project is budgetneutraal efficiënter uitgevoerd 
waardoor een extra training gerealiseerd kon worden. Het tweede project is later dan ge-
pland gestart, maar wel volgens schema verlopen. De doelstellingen van beide projecten 
zijn behaald.  
Het KNGF heeft in een vijfde project het IOF magazine gecontinueerd. Het doel van dit 
magazine was om fysiotherapeuten te overtuigen dat deelname aan een IOF een belang-
rijk onderdeel is van de KNGF registratie. Tijdens het project is besloten om een meet-
instrument te ontwikkelen om een lezersonderzoek uit te kunnen voeren. Uit het ver-
volgens uitgevoerde onderzoek bleek dat de waardering voor het Magazine amper 
voldoende was. Het KNGF heeft vervolgens stappen ondernomen om het Magazine te 
verbeteren. De uiteindelijke doelstellingen van het project zijn behaald. Het IOF 
magazine is alleen tijdens het IKPZ-programma uitgebracht. Na afloop van het project 
zijn er geen magazines meer verschenen.  
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3.2 Respons 
 
Om de beroepsgroep van fysiotherapeuten te benaderen zijn twee steekproeven getrok-
ken. De eerste steekproef is getrokken uit de registratie van extramuraal werkende fysio-
therapeuten van het NIVEL; de omvang van deze steekproef was 1200. In totaal hebben 
626 fysiotherapeuten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; de respons was 53%5. Vijf 
fysiotherapeuten gaven aan dat het fysiotherapeutisch (be-)handelen geen deel uitmaakt 
van de functie. Deze fysiotherapeuten worden daarom niet meegenomen in de verdere 
analyses.  
De tweede steekproef is getrokken uit een particulier bestand van intramuraal werkende 
fysiotherapeuten; de omvang van deze steekproef was 10006.   Deze vragenlijst is ge-
retourneerd door 419 respondenten, dit is een respons van 52% 7. Zeventien fysiothera-
peuten gaven aan dat het fysiotherapeutisch (be-)handelen geen deel uitmaakt van de 
functie; één fysiotherapeut heeft deze vraag niet beantwoord. Deze 18 fysiotherapeuten 
worden daarom niet meegenomen in de verdere analyses.  
 
 
Tabel 3.1: Geslacht, leeftijd en lidmaatschap van het KNGF van extramuraal werkende 

fysiotherapeuten (n=621) en intramuraal werkende fysiotherapeuten (n=401) 
en van de totale populatie BIG-geregistreerden (in percentages) 

 
 Respondenten 

intramuraal
Respondenten 

extramuraal
Totale populatie 

(N=31.668)*

Geslacht    

Man 40 52 42
Vrouw 60 47 58

Leeftijd 
<40 35 33 46
40-54 56 55 45
>54 8 12 9

Lidmaatschap KNGF  
Lid (n=264)   66 (n=575)  93 niet bekend
Niet-lid (n=133)   33 (n=43)      7 niet bekend
Onbekend (n=4)         4 (n=3)        1
 
* Per 31 december 2002. Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Ten opzichte van de totale populatie van BIG-geregistreerden zijn er meer mannen bij de 
extramuraal werkenden. Zowel de extramuraal werkende respondenten uit dit onderzoek 
als de intramuraal werkenden zijn ouder dan de BIG-geregistreerden. Gegevens over 
                                                      
5 Van de 1200 verzonden vragenlijsten konden er 17 niet worden ingevuld vanwege een onbekend adres, 4 

fysiotherapeuten waren verhuisd naar het buitenland, 4 fysiotherapeuten waren niet meer werkzaam. 
6 Oorspronkelijk was de omvang van de steekproef begroot op 800 fysiotherapeuten (met een verwachte 

respons van 50%). Omdat geen inzicht bestond in de kwaliteit van het geleverde bestand is besloten een 
grotere steekproef te trekken.  

7 Van de 1000 verzonden vragenlijsten konden er 173 niet worden ingevuld vanwege een onbekend adres, 
5 fysiotherapeuten waren overleden, 4 fysiotherapeuten waren niet meer werkzaam, 4 personen bleken 
een ander beroep te hebben, 2 respondenten waren met (ziekte)verlof. 
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lidmaatschap van het KNGF van de hele populatie van fysiotherapeuten zijn niet bekend. 
Uit tabel 5.1 blijkt wel dat extramuraal werkende respondenten vaker lid zijn van het 
KNGF dan intramuraal werkenden.  
Vanwege de voldoende aantallen respondenten zullen gegevens over het op de hoogte 
zijn van het bestaan van instrumenten en het bezit van instrumenten gepresenteerd wor-
den voor leden en niet-leden van het KNGF. Gegevens over het gebruik van instrumen-
ten, cijfers voor instrumenten en meningen over instrumenten worden alleen voor KNGF-
leden gepresenteerd (zie ook hoofdstuk 2 van deel 1).  
 
In tabel 3.2 staat een specificatie van de werkplekken waar de respondenten werkzaam 
zijn. 
 
 
Tabel 3.2: Werkplekken van extramuraal werkende fysiotherapeuten (n=621) en van 

intramuraal werkende fysiotherapeuten (n=401) (in percentages) 
 
 Extramuraal Intramuraal

Zelfstandige in vrijgevestigde maatschap 43 4
Loondienst in vrijgevestigde praktijk 31 5
Vrijgevestigde solopraktijk 21 3
Zelfst. / loondienst in gezondheidscentrum 7 1
Verpleeghuis/verzorgingshuis 4 37
Ziekenhuis 1 33
Gehandicaptenzorg 0 14
Revalidatiecentrum 1 10
Onderwijs 3 5
Overig 6 5
 
 
Drieënveertig procent van de extramuraal werkende fysiotherapeuten werkt als zelfstandi-
ge in een  vrijgevestigde maatschap; ongeveer een derde werkt in loondienst in een vrij-
gevestigde praktijk. De setting waarin intramuraal werkende fysiotherapeuten het meeste 
werken is een verpleeg- of verzorgingshuis; een derde is werkzaam in een ziekenhuis. In 
beide groepen heeft 15% van de fysiotherapeuten 2 of meer werkplekken, de percentages 
tellen daarom op tot meer dan 100%. 
 
Aan de fysiotherapeuten is eveneens gevraagd of zij geregistreerd zijn met één of meer 
verbijzonderingen. In tabel 3.3 staat een overzicht van de resultaten op deze vraag. 
 
 
Tabel 3.3: Verbijzonderingen van extramuraal werkende fysiotherapeuten (n=621) en 

van intramuraal werkende fysiotherapeuten (n=401) (in percentages) 
 
 Extramuraal Intramuraal 
Geen 56 69
Manueel therapeut 19 7
Kinderfysiotherapeut 5 12
Sportfysiotherapeut 7 2
Oedeemtherapeut 5 2
Geriatrisch fysiotherapeut 1 4
Overig 14 5
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De meeste fysiotherapeuten zijn niet geregistreerd met een verbijzondering. De meest 
voorkomende verbijzondering bij de extramuraal werkenden is manueel therapeut; bij de 
intramuraal werkenden kinderfysiotherapeut. In de categorie ‘overig’ geeft 4% aan 
bekkenbodem therapeut te zijn, 3% psychosomatisch fysiotherapeut. 
 
 

3.3 Deskundigheid 
 
Voor het element ‘deskundigheid’ in het toetsingskader zijn een beroepsprofiel en bij- en 
nascholing essentieel. Voor de fysiotherapeuten zijn beide instrumenten beschikbaar. Een 
aanvullend instrument is het deskundigheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch con-
sult’.  
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepsprofiel dateert van 1998. Vanwege de hoge kosten is het boekje niet gratis 
toegestuurd aan de leden. Het boekje wordt verkocht door het KNGF, er is een speciale 
studenteneditie met korting. Het was indertijd moeilijk om een draagvlak te krijgen voor 
dit product. Tijdens de ontwikkeling van het beroepsprofiel zijn de regio’s daarom uit-
gebreid geconsulteerd over de inhoud, dit is een belangrijk element geweest bij de uit-
eindelijke implementatie. Het beroepsprofiel wordt door de beroepsinhoudelijke ver-
enigingen gebruikt om functieprofielen op te stellen, door de opleidingen om de eind-
termen van de opleiding vast te stellen en door beoordelaars als criterium bij het accre-
diteren van cursussen. Het beroepsprofiel dient dus vooral beleidsmatige doelen. In het 
boekje staat vermeld dat het beroepsprofiel regelmatig geactualiseerd moet worden, het is 
een dynamisch document. Op dit moment wordt het beroepsprofiel geactualiseerd, op de 
ALV in 2004 zal het resultaat gepresenteerd worden. Dit wordt tegelijkertijd gedaan met 
het vernieuwen van de competenties van de opleidingen.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de percentages extramuraal en intramuraal werkende 
fysiotherapeuten (leden en niet-leden van het KNGF) die op de hoogte zijn van het 
bestaan van het beroepsprofiel en die het beroepsprofiel in bezit hebben.  
 
 
Tabel 3.4: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van het beroepsprofiel voor extra-

muraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden en 
niet-leden van het KNGF (in percentages) 

 
 Aantal Op de hoogte In bezit 

Extramuraal  
Leden 575 65 50
Niet-leden 43 49 30
Intramuraal  
Leden 264 74 53
Niet-leden 133 57 35
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Een meerderheid van de fysiotherapeuten is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel; alleen bij de extramuraal werkende niet-leden is minder dan de helft op de 
hoogte. Leden zijn beter op de hoogte dan niet-leden. (Ruim) de helft van de leden in 
beide groepen heeft het beroepsprofiel ook in bezit. Het beroepsprofiel wordt door 31% 
van de extramuraal werkende leden en door 30% van de intramuraal werkende leden 
gebruikt. De toepasbaarheid van het beroepsprofiel wordt door de extramuraal werkende 
leden gemiddeld gewaardeerd met een 6,6 (s.d.=1,2) en door de intramuraal werkende 
leden met een 7,0 (s.d.=0,8). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
Met de hogescholen wordt overlegd over een aantal zaken zoals het beroepsprofiel, de 
competenties en eindtermen van de opleidingen. Overleg met hogescholen vindt in zijn 
algemeenheid plaats en is nu zeker actueel in verband met de directe toegankelijkheid. 
Verder worden zaken afgesproken met individuele aanbieders over specifieke onder-
wijsprojecten op basis van de behoefte vanuit het KNGF. Er wordt niet op het totaal-
aanbod van aanbieders gestuurd. 
 
Gebruik en waardering 
Vrijwel alle extramuraal werkende KNGF-leden (95%) en driekwart van de intramuraal 
werkende leden (74%) geven aan geaccrediteerde bij- en nascholing te volgen. Aan deze 
respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 3.5: Meningen over bij- en nascholing van extramuraal werkende KNGF-leden 

(ex.) (n=545) en intramuraal werkende KNGF-leden (in.) (n=99) (in percen-
tages)* 

 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 ex. in. ex. in.  ex. in. 

De cursussen zijn over het algemeen van een 
goede kwaliteit 57 53 35 35  7 10 
De cursussen zijn te duur 65 62 26 24  8 13 
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het 
aanbod 40 32 41 50  17 16 
Er staat een reële toekenning van punten 
tegenover de cursussen 35 20 31 47  31 26 
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 29 27 28 27  42 44 
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en 
nascholing te volgen 22 35 28 37  49 26 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100.  
 
 
Een kleine meerderheid van de respondenten is het er over eens dat de cursussen over het 
algemeen van een goede kwaliteit zijn. Daarnaast is er een vrij grote groep die vindt dat 
de cursussen te duur zijn. Over het aanbod, de puntentoekenning en het vrijmaken van 
tijd voor het volgen van cursussen zijn de meningen meer verdeeld. Opvallend is het 
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grote verschil in aantal extramuraal werkenden en intramuraal werkenden die vinden dat 
zij onvoldoende tijd vrij kunnen maken om bij- en nascholing te volgen. 
 
Deskundigheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch consult’ 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het fysiotherapeutisch consult is nog niet echt bekend bij huisartsen, onder andere om die 
reden worden er nog weinig consulten uitgevoerd. Het deskundigheidsbevorderings-
pakket is toegestuurd aan alle leden; tevens is er over gepubliceerd. Er is een handleiding 
ontwikkeld voor bespreking in de IOF’s (Intercolegiaal Overleg Fysiotherapie); het is 
afhankelijk van de IOF’s zelf of ze hiervoor kiezen. Er zijn nog geen afspraken over 
actualisering van het pakket. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 3.6 geeft een overzicht van de percentages extramuraal en intramuraal werkende 
fysiotherapeuten (KNGF-leden en niet-leden) die op de hoogte zijn van het bestaan van 
het deskundigheidsbevorderingspakket en die het pakket in bezit hebben.  
 
 
Tabel 3.6: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van het deskundigheidsbevor-

deringspakket fysiotherapeutisch consult voor extramuraal en intramuraal 
werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden en niet-leden van het 
KNGF (in percentages) 

 
 Aantal Op de hoogte In bezit

Extramuraal  
Leden 575 38 22
Niet-leden 43 16 14
Intramuraal  
Leden 264 27 12
Niet-leden 133 13 6
 
 
Van de extramuraal werkende leden is 38% op de hoogte van het bestaan van het pakket; 
niet leden zijn minder vaak op de hoogte evenals de intramuraal werkenden. Een deel van 
de respondenten die op de hoogte is van het bestaan van het pakket heeft het ook in bezit. 
Het pakket wordt door 14% van de extramuraal werkende leden en door 6% van de 
intramuraal werkende leden gebruikt. De toepasbaarheid van het pakket wordt door de 
extramuraal werkende leden gemiddeld gewaardeerd met een 6,7 (s.d.=1,2) en door de 
intramuraal werkende leden met een 6,9 (s.d.=0,9). 
 
 

3.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader beschikt het KNGF over een 
beroepsprofiel (zie paragraaf 3.3), een beroepscode, diverse inhoudelijke en procedurele 
richtlijnen en over criteria vanuit patiëntenperspectief. Classificaties voor hulpmiddelen 
en verrichtingen zijn eveneens ontwikkeld, evenals een fysiotherapeutische diagnosecode, 
gebaseerd op de ICF. Deze classificaties en coderingen zijn echter nog niet landelijk 
geïmplementeerd. 
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Classificaties en codelijsten 
Fysiotherapeuten zijn verplicht om bij hun declaraties aan de zorgverzekeraar een 
diagnosecode in te vullen. Deze code betreft de VNZ-code, deze is niet op de ICF/ICIDH 
gebaseerd. Voor fysiotherapeuten is in concept een eigen diagnosecode beschikbaar, deze 
is echter nog niet landelijk geïmplementeerd.  
Aan fysiotherapeuten is gevraagd welke gegevens elektronisch of op papier worden vast-
gelegd, al dan niet met gebruik van de KNGF-producten voor de verslaglegging. Een van 
deze gegevens is de fysiotherapeutische diagnosecode volgens ICF/ICIDH. Van de extra-
muraal werkende leden zegt 93% deze code vast te leggen, van de intramuraal werkende 
leden 63%.8 
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode betreft de publicatie ‘Beroepsethiek en gedragsregels’; deze is beschik-
baar via het ledengedeelte van de website van het KNGF. Er heeft recent een bijstelling 
plaatsgevonden; de bijgestelde producten zijn via de Fysiopraxis verspreid onder de 
leden. Er zijn geen specifieke implementatieactiviteiten ondernomen, er vindt geen 
ondersteuning plaats van het gebruik van deze producten. Er zijn geen afspraken gemaakt 
wanneer de volgende actualisering plaats zal vinden.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 3.7 geeft een overzicht van de percentages extramuraal en intramuraal werkende 
fysiotherapeuten (KNGF-leden en niet-leden) die op de hoogte zijn van het bestaan van 
de beroepscode en die de beroepscode in bezit hebben. 
 
 
Tabel 3.7: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van de beroepscode voor extra-

muraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden en 
niet-leden van het KNGF (in percentages) 

 
 Aantal Op de hoogte  In bezit

Extramuraal   
Leden 575 61 44
Niet-leden 43 47 30

Intramuraal   
Leden 264 60 38
Niet-leden 133 44 24
 
 
Een meerderheid van zowel de extramuraal werkende leden als de intramuraal werkenden 
is op de hoogte van het bestaan van de beroepscode; de percentages liggen iets lager dan 
die voor het beroepsprofiel. De beroepscode wordt door 32% van de extramuraal werken-
de leden en door 22% van de intramuraal werkende leden gebruikt bij de uitoefening van 
                                                      
8 Aangezien de fysiotherapeutische diagnosecode volgens de ICIDH/ICF nog niet beschikbaar is niet 

landelijk geïmplementeerd is lijken dit (te) hoge percentages. Waarschijnlijk hebben deze fysiothera-
peuten de VNZ-code bedoeld die ingevuld moet worden voor de declaraties naar de zorgverzekeraar. Dit 
percentage moet dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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het beroep. De toepasbaarheid van de beroepscode wordt door de extramuraal werkende 
leden gemiddeld gewaardeerd met een 6,7 (s.d.=1,1) en door de intramuraal werkende 
leden met een 7,0 (s.d.=0,9). 
 
Inhoudelijke richtlijnen  
Achtergrond 
Het KNGF heeft de drie kwaliteitsprogramma’s onder andere gebruikt om richtlijnen te 
ontwikkelen. Ten tijde van deze eindevaluatie waren er tien inhoudelijke richtlijnen ge-
reed (zie tabel 3.8 a en b). 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het KNGF heeft enige tijd geleden de keuze gemaakt om vanaf dat moment elke nieuwe 
richtlijn aan alle leden toe te sturen. Dit heeft tot doel om alle leden op de hoogte te stel-
len van de inhoud van richtlijnen; op deze manier kan er bijvoorbeeld beter verwezen 
worden naar collega’s die zich gespecialiseerd hebben in een bepaalde behandeling. 
Alleen de eerste richtlijnen, waaronder de richtlijn COPD, zijn niet aan iedereen toe-
gestuurd. Alle richtlijnen worden gepubliceerd als supplement bij het Nederlands Tijd-
schrift voor Fysiotherapie; de richtlijnen kunnen dus worden teruggevonden als weten-
schappelijke publicatie. Indien er bij de richtlijnontwikkeling ook een review is gedaan, 
wordt dit eveneens gepubliceerd in het NTvF. Daarnaast is er altijd een begeleidend 
artikel in de Fysiopraxis en zijn er publicaties op internet.  
Vrijwel alle publicaties over het kwaliteitsbeleid zijn vrij toegankelijk voor zowel leden 
als niet-leden. 
Er is een e-mailadres waar leden vragen kunnen stellen over het kwaliteitsbeleid en 
kwaliteitsinstrumenten; dit kan beschouwd worden als help-desk. In een rubriek in de 
Fysiopraxis worden de belangrijkste vragen gebundeld die via dit e-mailadres worden 
gesteld. 
 
Er is een verschil tussen het bijstellen of updaten van een richtlijn en het herdrukken van 
een richtlijn. Bij  het herdrukken zijn er alleen kleine wijzigingen, bijvoorbeeld het aan-
passen van een richtlijn aan de AGREE criteria. Dit betekent dat informatie die al wel 
bekend was, maar niet was opgenomen in de richtlijn, alsnog in de richtlijn wordt ver-
meld. Bijstellen of updaten betreft het inhoudelijk aanpassen van de richtlijn aan de 
laatste stand van zaken; hiervoor moet hetzelfde proces doorlopen worden dat gevolgd is 
bij het opstellen van de richtlijn. Zowel systematisch verzamelde informatie uit de prak-
tijk als informatie van literatuuronderzoek worden gebruikt voor de actualisering.  
Voor elke KNGF-richtlijn zal in principe na vijf jaar door middel van een kort onderzoek 
nagegaan worden of een update nodig is. De richtlijnen acuut enkelletsel en COPD zijn 
nu 5 jaar oud; dit zijn de eerste richtlijnen die het proces van updaten zullen ondergaan in 
2004. De plannen voor het updaten van richtlijnen worden vastgelegd in het beleidsplan. 
Op dit moment is het updaten van richtlijnen echter ook afhankelijk van de beschikbare 
middelen. 
 
Ieder jaar wordt geïnventariseerd aan welke nieuwe richtlijnen binnen de beroepsgroep 
behoefte is. Alle fysiotherapeuten kunnen door middel van een speciaal hiervoor ont-
wikkeld formulier een aanvraag indienen. In de praktijk worden deze aanvragen met 
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name ingediend door de onderzoeksgroepen waarmee het KNGF samenwerkt en de 
beroepsinhoudelijke verenigingen. Een aanvraag moet ondersteund worden door een 
globale literatuurstudie, prevalentiegegevens van de aandoening en een overzicht van 
eventuele discrepanties tussen theorie en praktijk. Het KNGF stelt ook zelf onderwerpen 
voor; het bestuur neemt de beslissing over de te ontwikkelen richtlijnen. In 2004 zullen 
twee nieuwe richtlijnen ontwikkeld worden, welke richtlijnen is nog niet bekend.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
In de tabellen 3.8a en 3.8b staat een overzicht van de percentages extramuraal en intra-
muraal werkende fysiotherapeuten (KNGF-leden en niet-leden) die op de hoogte zijn van 
het bestaan van de richtlijnen en die de richtlijnen in bezit hebben. 
 
 
Tabel 3.8a: Op de hoogte van het bestaan en bezit van richtlijnen voor extramuraal 

werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden (n=575) en niet-leden 
(n=43)  (in percentages) 

 
 Op de hoogte  In bezit 
 leden niet-leden leden niet-leden

Acuut enkelletsel 97 79 93 65
Stress urine-incontinentie 78 51 70 40
COPD 88 70 80 51
Lage rugpijn 97 88 92 65
Osteoporose 88 58 82 40
Chronisch enkelletsel 88 61 83 49
Hartrevalidatie 60 54 51 28
Postoperatief lumbosacraal syndroom 80 56 73 40
Whiplash 92 77 87 54
Artrose heup-knie 92 72 88 51
 
 
De richtlijn ‘acuut enkelletsel’ is een van de oudste richtlijnen van het KNGF, deze richt-
lijn is bekend bij vrijwel alle extramuraal werkende KNGF-leden, de richtlijn ‘lage rug-
pijn’ dateert van 2001 en is eveneens bij 97% van deze groep fysiotherapeuten bekend. 
De richtlijn ‘hartrevalidatie’ is het minst bekend, namelijk bij 60% van deze groep 
fysiotherapeuten. Niet-leden zijn minder vaak op de hoogte van de richtlijnen, bij deze 
groep is de richtlijn ‘lage rugpijn’ het best bekend en de richtlijn ‘stress urine-inconti-
nentie’ het minst bekend. Hoewel de richtlijn ‘hartrevalidatie’ aan alle KNGF-leden is 
toegestuurd geeft slechts de helft van de extramuraal werkende leden aan deze richtlijn in 
bezit te hebben. De andere richtlijnen zijn bij de driekwart of meer van deze groep 
fysiotherapeuten in bezit. Niet-leden hebben de richtlijnen minder vaak in bezit dan 
leden. 
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Tabel 3.8b: Op de hoogte van bestaan en in bezit van richtlijnen voor intramuraal 
werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden (n=264) en niet-leden 
(n=133) (in percentages)  

 
 Op de hoogte  In bezit 
 leden niet-leden leden niet-leden

Acuut enkelletsel 93 83 85 59
Stress urine-incontinentie 70 56 57 39
COPD 89 78 78 56
Lage rugpijn 92 81 82 58
Osteoporose 85 68 75 48
Chronisch enkelletsel 81 64 72 40
Hartrevalidatie 62 66 50 44
Postoperatief lumbosacraal syndroom 64 47 54 33
Whiplash 78 61 69 41
Artrose heup-knie 85 69 78 47
 
 
Over het algemeen zijn de intramuraal werkende leden minder vaak op de hoogte van het 
bestaan van richtlijnen dan extramuraal werkenden. Bovendie hebben niet-leden de richt-
lijnen minder vaak in hun bezit. Evenals bij de extramuraal werkenden is bij de intra-
muraal werkende leden de richtlijn ‘acuut enkelletsel’ het meest bekend en de richtlijn 
‘hartrevalidatie’ het minst. Ook de niet-leden zijn in meer dan de helft van de gevallen 
bekend met de richtlijnen, met uitzondering van de richtlijn ‘postoperatief lumbosacraal 
syndroom’.  
 
Aan de extramuraal en intramuraal werkende KNGF-leden die bekend zijn met de richt-
lijnen en die wel eens patiënten behandelen waarop de richtlijnen van toepassing zijn, is 
gevraagd in welk percentage van deze patiënten zij handelen volgens de richtlijnen. 
Tevens is aan deze respondenten een rapportcijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van 
de richtlijn. In de tabel 3.9a en 3.9b wordt hiervan een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 3.9a: Handeling volgens de richtlijnen door extramuraal werkende fysiothera-

peuten die KNGF-lid zijn (n=575) bij patiënten waarop de richtlijnen van 
toepassing zijn (in percentages) en rapportcijfers (standaarddeviaties) voor 
de toepasbaarheid van de richtlijnen. 

 
 Aantal * < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer (s.d.)

Acuut enkelletsel 445 11 26 43 20 6,8 (1,4)
Stress urine-incontinentie 137 15 19 44 23 7,1 (1,3)
COPD 190 19 25 43 14 6,6 (1,4)
Lage rugpijn 516 10 36 43 11 6,4 (1,4)
Osteoporose 330 13 31 42 15 6,7 (1,3)
Chronisch enkelletsel 391 13 27 43 17 6,6 (1,2)
Hartrevalidatie 71 21 30 34 16 6,9 (1,5)
Postoperatief lumbosacraal syndroom 384 9 29 43 19 6,8 (1,1)
Whiplash 453 10 30 43 17 6,5 (1,4)
Artrose heup-knie 476 9 25 49 18 6,8 (1,3)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
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Extramuraal werkende KNGF-leden die de richtlijnen gebruiken, gebruiken deze in alle 
gevallen bij de helft of meer van de patiënten. De richtlijnen ‘stress urine-incontinentie’ 
en ‘artrose heup-knie’ worden het meest gebruikt, 67% gebruikt deze richtlijnen bij meer 
dan 50% van de patiënten. De richtlijnen worden gewaardeerd met cijfers tussen 6,4 en 
7,1. Het gemiddelde cijfer over de tien richtlijnen is 6,7.  
Het gemiddelde gebruik door extramuraal werkende KNGF-leden is met de beschikbare 
gegevens niet te berekenen. Een richtlijn wordt namelijk alleen gebruikt door fysiothera-
peuten die patiënten behandelen waarbij de richtlijn van toepassing is; een berekening 
van het gebruik door alle fysiotherapeuten daarom niet relevant. Daarom wordt volstaan 
met een berekening van het gemiddelde percentage fysiotherapeuten dat de richtlijn 
toepast bij meer dan 50% van de patiënten: dit loopt uiteen van 50% voor de richtlijn 
hartrevalidatie tot 67%; gemiddeld is dit 60%. 
 
 
Tabel 3.9b: Handeling volgens de richtlijnen door intramuraal werkende fysiothera-

peuten die KNGF-lid zijn (n=264) bij patiënten waarop de richtlijnen van 
toepassing zijn (percentages) en rapportcijfers met standaarddeviaties voor 
de toepasbaarheid van de richtlijnen. 

 
 Aantal* < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer (s.d.)

Acuut enkelletsel 73 25 23 38 14 6,8 (1,3)
Stress urine-incontinentie 33 39 6 42 12 6,7 (1,6)
COPD 130 30 25 32 13 6,9 (1,2)
Lage rugpijn 130 28 26 32 15 6,6 (1,3)
Osteoporose 135 27 26 31 16 6,9 (1,0)
Chronisch enkelletsel 72 32 22 32 14 6,6 (1,3)
Hartrevalidatie 56 27 14 27 32 7,1 (1,5)
Postoperatief lumbosacraal syndroom 63 21 16 40 24 6,9 (1,2)
Whiplash 64 27 20 30 23 6,9 (1,1)
Artrose heup-knie 163 20 18 41 21 7,0 (1,0)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
 
 
Percentages gebruikers van richtlijnen zijn intramuraal lager dan extramuraal. Fysiothera-
peuten uit deze groep die de richtlijnen gebruiken, gebruiken deze bij een meerderheid 
van de richtlijnen  bij meer dan de helft van de patiënten; de richtlijnen ‘COPD’, ‘lage 
rugpijn’, ‘osteoporose’ en chronisch enkelletsel worden bij minder dan de helft van de 
patiënten gebruikt.  
De richtlijn ‘postoperatief lumbosacraal syndroom’ wordt het meest gebruikt, 64% ge-
bruikt deze richtlijn bij meer dan de helft van de patiënten. De richtlijnen worden ge-
waardeerd met cijfers tussen 6,6 en 7,1. Het gemiddelde cijfer over de tien richtlijnen is 
6,8; het percentage fysiotherapeuten dat de richtlijn toepast bij meer dan de helft van de 
patiënten is 52%.  
 
In tabel 3.10 staat een overzicht van de meningen van de extramuraal en intramuraal 
werkende KNGF-leden over KNGF-richtlijnen in het algemeen. 
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Tabel 3.10: Meningen van extramuraal werkende KNGF-leden (n=575) en intramuraal 
werkende KNGF-leden (n=264) over het gebruik van richtlijnen (in percen-
tages)* 

 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 ex. in. ex. in.  ex. in. 

Het is goed als het werken volgens richtlijnen 
verplicht is 10 15 32 40  57 41 
Richtlijnen zijn van belang om fysiotherapeuten 
op dezelfde wijze te laten werken 45 56 35 30  17 10 
Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent 
diagnostiek en behandeling 53 69 32 21  12 6 
Richtlijnen dwingen de fysiotherapeut in een 
keurslijf 43 24 31 38  24 34 
Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit 
van zorg 58 67 30 23  10 6 
Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te 
kunnen toepassen 35 20 40 46  23 30 
Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger 
werken 57 69 30 18  11 9 
Richtlijnen leveren een bijdrage aan 
kostenbewuster werken 24 27 30 38  44 30 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid van zowel de extramuraal werkende als intramuraal werkende KNGF-
leden vindt dat richtlijnen een bijdrage leveren aan doelmatiger werken, helpen bij be-
slissingen omtrent diagnostiek en behandeling en een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van zorg. Overigens zijn intramuraal werkenden het vaker eens met deze stellingen dan 
de extramuraal werkenden. Eveneens een meerderheid van de intramuraal werkenden 
vindt richtlijnen van belang om fysiotherapeuten op dezelfde wijze te laten werken, 
extramuraal werkenden vinden het niet goed als het werken volgens richtlijnen verplicht 
is. Aan deze groep fysiotherapeuten is eveneens gevraagd wat hun mening is over de 
verhouding tussen voor- en nadelen om KNGF-richtlijnen te gebruiken. 43% van de 
intramuraal werkenden ziet meer voor- dan nadelen, bij de extramuraal werkenden is dit 
percentage 34. Een relatief grote groep extramuraal werkenden ziet meer nadelen, name-
lijk 22%; bij de intramuraal werkenden is dit 10%. 
 
Procedurele richtlijnen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het KNGF heeft twee procedurele richtlijnen ontwikkeld, namelijk de richtlijn ‘infor-
matieverstrekking huisarts’ en de richtlijn ‘fysiotherapeutische verslaglegging’. De 
verspreiding, ondersteuning en actualisering van deze richtlijnen gebeurt op dezelfde 
wijze als bij de inhoudelijke richtlijnen. Het navolgen van de richtlijn verslaglegging 
wordt bijvoorbeeld ondersteund door bij- en nascholing van het KNGF en door be-
spreking in de IOF’s. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
In tabel 3.11 staan gegevens over de mate waarin fysiotherapeuten op de hoogte zijn van 
deze richtlijnen en de mate waarin zij deze richtlijnen in bezit hebben. 
 
 
Tabel 3.11: Op de hoogte van bestaan en in bezit van procedurele richtlijnen voor extra-

muraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden en 
niet-leden (in percentages) 

 
 Richtlijn informatie-

verstrekking huisarts 
 Richtlijn fysiotherapeutische 

verslaglegging 
 op de hoogte in bezit op de hoogte in bezit

Extramuraal   
Leden (n=575) 88 82 99 92
Niet-leden (n=43) 56 44 86 65

Intramuraal  
Leden (n=264) 75 68 91 94
Niet-leden (n=133) 48 31 94 85
 
 
Een meerderheid van zowel de intramuraal als extramuraal werkende KNGF-leden is op 
de hoogte van het bestaan van de richtlijn informatieverstrekking huisarts, niet-leden zijn 
minder vaak op de hoogte. Een meerderheid van de leden heeft de richtlijn eveneens in 
bezit, niet-leden hebben de richtlijn in minder dan de helft van de gevallen in bezit. Van 
de richtlijn ‘fysiotherapeutische verslaglegging’ zijn vrijwel alle leden op de hoogte, 
eveneens een grote meerderheid van de niet-leden is op de hoogte. De richtlijn is even-
eens in bezit bij een meerderheid van alle groepen fysiotherapeuten. 
 
In tabel 3.12 staat een overzicht van het gebruik van de richtlijn ‘informatieverstrekking 
huisarts’. 
 
Tabel 3.12: Handeling volgens de richtlijn ‘informatieverstrekking huisarts’ door extra-

muraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten die KNGF-lid zijn bij 
patiënten waarop de richtlijn van toepassing is (percentages) en rapport-
cijfers met standaarddeviaties voor de toepasbaarheid van de richtlijn 

 
 Aantal* < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer (s.d.)

Extramuraal 455 14 27 42 18 6,6 (1,3)
Intramuraal 111 22 20 32 26 6,9 (1,2)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
 
 
Zowel de extramuraal werkende fysiotherapeuten als de intramuraal werkenden gebrui-
ken de richtlijn bij meer dan de helft van de patiënten waarop de richtlijn van toepassing 
is. De waardering voor de richtlijn is 6,6 respectievelijk 6,9. 
De richtlijn ‘fysiotherapeutische verslaglegging’ is verwerkt in een patiëntenkaart en in 
de elektronische fysiotherapeutische verslaglegging. Het gebruik van deze instrumenten 
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wordt besproken in paragraaf 3.5. De richtlijn verslaglegging wordt gewaardeerd met 
gemiddeld een 6,7 (extramuraal) respectievelijk 6,8 (intramuraal). 
 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De brochure is verspreid als bijlage bij de Fysiopraxis waarin een artikel over de criteria 
was opgenomen. Bij de brochure is indertijd een ondersteuningspakket ontwikkeld door 
het CBO voor bespreking van de criteria in de IOF’s. Er zijn nog geen afspraken over 
actualisering. Een nieuw instrument dat naar aanleiding van de criteria is ontwikkeld is 
een patiëntenenquête (zie paragraaf 3.5: Patiëntenraadpleging). 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
In tabel 3.13 staat een overzicht van de mate waarin fysiotherapeuten op de hoogte zijn 
van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en de bijbehorende brochure.  
 
 
Tabel 3.13: Op de hoogte van bestaan en in bezit van criteria vanuit patiëntenperspectief 

en brochure voor extramuraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten, 
opgesplitst naar leden en niet-leden (in percentages) 

 
 Criteria vanuit 

patiëntenperspectief 
 Brochure 

 op de hoogte in bezit op de hoogte in bezit

Extramuraal   
Leden (n=575) 28 16 25 17
Niet-leden (n=43) 23 16 23 16

Intramuraal  
Leden (n=264) 18 8 14 7
Niet-leden (n=133) 14 4 8 3
 
 
Ongeveer een kwart van de fysiotherapeuten is op de hoogte van het bestaan van de crite-
ria vanuit patiëntenperspectief en de brochure. Leden zijn vaker op de hoogte dan niet-
leden, extramuraal is men vaker op de hoogte dan intramuraal.  
Zeventig procent van de extramuraal werkzame KNGF-leden zegt de criteria niet of 
nauwelijks te kennen, 14% kent ze wel redelijk maar heeft ze nog niet toegepast in de 
praktijk, 8% kent de criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te passen in de 
praktijk; de criteria worden gewaardeerd met een 6,2 (s.d.=1,2). Van de intramuraal 
werkende KNGF-leden kent 72% de criteria niet, 8% kent ze wel maar heeft ze nog niet 
toegepast, 9% kent de criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te passen in de 
praktijk. Deze groep fysiotherapeuten waardeert de criteria met een 6,6. 
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3.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het KNGF beschikt hiervoor over een 
methode voor gestandaardiseerde verslaglegging en het IOF. In het IKPZ-programma is 
eveneens een methode voor patiëntenraadpleging ontwikkeld, maar deze was eind 2003 
nog niet geïmplementeerd. Omdat fysiotherapeuten op lokaal niveau mogelijk al wel 
raadplegingen uitvoeren zijn er wel vragen over gesteld in de vragenlijst. Tevens zijn er 
vragen gesteld over het gebruik van indicatoren.  
 
Verslaglegging 
Achtergrond 
Uitgaande van de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging zijn ‘de KNGF-patiënten-
kaart ontwikkeld en de ‘Elektronische fysiotherapeutische verslaglegging’.  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De patiëntenkaart is een product dat wordt verkocht. De elektronische verslaglegging is 
gemaakt op basis van de bijgestelde richtlijn verslaglegging en is ingebouwd in de soft-
ware van bijna alle fabrikanten. Het KNGF heeft een blauwdruk gemaakt voor de 
elementen die in de software zouden moeten zitten. Over de elektronische verslaglegging 
zijn presentaties gehouden; de individuele fabrikanten organiseren zelf bij- en nascholing 
om de software te gebruiken, deze nascholing wordt wel geaccrediteerd.  
De patiëntenkaart is gebaseerd op de richtlijn verslaglegging, als de richtlijn wordt bij-
gesteld dan gebeurt dat ook met de patiëntenkaart. De noodzaak voor actualisering van de 
instrumenten voor verslaglegging zal iedere 5 jaar geïnventariseerd worden. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
In tabel 3.14 staat een overzicht van de mate waarin fysiotherapeuten op de hoogte zijn 
van de patiëntenkaart en de elektronische fysiotherapeutische verslaglegging.  
 
 
Tabel 3.14: Op de hoogte van bestaan en in bezit van de patiëntenkaart en de elektro-

nische fysiotherapeutische verslaglegging bij extramuraal en intramuraal 
werkende fysiotherapeuten, opgesplitst naar leden en niet-leden (in percen-
tages) 

 
 Patiëntenkaart  Elektronische fysiothera-

peutische verslaglegging 
 op de hoogte in bezit op de hoogte in bezit

Extramuraal   
Leden (n=575) 81 48 46 21
Niet-leden (n=43) 77 40 44 16
Intramuraal  
Leden (n=264) 67 35 31 6
Niet-leden (n=133) 49 19 19 3
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De bekendheid met de het bezit van deze producten is extramuraal hoger dan intramuraal 
en hoger bij leden dan bij niet-leden. Met name de elektronische fysiotherapeutische ver-
slaglegging is intramuraal nog nauwelijks in bezit. 
Aan de respondenten is gevraagd of ze bij het op papier vastleggen gebruik maken van de 
patiëntenkaart ofwel bij het elektronisch vastleggen van gegevens gebruik maken van de 
elektronische fysiotherapeutische verslaglegging. Van de extramuraal werkzame KNGF-
leden gebruikt 23% de patiëntenkaart en 9% de elektronische verslaglegging (overlap is 
mogelijk, 30% gebruikt ofwel de patiëntenkaart ofwel de elektronische verslaglegging). 
Intramuraal zijn de percentages 6% en 1%; 6% gebruikt in ieder geval een van beide 
producten). Extramuraal worden de toepasbaarheid van de patiëntenkaart en de elektro-
nische fysiotherapeutische verslaglegging gewaardeerd met een 6,3; intramuraal zijn de 
cijfers 6,1 en 6,4 (gemiddeld 6,2). 
 
Aan de fysiotherapeuten is eveneens gevraagd waarvoor de vastgelegde gegevens worden 
gebruikt (tabel 3.15).  
 
 
Tabel 3.15: Gebruik van vastgelegde gegevens door extramuraal (n=575) en intramuraal 

(n=264) werkende fysiotherapeuten (leden KNGF) (in percentages) 
 
 Extramuraal Intramuraal

Dossiervorming 92 94
Geheugensteun bij de behandeling 90 87
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 85 86
Evaluatie van de behandeling 84 94
Overdracht naar een collega 82 92
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 56 22
Informeren van de patiënt 50 52
Ter bespreking in een IOF 16 14
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 13 6
Spiegelinformatie 13 8
Anders 4 6
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt voor dossiervorming, als geheugen-
steun, als communicatiemiddel naar verwijzers, voor de evaluatie van de behandeling en 
voor overdracht naar een collega. De vastgelegde gegevens worden ook, in mindere mate, 
gebruikt in samenhang met andere kwaliteitsinstrumenten, zoals bespreking in een IOF of 
voor het maken van een kwaliteitsjaarverslag. 
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Intercollegiaal overleg 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Er zijn ongeveer 1200 IOF’s waaraan circa 14.000 fysiotherapeuten deelnemen (van de 
ruim 18.500 werkzame fysiotherapeuten). De ondersteuning van de IOF’s wordt uitge-
voerd door de kwaliteitsmedewerkers, dit was vroeger de rol van de IOF-coördinatoren. 
De instrumenten die in de IOF’s worden gebruikt worden continu geactualiseerd. De 
‘IOF toolkit’ is nu voor de tweede keer herzien. Ten behoeve van de IOF’s worden ook 
continu nieuwe instrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld van een nieuw instrument is het 
ondersteuningspakket voor directe toegankelijkheid. Op het gebied van richtlijnen wor-
den er eveneens veel nieuwe instrumenten ontwikkeld; ondersteuningspakketten kunnen 
namelijk betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen zoals kennis, vaardigheden, 
discussie of attitude.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Bij de extramuraal werkende fysiotherapeuten 99% van de leden en 93% van de niet-
leden op de hoogte van het bestaan van het IOF. Bij de intramuraal werkende fysio-
therapeuten liggen deze percentages eveneens hoog: 99% van zowel de leden als de niet-
leden is op de hoogte van het bestaan van het IOF.  
In totaal neemt 94% van de extramuraal werkende fysiotherapeuten (leden KNGF) deel 
aan het IOF; 84% als lid en 10% als coach. Vier procent heeft nog nooit deelgenomen, 
één procent in het verleden wel maar nu niet meer. Van de intramuraal werkende fysio-
therapeuten (leden) neemt 88% deel aan het IOF; 80% als lid en 8% als coach. Zes 
procent heeft nog nooit deelgenomen, 5% in het verleden wel maar nu niet meer. 
Aan de KNGF-leden die op de hoogte zijn van het bestaan van het IOF, maar niet (meer) 
deelnemen, is gevraagd wat hun reden is om niet deel te nemen. Bij de extramuraal 
werkende fysiotherapeuten (n=28) waren de belangrijkste redenen dat men het nog niet 
geregeld heeft, maar in de toekomst wel zal deelnemen (39%), dat men er de meerwaarde 
niet van inziet (36%) en dat het teveel tijd kost (32%). Bij de intramuraal werkende fysio-
therapeuten (n=28) waren de belangrijkste redenen overeenkomstig: men ziet er de meer-
waarde niet van in (40%) en het kost teveel tijd (32%). Tevens gaf 14% aan het nog niet 
geregeld te hebben, maar in de toekomst wel te zullen deelnemen.  
 
Aan de respondenten die wel deelnemen aan een IOF (leden KNGF) is gevraagd welke 
activiteiten de afgelopen twee jaar zijn ondernomen. In tabel 3.16 staan de belangrijkste 
activiteiten genoemd. 
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Tabel 3.16: Belangrijkste activiteiten in een IOF door extramuraal en intramuraal 
werkende leden van het KNGF (in percentages)  

 
 Extramuraal 

(n=538)
Intramuraal 

(n=232)

Maken van een jaarplan voor IOF 94 94
Casuïstiekbespreking 90 91
Maken van jaarverslag van IOF  89 88
Bespreken van KNGF-richtlijnen  87 77
Bespreken recente inzichten in de dagelijkse praktijk 67 30
Intervisie 65 68
Bespreken kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 49 35
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 28 34
Bespreken beroepscode of beroepsprofiel 18 11
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 14 10
Bespreken spiegelinformatie 14 5
Bespreken kwaliteitscriteria patiëntenperspectief 12 13
Bespreken uitkomstindicatoren kwaliteit van zorg 7 5
Anders 22 21
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Het maken van een jaarplan voor het IOF is de activiteit die door de meeste extramuraal 
en intramuraal werkenden genoemd wordt.  
Andere veelgenoemde activiteiten zijn casuïstiekbespreking, het maken van een jaar-
verslag van het IOF en het bespreken van KNGF-richtlijnen. Een meerderheid van de 
respondenten heeft zich bovendien bezig gehouden met het bespreken van recente 
inzichten uit de dagelijkse praktijk en intervisie. Intramuraal werkenden bespreken 
opvallend minder vaak recente inzichten uit de dagelijkse praktijk; de bespreking van 
richtlijnen, het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep en spiegelinformatie komen even-
eens minder vaak aan bod. Wetenschappelijke literatuur wordt intramuraal iets vaker 
besproken dan extramuraal.  
In de categorie ‘anders’ wordt veelvuldig genoemd dat men gastsprekers uitnodigt en 
overleg heeft met andere disciplines. Het nut van het IOF wordt door de extramurale 
deelnemers (KNGF-leden) beoordeeld met een 6,0 (s.d.=1,8); de intramurale deel-
nemende KNGF-leden beoordelen het IOF met een 6,3 (s.d.=1,4). 
 
Aan de deelnemers van een IOF is een aantal stellingen voorgelegd. In tabel 3.17 staat 
een overzicht van de antwoorden op deze stellingen. 
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Tabel 3.17: Meningen van extramuraal werkende KNGF-leden (n=538) en intramuraal 
werkende KNGF-leden (n=232) over het IOF (in percentages)* 

 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 ex. in. ex. in.  ex. in. 

Deelname aan een IOF achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 11 7 32 28  57 65 
Deelname aan een IOF vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 37 44 39 37  24 18 
Van collega’s in een IOF leer ik veel 28 32 46 46  26 21 
Deelname aan een IOF verbetert het contact met 
mijn collega’s 81 78 13 13  7 7 
Een IOF dwingt me kritisch te zijn ten opzichte 
van het eigen handelen 45 47 33 32  22 20 
Het IOF levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 39 39 35 37  26 22 
Deelname aan een IOF kost teveel tijd 45 37 28 30  26 32 
Deelname aan een IOF kost teveel geld 24 31 18 22  56 43 
Het is goed dat deelname aan een IOF een 
voorwaarde is om ingeschreven te staan in het 
kwaliteitsregister 32 27 25 24  44 48 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Ongeveer tachtig procent van de deelnemers aan een IOF vindt dat dit het contact met 
collega’s verbetert. Een meerderheid is het niet eens met de stelling dat deelname tekort-
komingen in het handelen achterhaalt; iets minder dan de helft is het evenmin eens met de 
stelling dat het goed is dat deelname aan een IOF een voorwaarde is voor inschrijving in 
het kwaliteitsregister. De verschillen tussen extramuraal en intramuraal werkenden zijn in 
de meeste gevallen kleiner dan 10%. Van de extramuraal werkende fysiotherapeuten 
(leden) die deelnemen aan intercollegiaal overleg ziet 42% meer voor dan nadelen, voor 
28% is de verhouding gelijk, 28% ziet meer nadelen. Voor de intramuraal werkende 
fysiotherapeuten (leden) zijn deze percentages respectievelijk 43% (meer voordelen), 
30% en 25% (meer nadelen). In 2000 is deze vraag eveneens voorgelegd aan extramuraal 
werkende fysiotherapeuten tijdens de evaluatie van het BKPZ-programma (Veenhof e.a., 
2001). Toen zag 51% meer voordelen, voor 26%  was de verhouding gelijk, 23% zag 
meer nadelen dan voordelen. De mening van fysiotherapeuten nu is dus minder positief 
dan drie jaar geleden9.  
 
Patiëntenraadpleging 
Achtergrond 
Het KNGF heeft samen met de NPCF een patiëntenenquête ontwikkeld op basis van de 
criteria vanuit patiëntenperspectief, deze enquête is getest en gevalideerd. De patiënten-
enquête is in december 2003 gepubliceerd en kan door fysiotherapeuten worden gebruikt. 
Er is ook een benchmarksysteem opgezet waarin de gegevens van de patiëntenenquêtes 
ingevoerd kunnen gaan worden. Tijdens de pilot voor dit project zijn de enquêtes schrifte-
lijk afgenomen; op termijn zullen patiënten de enquête direct via internet in kunnen vul-
len. Praktijken kunnen vervolgens hun eigen gegevens vergelijken met landelijke data. 
                                                      
9 Deze vraag werd beantwoord door 249 fysiotherapeuten, waarvan 93% KNGF-lid was. 
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Het is de bedoeling dat fysiotherapeuten een bijdrage gaan betalen als zij willen deel-
nemen aan dit benchmarksysteem. 
 
Gebruik 
Ten tijde van deze eindevaluatie was de patiëntenenquête nog niet geïmplementeerd. Wel 
is het mogelijk dat op lokaal niveau al meningspeilingen werden uitgevoerd. Aan de 
respondenten is daarom gevraagd of zij in hun de praktijk wel eens een meningspeiling 
uitvoeren. Op deze vraag antwoordde 76% van de extramuraal werkende leden dit nog 
nooit te hebben gedaan. Negen procent gaf aan wel eens zo’n peiling uit te voeren maar 
dat had niet geleid tot veranderingen in het handelen; 14% voert wel eens een menings-
peiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot veranderingen in het handelen. Van de intra-
muraal werkende leden antwoordde 62% dit nog nooit te hebben gedaan. Elf procent gaf 
aan wel eens zo’n peiling uit te voeren maar dat had niet geleid tot veranderingen in het 
handelen; 23% voert wel eens een meningspeiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot ver-
anderingen in het handelen. 
 
Indicatoren 
In diverse registratietrajecten wordt geprobeerd om op basis van indicatoren te achter-
halen of richtlijnen worden gebruikt. Aan de respondenten in dit onderzoek is gevraagd of 
zij indicatoren gebruiken om het handelen van de praktijk te toetsen. Ruim tweederde van 
de extramuraal werkende KNGF-leden is niet op de hoogte van het bestaan van indicato-
ren (69%), 15% zegt wel indicatoren te kennen maar ze niet te gebruiken; 12% procent 
gebruikt wel indicatoren. Voor de intramuraal werkende KNGF-leden zijn deze percen-
tages 60%, 17% en 19%. Een overzicht van de meest genoemde indicatoren staat in tabel 
3.18. 
 
 
Tabel 3.18: Indicatoren die extramuraal en intramuraal werkende fysiotherapeuten (leden 

KNGF) gebruiken om het handelen te toetsen (absolute aantallen) 
 
 Aantal keren genoemd 
 Extramuraal Intramuraal
Aantal consulten per behandeling/behandelduur 7 1
Pijnschaal/VAS-score  4 2
Patiëntenenquête 4 5
Spiegelinformatie 4 -
Intercollegiale toetsing/IOF 3 -
Klanttevredenheidsonderzoek 3 7
Doelmatigheid 2 -
Klachtenvragenlijst  1 -
SMART doelen - 2
Overig 46 36
 
 
Hoewel uit de omschrijvingen niet altijd duidelijk blijkt wat de indicator feitelijk inhoudt, 
kan uit de bovenstaande lijst opgemaakt worden dat oefentherapeuten zowel proces-
indicatoren kennen (behandelduur) als uitkomstindicatoren (pijnscore). Aan de respon-
denten die aangegeven hebben indicatoren te gebruiken is gevraagd door wie deze 
indicatoren zijn vastgesteld. Extramuraal werkenden (n=68) noemen in tweederde van de 
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gevallen de eigen praktijk, in de helft van de gevallen de zorgverzekeraar en eenderde 
noemt het KNGF. Intramuraal werkenden (n=50) noemen vooral de eigen instelling 
(n=42) en lokaal multidisciplinair overleg (n=13).  
 
 

3.6 Borging 
 
Het kwaliteitsregister, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie zijn de be-
langrijkste instrumenten die de kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. Het KNGF 
beschikt over al deze instrumenten. Het KNGF kent (vanwege een wettelijke verplich-
ting) ook tuchtrecht. In opdracht van het KNGF is de stichting HKZ bezig met de ont-
wikkeling van een certificeringsschema voor extramurale praktijken. In het voorjaar van 
2004 zal het schema gereed zijn; de implementatie wordt voorbereid. Er wordt daarvoor 
een handboek gemaakt op basis van het oude handboek voor de keurmerkvisitaties. Ook 
wordt er een zelfevaluatieformulier ontwikkeld en er worden interne audits voorbereid. 
Het KNGF moet nog de keuze maken of dit instrument op grote schaal geïmplementeerd 
en ondersteund gaat worden.  
Over het kwaliteitsregister en de klachtencommissie zijn vragen gesteld aan de respon-
denten. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
Het KNGF heeft een eigen kwaliteitsregister; op de website staan het betreffende beleids-
document en het reglement. Op dit moment wordt er een beter toegankelijke, populaire 
versie van het reglement geschreven. Alle leden hebben in 2000 een uitnodiging gekregen 
om zich in te schrijven in het basisregister. In 1998 zijn de bestaande registers van de 
beroepsinhoudelijke verenigingen al opgenomen in het centrale basisregister. Per 1-1-
2003 kwam de eerste groep van ongeveer 3300 verbijzonderde fysiotherapeuten in aan-
merking voor opname in het kwaliteitsregister; ruim twee derde van deze groep kon vol-
doen aan de eisen voor registratie. 
Het KNGF is van mening dat de criteria op zich niet te zwaar zijn. Wel is er discussie 
over de tijdsinvestering (ongeveer 40 uur per jaar: 16 IOF, 16 accreditatie, 8 verplichte 
scholing). Dit is echter niet zwaarder dan de tijdsinvestering die van huisartsen wordt 
gevraagd. Het KNGF vindt dat de eisen inhoudelijk gezien redelijk zijn. Dat staat 
overigens los van de discussie dat er nog steeds een enorme achterstand is in de tarieven 
die het voor de fysiotherapeut steeds moeilijker maakt om zich zowel financieel als 
moreel achter de eisen te scharen. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het KNGF beantwoordt veel vragen over het kwaliteitsregister via de ledenvoorlichting. 
De registeradministratie beschikt over een helpdesk waar fysiotherapeuten hun status 
kunnen opvragen of certificaten van gevolgde scholing inleveren. Men kan met een toe-
gangscode ook zelf de status bekijken; een overzicht van de status wordt eenmaal per jaar 
toegestuurd.  
Op de komende ledenvergadering (december 2003) wordt een voorstel besproken voor 
wijziging van de criteria voor registratie in het kwaliteitsregister. Een aantal van de ver-
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plichte modules zijn door vrijwel iedereen gevolgd en worden niet meer gegeven. Er is nu 
een voorstel voor een nieuwe verplichte module voor directe toegankelijkheid. Tevens 
zijn er kleine wijzigingen in de criteria om de IOF’s meer flexibiliteit  te geven. Het 
KNGF wil de komende tijd toewerken naar een systeem waarbij de puntentoekenning 
afhankelijk is van de activiteiten die binnen het IOF worden uitgevoerd. Het IOF kent nu 
geen puntentoekenning; wel is de belasting per jaar ingeschat op 16 uur. 
 
Registratie en waardering 
Van de extramuraal werkenden is 95% van de leden en 61% van de niet-leden geregi-
streerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Van de intramuraal werkenden 
is 83% van de leden en 39% van de niet-leden geregistreerd.  
42% van de extramuraal werkende leden vindt de criteria voor registratie (vijf jaar na 
inschrijving in het basisregister) te zwaar; 36% vindt de criteria precies goed en 4% vindt 
ze juist te licht (14% kent de criteria niet, een meerderheid van deze respondenten is wel 
ingeschreven in het basisregister). 
Van de intramuraal werkende leden vindt 52% de criteria te zwaar, 24% vindt de criteria 
precies goed, 2% vindt ze te licht (19% kent de criteria niet, een meerderheid van deze 
respondenten is wel ingeschreven in het basisregister). 
 
Klachtencommissie 
Het KNGF heeft een eigen klachtencommissie; deze is ingesteld in 1996. Van de fysio-
therapeuten die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een gezondheids-
centrum is 95% van de leden en 86% van de niet-leden op de hoogte van het bestaan van 
deze klachtencommissie. 
 
 

3.7 Externe verantwoording 
 
Een belangrijk instrument voor externe verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag. Het 
KNGF brengt jaarlijks een dergelijk verslag uit. Een aanvullend instrument dat het KNGF 
beschikbaar heeft is een model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag. Hoewel 
door het KNGF nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden er op lokaal niveau al wel 
indicatoren gebruikt. Indicatoren kunnen gebruikt worden voor externe verantwoording; 
dat is echter niet nagevraagd in de vragenlijst. Deze indicatoren worden daarom niet ver-
der besproken in deze paragraaf. Het KNGF neemt deel aan LiPZ (Landelijke informatie-
voorziening Paramedische Zorg). In dit project van het NIVEL worden zorggerelateerde 
gegevens verzameld omtrent de beroepsgroepen extramurale fysiotherapie, oefentherapie 
Cesar en oefentherapie-Mensendieck. Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de 
gegevens gebruiken om hun beleid in de komende jaren af te stemmen; individuele 
beroepsbeoefenaren kunnen de gegevens gebruiken als spiegelinformatie. Over LiPZ zijn 
geen vragen gesteld in de vragenlijst. 
 
 
Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
Het KNGF is een vereniging met leden; deze leden houden de vereniging wakker met 
kritische vragen. Een jaarlijkse verantwoording van het gevoerde beleid is verplicht; in 
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het jaarverslag worden ook nieuwe plannen aangekondigd en toegelicht. Het kwaliteits-
jaarverslag is een interne verantwoording aan de leden, er wordt geen externe versie van 
het jaarverslag gemaakt.  
 
Kwaliteitsjaarverslag praktijken/afdelingen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het KNGF heeft een diskette gemaakt met daarop een voorbeeld kwaliteitsjaarverslag 
waarop praktijkspecifieke gegevens ingevuld kunnen worden. Deze diskette is aan alle 
leden toegestuurd. Praktijken zijn wettelijk verplicht om het jaarverslag toe te sturen aan 
de Inspectie en de zorgverzekeraar(s), een afschrift van het verslag gaat naar het RPCP 
(Regionaal Patiënten Consumenten Platform). Soms worden de jaarverslagen ook toe-
gestuurd aan het KNGF. 
Er zijn nog geen afspraken over de actualisering van het model. De Kwaliteitswet Zorg-
instellingen is wel recent geëvalueerd en bijgesteld. Er worden nu projecten uitgevoerd en 
discussies gehouden met de vraag hoe de jaarverslagen aangepast zouden moeten worden. 
Het KNGF wacht de resultaten hiervan af. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
In tabel 3.19 staat een overzicht van de aantallen fysiotherapeuten die op de hoogte zijn 
van het model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag en fysiotherapeuten die het 
in bezit hebben.  
 
 
Tabel 3.19: Op de hoogte van bestaan en in bezit van het model voor het schrijven van 

een kwaliteitsjaarverslag bij extramuraal werkende en intramuraal werkende 
fysiotherapeuten (in percentages) 

 
 Aantal Op de hoogte  In bezit 

Extramuraal   
Leden 575 53 34
Niet-leden 43 35 23
Intramuraal   
Leden 264 31 16
Niet-leden 133 16 9
 
 
Van de extramuraal werkzame leden past 23% het model ook toe, de toepasbaarheid 
wordt gewaardeerd met een 6,6 (s.d.=1,4). Van de intramuraal werkzame leden past 6% 
het model toe, deze groep waardeert de toepasbaarheid eveneens met een 6,6 (s.d.=0,9).  
Aan de respondenten is eveneens gevraagd of zij zelf een kwaliteitsjaarverslag schrijven; 
41% van zowel de extramuraal werkende leden als van de intramuraal werkende leden 
antwoordt bevestigend. 
 
 

3.8 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie binnen een beroepsgroep is enerzijds een infrastructuur 
noodzakelijk, en anderzijds middelen om te communiceren.  
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Infrastructuur 
De infrastructuur van het KNGF was eind 2003 gebaseerd op 22 regio’s die vanuit acht 
regiokantoren ondersteund worden: elk kantoor bedient gemiddeld drie regio’s. Een 
regiokantoor bestaat uit een regiomanager, een kwaliteitscoördinator, twee kwaliteits-
medewerkers en een secretaresse. De ondersteuning van de IOF’s wordt uitgevoerd door 
de kwaliteitsmedewerkers, dit was vroeger de rol van de IOF-coördinatoren. De kwali-
teitscoördinatoren en de manager voeren de ondersteuning uit op een meer beleidsmatig 
niveau. In de kantoren vindt ook de registratie en administratie van de IOF’s plaats.  
De regiokantoren zullen mogelijk op korte termijn worden gereorganiseerd. Vanwege de 
teruglopende subsidies voor het kwaliteitsbeleid zal het aantal kantoren terug worden 
gebracht naar vijf; de structuur zal hierdoor meer grofmazig worden. De vermindering 
van het aantal kantoren zal parallel lopen aan een vermindering van het aantal regio’s tot 
12. Ook de ondersteuning van de regiokantoren zal anders vormgegeven gaan worden: 
systematischer, efficiënter en vanuit het KNGF geïnitieerd. Het KNGF zal jaarlijks een 
aantal thema’s aanbieden voor de IOF’s. Afwijken van deze thema’s is mogelijk, maar dit 
betekent wel dat er minder ondersteuning geboden kan worden.  
 
Communicatiemiddelen 
Aan de fysiotherapeuten is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte houden van 
(ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van het KNGF. In tabel 3.20 wordt een overzicht 
gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 3.20: Manieren waarop extramuraal en intramuraal werkende leden en niet-leden 

van het KNGF zich op de hoogte houden van (ontwikkelingen in) het kwali-
teitsbeleid van het KNGF* 

 
 Extramuraal  Intramuraal 
 leden niet-leden  leden niet-leden

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 89 63  92 68
Via intercollegiaal overleg/IOF 86 67  83 59
Via congressen /symposia /studiedagen 67 47  67 52
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een 
nieuwsbrief) 56 12  52 14
Via de website van de vereniging 36 26  30 17
Via de Algemene Leden Vergadering 11 5  6 2
Via deelname aan commissies/werkgroepen 12 2  19 14
Via de afdeling of praktijk 37 51  40 62
Niet 1 7  1 4
Anders 7 9  5 5
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Voor KNGF-leden is de belangrijkste manier om op de hoogte te blijven van het kwali-
teitsbeleid van het KNGF het tijdschrift van de vereniging (Fysiopraxis en Nederlands 
Tijdschrift voor Fysiotherapie). Eveneens belangrijk zijn het IOF, congressen en nieuws-
brieven. Er zijn geen grote verschillen tussen de manieren waarop extramuraal en intra-
muraal werkende leden zich op de hoogte houden van het kwaliteitsbeleid. Ook niet-leden 
houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Hierbij zijn eveneens 
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de tijdschriften en het IOF de belangrijkste manieren om op de hoogte te raken. Niet-
leden houden zich vaker op de hoogte via de afdeling of praktijk dan leden, ook deelname 
aan werkgroepen of commissies is belangrijker voor niet-leden dan voor leden.  
 
 

3.9 Ketenzorg 
 
In het kader van multidisciplinaire samenwerking heeft het KNGF de beschikking over de 
HOF-producten (Handreikingen Oefentherapie Fysiotherapie). Verder wordt op project-
basis door het KNGF meegewerkt aan trajecten met betrekking tot ketenzorg en zorg-
plannen. De richtlijn beroerte is bijvoorbeeld in een keteninformatiesysteem van Nictiz 
opgenomen. 
 
Handreikingen 
Achtergrond 
Door het KNGF zijn, samen met de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) en de 
Nederlandse Vereniging voor oefentherapeuten-Mensendieck (NVOM) handreikingen 
ontwikkeld voor de communicatie tussen huisarts en fysiotherapeut (of oefentherapeut). 
Het betreft handreikingen voor de indicatiestelling, verwijsbrief, consultatie, tussentijds 
contact en verslaggeving. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De HOF-producten zijn niet breed geïmplementeerd, er zijn wel allerlei regionale initia-
tieven geweest. De HOF-producten zijn verwerkt in allerlei andere producten die wel 
geïmplementeerd zijn zoals de richtlijnen. Ook in de pilot naar directe toegankelijkheid 
worden de elementen uit de HOF-producten gebruikt. In het kader van de ondersteuning 
van het gebruik van de HOF-producten zijn er workshops georganiseerd in verschillende 
regio’s. Bovendien is er een deskundigheidsbevorderingspakket ontwikkeld voor IOF’s 
voor implementatie van de HOF-producten. Dit pakket is verkrijgbaar via de website van 
het NPi. Er zijn nog geen afspraken over actualisering van de producten. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De handreikingen zijn bedoeld voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een vrijge-
vestigde praktijk of in een gezondheidscentrum. Aan deze groep respondenten zijn vragen 
gesteld over de handreikingen. De helft van de extramuraal werkende KNGF-leden is niet 
op de hoogte van het bestaan van de handreikingen, 28% is wel op de hoogte maar heeft 
ze niet in bezit, 21% heeft ze in bezit. Van de intramuraal werkende niet-leden is ruim de 
helft niet op de hoogte van het bestaan van de handreikingen (55%), 29% is wel op de 
hoogte maar heeft ze niet in bezit, 12% heeft de handreikingen in bezit.  
De bedoeling van de handreikingen is dat er met huisartsen afspraken gemaakt worden 
over de communicatie. Dit is nog geen algemeen gebruik: 8% van de leden heeft de 
handreikingen daadwerkelijk besproken met de verwijzende huisartsen. Het gemiddelde 
cijfer dat leden geven voor de toepasbaarheid van de handreikingen is 6,1 (s.d.= 1,5).  
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3.10 Kwaliteitsbeleid  
 
Het wordt volgens het KNGF voor externe partijen steeds belangrijker om inzicht te heb-
ben in de kwaliteit van fysiotherapeuten; bijvoorbeeld voor zorgverzekeraars die contrac-
ten af willen sluiten. Het kwaliteitsregister is daarvoor een belangrijk medium. Fysio-
therapeuten moeten inspanningen leveren om geregistreerd te worden, maar zij hebben 
daarna ook profijt van registratie in het kwaliteitsregister. Door het wegvallen van de 
subsidies is het KNGF genoodzaakt om de registergelden te verhogen, van €30 nu staps-
gewijs tot €150 over vier jaar. Met behulp van deze extra opbrengsten kunnen kwaliteits-
activiteiten bekostigd worden zoals de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. 
De belangrijkste hiaten in het kwaliteitsbeleid volgens het KNGF zelf zijn a) de borging 
van de eisen waaraan men moet voldoen voor inschrijving in het kwaliteitsregister, b) 
certificering en c) een meer systematische evaluatie van het kwaliteitssysteem.  
Ad a) De eisen voor registratie in het kwaliteitsregister zijn streng genoeg, de borging 

daarvan zou echter versterkt moeten worden. Het KNGF zal dit trachten te reali-
seren door IOF’s te toetsen op de resultaten die het IOF oplevert; bijvoorbeeld 
producten (een uitgewerkt protocol) of een presentatie van de resultaten op een 
regiosymposium. Die uitkomsten zouden dan ook punten moeten opleveren. 
Andere manieren om de borging te versterken zijn (nog) niet haalbaar: nagaan of 
er gewerkt wordt volgens de richtlijnen is niet direct meetbaar, ook de werkeis van 
minimaal 8 uur per week is een persoonlijke verklaring die niet direct getoetst kan 
worden.  

Ad b) Er is nog geen systeem voor onafhankelijke beoordeling in de extramurale fysio-
therapie. Er wordt daarom al enige tijd in samenwerking met HKZ gewerkt aan de 
ontwikkeling van een certificatieschema voor deze setting.  

Ad c) Het kwaliteitssysteem zou systematischer geëvalueerd moeten worden; daarvoor 
is de kwaliteitsmonitor ontwikkeld waaraan enkele duizenden fysiotherapeuten 
regelmatig hun medewerking verlenen. Ook gegevens afkomstig uit registratie-
trajecten van bijvoorbeeld richtlijnen kunnen gebruikt worden voor de evaluatie 
van beleid en instrumenten.  

Een belangrijk speerpunt is het opzetten van een systeem voor het onderhouden van richt-
lijnen. De implementatie van certificering is eveneens een belangrijk aandachtspunt; het 
is aan de vereniging om hier al dan niet prioriteit aan te gaan geven voor de komende 
jaren.  
 
 

3.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgenden onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
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 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
De projecten die gedurende het IKPZ-programma zijn uitgevoerd zijn grotendeels vol-
gens plan verlopen. Hoewel enkele projecten vertragingen hebben opgelopen, zijn de 
doelstellingen van alle projecten behaald. (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Van de instrumenten die door het KNGF geïmplementeerd zijn is gevraagd of fysiothera-
peuten op de hoogte zijn van het bestaan van deze instrumenten. De geïmplementeerde 
instrumenten zijn het beroepsprofiel en de beroepscode, bij- en nascholing, het deskun-
digheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch consult’, tien inhoudelijke richtlijnen, 
procedurele richtlijnen, criteria vanuit patiëntenperspectief, de patiëntenkaart en elektro-
nische fysiotherapeutische verslaglegging, het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie 
(IOF), het kwaliteitsregister, de klachten- en accreditatiecommissie, het model voor het 
schrijven van een kwaliteitsjaarverslag en de handreikingen voor de communicatie met de 
huisarts. Over het algemeen zijn leden beter op de hoogte van het bestaan van instrumen-
ten dan niet-leden, extramuraal werkenden zijn beter op de hoogte dan intramuraal 
werkenden. De verdelingen van de percentages voor bezit van instrumenten en gebruik 
van instrumenten zijn vergelijkbaar. Het instrument waar de minste fysiotherapeuten van 
op de hoogte zijn zijn de criteria vanuit patiëntenperspectief (gemiddeld ongeveer 21%) 
het IOF is het instrument waarvan de meeste fysiotherapeuten op de hoogte zijn (99%). 
Percentages voor bezit van instrumenten lopen uiteen van gemiddeld 11% voor de criteria 
vanuit patiëntperspectief tot de richtlijnen die bij meer dan de helft van de respondenten 
in bezit zijn (vraag 2d).  
 
Het gebruik van instrumenten is berekend voor extramuraal en intramuraal werkende 
leden van het KNGF. Alle instrumenten die geïmplementeerd zijn worden in meer of 
mindere mate in de praktijk gebruikt. Extramuraal werkende leden gebruiken de criteria 
vanuit patiëntenperspectief het minst (8%), het kwaliteitsregister en bij- en nascholing 
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zijn de instrumenten die het meest worden gebruikt. Intramuraal worden het deskundig-
heidsbevorderingspakket fysiotherapeutisch consult en het model voor het schrijven van 
een kwaliteitsjaarverslag het minst gebruikt, het IOF het meest (88%) (vraag 2e).  
 
Verschillende instrumenten worden in samenhang met elkaar gebruikt. Vastgelegde ge-
gevens worden gebruikt voor bespreking in een IOF (16%) of voor het maken van een 
kwaliteitsjaarverslag (12%). In het IOF komen ook andere vormen van samenhang tussen 
instrumenten tot uiting: 87% van de extramuraal en 77% van de intramuraal werkende 
fysiotherapeuten hebben de afgelopen twee jaar KNGF-richtlijnen besproken, de criteria 
vanuit patiëntenperspectief (12 resp. 13%) of het beroepsprofiel en de beroepscode (18 
resp. 11%) (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van instrumenten belemmeren of bevorderen zijn af te leiden uit 
de cijfers die gegeven zijn voor de instrumenten, uit de stellingen die voorgelegd zijn 
over bij- en nascholing,, richtlijnen, het IOF, uit implementatieactiviteiten van het KNGF 
en uit de geboden ondersteuning voor het gebruik van instrumenten. De cijfers lopen 
uiteen van een 6,0 van de extramuraal werkende leden voor het IOF tot een 7,0 voor het 
beroepsprofiel en de beroepscode door de intramuraal werkende leden. Intramuraal 
werkenden geven over het algemeen iets hogere cijfers dan extramuraal werkenden. Er is 
geen duidelijke samenhang tussen de mate waarin een instrument wordt gebruikt en het 
cijfer voor dit instrument.  
Mogelijke belemmeringen voor het volgen van bij- en nascholing zijn de hoge kosten; 
bovendien vinden vooral extramuraal werkenden dat zij onvoldoende tijd hebben om bij- 
en nascholing te volgen. De stellingen over richtlijnen laten gemiddeld een positieve 
attitude zien, een meerderheid vindt wel dat het werken volgens richtlijnen niet verplicht 
zou moeten worden. Intramuraal werkenden zijn positiever over het gebruik van richt-
lijnen dan extramuraal werkenden. De mening ten aanzien van het IOF is gematigd 
positief; fysiotherapeuten zijn het vooral eens met de stelling dat het IOF het contact met 
collega’s verbetert. Verschillen tussen extramuraal en intramuraal werkenden zijn klein.  
Veel instrumenten van het KNGF worden toegestuurd aan de leden (bijvoorbeeld als 
bijlage bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie). Opvallend is daarom dat het 
deskundigheidsbevorderings-pakket ‘fysiotherapeutisch consult’ en de criteria vanuit 
patiëntperspectief zelfs bij de KNGF-leden weinig bekend zijn (bij minder dan 40% van 
de respondenten). Voor het gebruik van de meeste instrumenten wordt ondersteuning 
geboden in de vorm van besprekingen in het IOF, handleidingen of een helpdesk. De 
beroepscode en het beroepsprofiel worden niet ondersteund. Deze instrumenten worden 
bovendien weinig gebruikt; het KNGF geeft aan dat deze instrumenten vooral voor 
beleidsmatige doelen worden gebruikt (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
Het KNGF heeft instrumenten ontwikkeld voor alle elementen uit het toetsingskader: 
deskundigheid, normen en criteria, meten toetsen en verbeteren, borging, externe ver-
antwoording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
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Het KNGF heeft op verschillende manieren samenhang gerealiseerd tussen de elementen. 
Het beroepsprofiel wordt gebruikt bij het accrediteren van cursussen; in het IOF wordt de 
implementatie van instrumenten begeleid. In het kwaliteitsregister komt de samenhang 
eveneens goed tot uiting. Voor herregistratie gelden onder andere de volgende eisen: 
deelname aan de klachtenregeling, verplichte scholing, het volgen van bij- en nascholing, 
deelname aan het IOF en het werken conform de KNGF-richtlijnen (vraag 2i). 
 
Veel instrumenten zijn toegestuurd aan de leden van het KNGF. Daarnaast zijn bekend-
making via tijdschriften, publicatie op de website en bekendmaking tijdens IOF-bijeen-
komsten en congressen manieren die het KNGF gebruikt om instrumenten te implemen-
teren. (vraag 2j).  
 
Het KNGF kent een regiostructuur met 22 regio’s die vanuit acht regiokantoren worden 
aangestuurd.  
De ondersteuning van de IOF’s wordt uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerkers van de 
regiokantoren. In de kantoren vindt ook de registratie en administratie van de IOF’s 
plaats. Er zijn ongeveer 1200 IOF’s waaraan ongeveer 14.000 fysiotherapeuten deel-
nemen. Meer dan negentig procent van de respondenten in dit onderzoek neemt deel aan 
een IOF, extramuraal werkende nemen vaker deel dan intramuraal werkenden; dit be-
tekent dat de regiostructuur stevig geïmplementeerd is.  
De plannen van het KNGF ten aanzien van de infrastructuur voor de komende jaren be-
treffen het terugbrengen van het aantal regiokantoren naar vijf; ook het aantal regio’s zal 
worden teruggebracht. (vraag 2k-l). 
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4 Huidtherapeuten 
 
 
 
Hoewel het beroep van huidtherapeut ongeveer dertig jaar bestaat is het sinds 2002 een 
wettelijk geregeld beroep met een publiekrechtelijke HBO-opleiding. De Nederlandse 
Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) heeft zich de afgelopen jaren met name gericht 
op het realiseren van de wettelijke erkenning van het beroep in de Wet BIG. Om de 
erkenning als paramedisch beroep mogelijk te maken zijn onder andere verschillende 
kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Deze kwaliteitsinstrumenten worden in dit hoofdstuk 
beschreven aan de hand van de elementen in het toetsingskader. De basis voor deze be-
schrijving vormt het interview met de sleutelpersonen van de NVH.  
Omdat de NVH geen subsidie heeft ontvangen in het kader van het IKPZ-programma, 
zijn er geen vragenlijsten gestuurd aan een steekproef van huidtherapeuten. 
 
 

4.1 Deskundigheid 
 
In het kader van de deskundigheid zijn een beroepsprofiel en de beschikbaarheid van bij- 
en nascholing essentieel. Voor de huidtherapeuten zijn een beroepsprofiel en bij- en na-
scholingsactiviteiten beschikbaar.  
 
Beroepsprofiel 
Het beroepsprofiel is toegestuurd aan alle leden van de NVH. Tevens is er schriftelijke 
bekendheid gegeven aan het beroepsprofiel. Het is de bedoeling om het beroepsprofiel op 
de website van de NVH te plaatsen, zodat het vrij toegankelijk is voor zowel leden als 
niet-leden van de NVH. 
Op dit moment vindt er geen ondersteuning plaats bij het gebruik van het beroepsprofiel. 
Volgens de NVH zou het goed zijn om bij- en nascholingsactiviteiten te organiseren, 
waarin het beroepsprofiel onder de aandacht wordt gebracht. Ook zou het beroepsprofiel 
besproken kunnen worden in de districten; dit gebeurt nu in sommige districten.  
Het beroepsprofiel van 1992 is in 1998 geactualiseerd. Er zijn geen afspraken over wan-
neer het beroepsprofiel wordt geactualiseerd; actualisering vindt plaats naar aanleiding 
van ontwikkelingen die van toepassing zijn op de huidtherapie. 
 
Bij- en nascholing 
In september 2001 is de driejarige opleiding tot huidtherapeut omgezet tot een vierjarige 
opleiding. Huidtherapeuten die de driejarige opleiding hadden gevolgd kregen de moge-
lijkheid tot bijscholing. De NVH heeft daartoe gekeken in hoeverre de huidtherapeuten 
aan de verschillende hogescholen vergelijkbaar waren opgeleid. Naar aanleiding hiervan 
hebben bijscholingsactiviteiten plaatsgevonden, zodat alle huidtherapeuten op hetzelfde 
niveau geschoold konden worden. Vervolgens heeft de Hogeschool van Utrecht in nauwe 
samenwerking met het Ministerie van OC&W een bijscholingstraject ontwikkeld waar-
mee voldaan kan worden aan de eindtermen van de huidige vierjarige opleiding. Deze 
eindtermen zijn afgeleid van het beroepsprofiel.  
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De NVH heeft vooral in de aanloopfase tot dit bijscholingstraject veel overleg gehad met 
de Hogeschool van Utrecht en het Ministerie van OC&W. Het bijscholingstraject is ver-
volgens door de Hogeschool van Utrecht ontwikkeld.  
 
Andere bij- en en nascholingsactiviteiten worden georganiseerd door de NVH. Binnen-
kort zal overleg plaats vinden met het NPi over de organisatie van bij- en nascholings-
activiteiten; hierbij zal de NVH redelijk autonoom blijven en zal er voornamelijk door 
huidtherapeuten worden lesgegeven. Ook  is er een nascholingscommissie die elk jaar een 
nascholingsdag organiseert. 
De hogeschool organiseert verder geen bij- en nascholingsactiviteiten. Wel wordt er ge-
bruik gemaakt van het aanbod van andere organisaties, zoals de VVAA. De NVH heeft 
ook zitting in de SAPE (Stichting Accreditatie Permanente Educatie), een organisatie 
vanuit de wereld van de steunkousen. Sommige zorgverzekeraars stellen nu als eis dat de 
huidtherapeuten op het gebied van kousen alleen SAPE-geaccrediteerde cursussen 
volgen.  
 
 

4.2 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader zijn classificaties, een 
beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVH beschikt over een beroepsprofiel, een gedragscode, een beroepsethiek en twee 
inhoudelijke richtlijnen. Daarnaast beschikt de NVH over een procedurele richtlijn. 
 
Gedragscode en beroepsethiek 
De gedragscode is een interne regeling van de NVH en bevat de gedragsregels voor 
huidtherapeuten. De beroepsethiek beschrijft de opstelling van de huidtherapeut tegen-
over maatschappelijke groeperingen, externe individuen (patiënten, verwijzers) en 
collega’s (Beleidsplan NVH 2001-2006). 
Deze twee kwaliteitsinstrumenten worden toegestuurd bij aanmelding als lid van de 
NVH. Tevens is er schriftelijke bekendheid aangegeven en zijn deze instrumenten op de 
ALV besproken. Er worden geen ondersteuningsactiviteiten bij het gebruik georgani-
seerd. Ook zijn er geen afspraken gemaakt over de actualisering van deze instrumenten. 
 
Inhoudelijke richtlijnen 
De NVH beschikt over drie inhoudelijke richtlijnen, de richtlijn huidtherapeutisch 
methodisch handelen, het hygiëneprotocol en de CBO-richtlijn oedeemtherapie. De 
richtlijn huidtherapeutisch methodisch handelen en het hygiëneprotocol zijn toegestuurd 
aan alle leden en schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. Bovendien zijn deze richt-
lijnen op de Algemene Ledenvergadering besproken.  
Ter ondersteuning bij het gebruik worden deze richtlijnen besproken in de districten. 
Verder vinden er geen ondersteuningsactiviteiten plaats.  
Momenteel wordt geïnventariseerd of de richtlijn huidtherapeutisch methodisch handelen 
en het hygiëneprotocol geactualiseerd moeten worden. Daartoe wordt door de werkgroep 
infectiepreventie gekeken in hoeverre dit protocol moet worden aangepast aan verande-
ringen in bijvoorbeeld de Arbowet. 
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De NVH heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de CBO-richtlijn oedeemtherapie; 
dit is een multidisciplinaire richtlijn, van toepassing voor onder andere huidtherapeuten 
en fysiotherapeuten.  
De CBO-richtlijn oedeemtherapie is door de organisatie van kousenfabrikanten toege-
stuurd aan nagenoeg alle huidtherapeuten. De richtlijn is bovendien beschikbaar via inter-
net, via www.lymfoedeem.nl. Dit is niet vanzelfsprekend bekend bij alle huidtherapeuten; 
door middel van een publicatie zou hier meer bekendheid aangegeven kunnen worden.  
De richtlijn is op het wereldlymfecongres in Duitsland gepresenteerd. 
Tot nu toe zijn er geen activiteiten ondernomen ter ondersteuning bij het gebruik van de 
richtlijn. Waarschijnlijk zullen er wel bij- en nascholingsactiviteiten worden georgani-
seerd bij het NPi.  
Er is afgesproken dat de richtlijn over vijf jaar geactualiseerd wordt. Mogelijk vindt al 
eerder actualisering plaats. 
 
Doordat de NVH geen  subsidie ontvangt voor het kwaliteitsbeleid kunnen er geen af-
spraken worden gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe protocollen en richtlijnen. 
Wel vindt er overleg plaats met het NPi over de mogelijkheden om bestaande protocollen 
en richtlijnen van andere beroepsgroepen aan te passen aan de beroepsuitoefening door 
huidtherapeuten.  
 
 

4.3 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Instrumenten waarmee gewerkt kan worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop 
behoren tot dit element in het toetsingskader. Het beschikken over een methode voor ge-
standaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review 
(intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten zijn hier-
voor essentieel. De NVH beschikt nog niet over een methode voor gestandaardiseerde 
verslaglegging en een instrumenten voor het raadpelgen van patiënten.  
Als vorm van peer review nemen huidtherapeuten deel aan districtsvergaderingen. Elk 
district vergadert twee tot drie keer per jaar. Elk district wordt geleid door een districts-
hoofd. De districtshoofden worden niet opgeleid; wel vindt er één keer per jaar overleg 
plaats tussen het bestuur en de districtshoofden. Het bestuur houdt verder ook contact met 
de districtshoofden en geeft aan welke punten van belang zijn om te bespreken tijdens de 
districtsvergadering. Ook wordt op deze manier vaak de mening over bepaalde instru-
menten gevraagd. De agenda van de vergaderingen worden door de districtshoofden 
samengesteld.  
 
 

4.4 Borging 
 
Het kwaliteitsregister, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie zijn de be-
langrijkste instrumenten die de kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. Het kwali-
teitsregister is bovendien een instrument waarin de samenhang met andere instrumenten 
geëxpliciteerd wordt door bijvoorbeeld de puntentoekenning voor bij- en nascholing. De 
NVH beschikt over deze essentiële instrumenten. 
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Kwaliteitsregister 
Alle huidtherapeuten die de driejarige opleiding hebben gevolgd en bijscholing volgen 
om op het niveau van de vierjarige opleiding te komen (ongeveer 200) worden door de 
NVH aangemeld in het basisregister. Er zijn inmiddels ook criteria voor registratie in het 
kwaliteitsregister ( vijf jaar na inschrijving in het basisregister) ontwikkeld. De NVH is 
tevreden met de criteria zoals ze nu zijn, ook in de beroepsgroep heerst deze mening. Er 
wordt voldoende aandacht besteed aan de werkervaring, het geeft mogelijkheden om te 
specialiseren, om bij te blijven van nieuwe ontwikkelingen en het zelf ontplooien van 
activiteiten. Over vijf jaar zal er uiteraard een evaluatie plaatsvinden om eventuele onvol-
komenheden uit te kristaliseren. Er zal ook overleg worden gepleegd met de SKP (Stich-
ting Kwaliteitsregister Paramedici). 
 
Klachtencommissie 
De NVH is betrokken bij de landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, waar 
naast de NVH nog zes andere paramedische beroepsvereniging bij aangesloten zijn.  
 
Accreditatiecommissie 
Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP opgericht (Accreditatie Deskundigheidsbevor-
derende Activiteiten Paramedici). In de loop van 2004 zal de stichting starten met het 
accrediteren van scholing.  
 
 

4.5 Externe verantwoording 
 
Voor de externe verantwoording zijn zowel activiteiten op verenigingsniveau als activi-
teiten op het niveau van de beroepsbeoefenaren van belang. Omdat er geen vragen gesteld 
zijn aan een steekproef van huidtherapeuten, beperken we ons hier tot de activiteiten op 
verenigingsniveau. Een belangrijk instrument voor de externe verantwoording is een 
kwaliteitsjaarverslag. De NVH schrijft een dergelijk verslag. 
 
Kwaliteitsjaarverslag 
Door de NVH wordt een jaarverslag geschreven, waar kwaliteit een onderdeel van vormt. 
Dit jaarverslag wordt in samenwerking met het bestuur door een extern bureau gemaakt.  
 
 

4.6 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie is een infrastructuur van essentieel belang. Daarnaast 
zijn middelen nodig om te communiceren, zoals een nieuwsbrief, een eigen tijdschrift of 
de Algemene Ledenvergadering. 
 
Infrastructuur 
Alle huidtherapeuten zijn onderverdeeld in zes districten.Deze districten zijn samen-
gesteld op basis van het aantal leden in de regio. De districten vergaderen twee tot drie 
keer per jaar. Om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen, dienen de huid-
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therapeuten minimaal twee districtsvergaderingen per jaar bij te wonen. Door het toe-
kennen van deze punten worden de districtsvergaderingen nu beter bezocht dan voorheen.  
 
Elk district wordt geleid door een districtshoofd. Er is een groot verschil tussen de 
districtshoofden; sommige districtshoofden zijn zeer actief en organiseren starters-
avonden voor nieuwe leden, andere districtshoofden voeren geen aanvullende taken uit. 
Het bestuur krijgt notulen van de bijeenkomsten. Activiteiten als een beurs of een congres 
in een district worden niet altijd goed gemeld bij het bestuur.  
 
Omdat de districten steeds groter worden zouden de districten verder opgesplitst kunnen 
worden, maar voorlopig blijven de huidige districten behouden. Als de districten in de 
toekomst aan de slag zouden gaan met intercollegiale toetsing, zouden de districten wel 
verder moeten worden opgedeeld.  
 
Volgens de NVH zouden de districtshoofden zouden beter geïnstrueerd kunnen worden, 
maar dit is momenteel niet haalbaar. De functie van districtshoofd is vrijwillig en wordt 
meestal maar voor een korte tijd uitgevoerd; het zou te veel kosten om een opleiding te 
verzorgen voor een kortdurende functie.  
 
Communicatiemiddelen 
Zoals uit bovenstaand stuk blijkt vormen de districtsvergaderingen één van de communi-
catiemiddelen van de NVH. Daarnaast heeft de NVH de beschikking over een website en 
een nieuwsbulletin. Ook worden er algemene ledenvergaderingen georganiseerd. 
 
 

4.7 Ketenzorg 
 
De NVH heeft de beschikking over een multidisciplinaire richtlijn, de CBO-richtlijn 
oedeemtherapie. Deze richtlijn staat beschreven bij het element normen en criteria. 
Op dit moment wordt verder nog niet samengewerkt met andere beroepsgroepen Dit komt 
doordat de NVH een klein bestuur heeft, waardoor maar weinig mensen zich kunnen 
richten op externe contacten. Momenteel worden er contacten gelegd met de NVFL 
(Nederlandse vereniging van Fysiotherapeuten in de Lymfologie). Volgens de NVH zou 
er eigenlijk ook contact moeten worden gezocht met verenigingen van  huisartsen, 
dermatologen en plastisch chirurgen.  
 
 

4.8 Kwaliteitsbeleid 
 
De NVH is, met behulp van het NPi, bezig met het maken van plannen voor het opzetten 
van een kwaliteitssysteem. Als er een goed plan ligt, kunnen zorgverzekeraars mogelijk 
helpen bij de uitvoering daarvan. 
 
Waarschijnlijk gaat de NVH samen met het NPi richtlijnen en protocollen ontwikkelen, 
op basis van beschikbare richtlijnen van andere beroepsgroepen (zie hierboven).  
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Indien er subsidie zou komen voor het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid, zou de 
aandacht uitgaan naar protocollen, richtlijnen en eenheid van taal en verslaglegging. Als 
deze instrumenten gereed zijn, zou gewerkt kunnen worden aan toetsingsinstrumenten, 
zoals  intercollegiale toetsing en visitatie.  
 
 

4.9 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Omdat er geen projecten zijn uitgevoerd in het IKPZ-programma en er geen vragenlijst-
onderzoek onder huidtherapeuten is geweest, zijn de onderzoeksvragen 2a tot en met 2g 
niet van toepassing. In deze paragraaf zal een antwoord worden gegeven op de onder-
zoeksvragen 2h tot en met 2l: 
 
2. Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
De NVH heeft instrumenten ontwikkeld voor de elementen deskundigheid, normen en 
criteria, borging, externe verantwoording, communicatie en ketenzorg. Er zijn geen 
instrumenten beschikbaar voor het element meten, toetsen en verbeteren (vraag 2h). 
De samenhang van de instrumenten komt met name tot uiting in het kwaliteitsregister, 
waarbij naast werkervaring gevraagd wordt een aantal bij- en nascholingsactiviteiten te 
volgen (vraag 2i) 
De instrumenten zijn toegestuurd aan de leden en tevens schriftelijk bekend gemaakt aan 
de leden. Het is de bedoeling om de instrumenten op de website van de NVH te plaatsen 
(vraag 2j). 
De infrastructuur van de huidtherapeuten bestaat uit zes districten, die zijn samengesteld 
op basis van het aantal leden in de regio. De districten vergaderen twee tot drie keer per 
jaar. De districten worden geleid door districtshoofden, die contact hebben met het 
bestuur. Het bestuur geeft aan welke punten van belang zijn om te bespreken tijdens de 
districtsvergadering.  
Voorlopig blijven de huidige districten behouden. Als de districten aan de slag zouden 
gaan met intercollegiale toetsing, zouden de districten verder worden opgedeeld (vraag 
2k-l). 
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5 Logopedisten 
 
 
 
Het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie heeft 
zich de laatste jaren met name gericht op het opzetten van kwaliteitskringen en een 
registratiesysteem, het Landelijk Informatiesysteem voor de logopedisten. Daarnaast zijn 
er onder andere standaarden en criteria vanuit patiëntenperspectief ontwikkeld. In dit 
hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die in het IKPZ-
programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschikbaar zijn 
gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. Daarna 
wordt per element uit het toetsingskader beschreven welke instrumenten beschikbaar zijn 
voor logopedisten. Van elk instrument wordt aangegeven op welke wijze implementatie, 
ondersteuning en actualisering zijn vormgegeven. De basis voor deze beschrijving is de 
informatie uit het interview met de NVLF. Vervolgens wordt de bekendheid met, het 
gebruik van en de waardering voor de instrumenten beschreven; deze gegevens zijn 
afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. Aan het eind van het hoofdstuk worden de 
resultaten samengevat, waarbij de onderzoeksvragen 2a tot en met 2l beantwoord worden. 
 
 

5.1 Projecten IKPZ-programma 
 
De NVLF heeft in het IKPZ-programma zeven projecten uitgevoerd, met betrekking tot 
de volgende thema’s: beroepsprofiel, intercollegiale kwaliteitstoetsing, standaardisatie 
verslaglegging verwijzers, kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, oprichting 
stichting accreditatie paramedici en implementatie praktijkvoering. Het beroepsprofiel is 
geactualiseerd, maar door een latere start en bijstelling naar aanleiding van opmerkingen 
in de Algemene Ledenvergadering is het project niet tijdig afgerond. Het doel van het 
project Intercollegiale Kwaliteitstoetsing was het op brede schaal toepassen van inter-
collegiale toetsing. Dit project is later gestart, doordat er onvoldoende aanmeldingen 
waren voor een opleiding als Intercollegiale Toetsingsbegeleiders (ITB-ers) en doordat de 
werkgroep niet compleet was. Uiteindelijk zijn er minder ITB-ers opgeleid dan geraamd. 
Het project standaardisatie verslaglegging verwijzers is, na een vertraagde start in ver-
band met personele problemen bij de uitvoerende instelling, volgens plan verlopen. Ook 
de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, zijn na een vertraagde start, volgens plan 
ontwikkeld. Het project ‘implementatie praktijkvoering’ had als doel dat logopedisten op 
basis van zelfevaluatie verbeteringen kunnen doorvoeren in de praktijkvoering. Over het 
verloop van dit project zijn geen gegevens bekend. 
 
 

5.2 Respons 
 
Aan de NVLF is gevraagd een aselecte steekproef van 600 logopedisten te trekken uit het 
ledenbestand. In totaal hebben 323 logopedisten de vragenlijst over de bekendheid met, 
het gebruik en de waardering van de geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten ingevuld 
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geretourneerd; de respons was 55%10. Veertien logopedisten gaven aan dat het logo-
pedisch (be)handelen geen deel uitmaakt van hun functie. Deze logopedisten worden 
daarom niet meegenomen in de verdere analyses.  
 
In tabel 5.1 zijn enkele algemene kenmerken van de respondenten en van alle leden van 
de NVLF weergegeven.  
 
 
Tabel 5.1: Geslacht, leeftijd en werkveld van de respondenten vergeleken met de totale 

populatie van werkzame logopedisten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=309) Totale populatie (N=3.515)*

Geslacht 
Man 3 4
Vrouw 97 96
Leeftijd 
<41 61 58
41-55 33 34
>55 6 8
Werkveld** 
Extramuraal 42 44
Intramuraal 22 23
Onderwijs 32 32
Overig 4 -
 
*  Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
**  Omdat in de RAZW bij de extramuraal werkende logopedisten alleen de zelfstandig gevestigde 

logopedisten zijn geteld en de anderszins extramuraal werkende logopedisten bij de intramuraal 
werkzame logopedisten zijn geteld, is bij deze gegevens gebruik gemaakt van: Logopedie in  de 
extramurale gezondheidszorg: stand van zaken in 2002 (Nivel) 2003. 

 
 
In tabel 5.2 staat een specificatie van de werkvelden waar de logopedisten uit dit onder-
zoek werkzaam zijn.  
 
 
Tabel 5.2: Werkvelden van de respondenten (n=309)* 
 
 Percentage
Vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum 52
Speciaal onderwijs 23
Basisonderwijs 13
Verpleeghuis/verzorgingshuis 7
Zorg voor verstandelijk gehandicapten 6
Revalidatiecentrum 4
Vervolgonderwijs  2
Overig 10
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 

                                                      
10 Van de 600 aangeschreven logopedisten waren er negen niet meer werkzaam, vertrokken met onbekende 

bestemming of langdurig ziek geweest. 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de meeste logopedisten in een vrijgevestigde praktijk of gezond-
heidscentrum werken. Daarnaast werkt een grote groep in het speciaal en/ of basisonder-
wijs. Onder overige werkvelden worden onder andere audiologisch centrum en medisch 
kinderdagverblijf genoemd.  
 
 

5.3 Deskundigheid 
 
Een beroepsprofiel en bij- en nascholing zijn noodzakelijk in het kader van de deskundig-
heid van de beroepsbeoefenaren. Voor de logopedisten zijn zowel een beroepsprofiel als 
bij- en nascholingsactiviteiten beschikbaar. 
 
Beroepsprofiel 
Achtergrond 
Het beroepsprofiel is vorig jaar geactualiseerd en wordt ten tijde van het interview ge-
drukt. Dit beroepsprofiel is vooral bedoeld voor gebruik bij de opleiding, voor profilering 
en als norm- of toetsingsdocument.  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Met de implementatie van het beroepsprofiel moet nog een start gemaakt worden. Het 
beroepsprofiel is schriftelijk bekend gemaakt aan de leden en er is een verkorte versie van 
het beroepsprofiel te vinden op het vrij toegankelijke gedeelte van de website van de 
NVLF. Logopedisten kunnen het beroepsprofiel opvragen bij de NVLF. Het is de be-
doeling om het beroepsprofiel op te nemen in de opleiding. Door personele wisselingen 
bij de NVLF is hier tot voor kort niet zoveel contact over geweest met de opleiding; dit is 
onlangs weer opgepakt. In februari 2004 is door de opleidingen Logopedie het ‘compe-
tentiemodel Student Opleidingen Logopedie Nederland’ vastgesteld. Voor dit model is 
het beroepsprofiel logopedist als uitgangspunt genomen. De NVLF is betrokken geweest 
bij de laatste ontwikkeling van het model. 
Het beroepsprofiel wordt geactualiseerd als ontwikkelingen in het veld en veranderingen 
in de wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim driekwart van de respondenten (77%) is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel, 50% heeft het beroepsprofiel in bezit. Het beroepsprofiel wordt door 28% 
van de respondenten gebruikt bij het uitoefenen van het beroep. Gemiddeld wordt de toe-
pasbaarheid van het beroepsprofiel gewaardeerd met een 6,2 (s.d.=1,3). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
Door de NVLF worden studiedagen en een jaarcongres georganiseerd. Ook voor de ver-
schillende werkvelden worden door de NVLF studiedagen georganiseerd (drie/vier per 
jaar). Voorheen organiseerden de regio’s hun eigen bij- en nascholing; dit is de afgelopen 
jaren nauwelijks meer het geval geweest. Daarentegen is de Post-HBO-scholing de afge-
lopen jaren sterk in opkomst. Vanuit specifieke werkvelden, bijvoorbeeld het voortgezet 
speciaal onderwijs, wordt wel aangegeven dat er te weinig punten kunnen worden ver-



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 177 

kregen met het huidige aanbod van bij- en nasscholing. Volgens de NVLF is er voldoen-
de aanbod, ook van werkveldoverstijgende bij-en nascholing. De meeste logopedisten 
willen echter vooral vakinhoudelijke cursussen volgen, ze zijn nauwelijks geïnteresseerd 
in overstijgende cursussen, zoals de cursus ‘evidence based werken’.  
Doordat er het afgelopen jaar veel personele wisselingen zijn geweest bij de NVLF, is het 
overleg met de post-HBO-scholing wat verwaterd, dit moet opnieuw worden opgestart. 
Punten die hierbij besproken zouden moeten worden, zijn bijvoorbeeld signalen uit de 
praktijk. 
 
Gebruik en waardering 
Door 85% van de respondenten wordt bij- en nascholing gevolgd. Tabel 5.3 geeft een 
overzicht van de meningen van deze logopedisten over het aanbod van bij- en nascholing. 
 
 
Tabel 5.3: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=264)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede 
kwaliteit 67 27 5
De cursussen zijn te duur 55 34 10
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 37 44 16
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de 
cursussen 43 36 17
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 24 27 48
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing 
te volgen 31 28 40
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat een meerderheid van de logopedisten (67%) vindt dat de cursussen 
over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Daarbij vindt 55% van de logopedisten de 
cursussen te duur. Bijna de helft is van mening dat het aanbod van bij- en nascholing toe-
reikend is. Over de overige stellingen zijn de meningen wat meer verdeeld.  
 
 

5.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader zijn classificaties, een be-
roepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVLF beschikt over codelijsten die ten grondslag liggen aan het registratiesysteem, een 
beroepsprofiel en een beroepscode, twee multidisciplinaire richtlijnen en vijf standaarden 
voor het logopedisch proces. Hiernaast beschikt de NVLF ook nog over een procedurele 
richtlijn. In het IKPZ-programma zijn bovendien kwaliteitscriteria vanuit patiëntenper-
spectief ontwikkeld. Omdat deze criteria tijdens dit onderzoek nog niet waren geïmple-
menteerd, zijn hier geen vragen over gesteld aan de logopedisten. 
 



178 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

Classificaties 
Achtergrond 
Via het registratiesysteem voor vrijgevestigde en in het onderwijs werkzame logopedisten 
kan de diagnosecode worden vastgelegd via de ICIDH. Ook anderszins werkzame logo-
pedisten kunnen de diagnosecode op deze manier vastleggen.  
 
Gebruik 
In de vragenlijst aan de logopedisten is gevraagd of zij de logopedische diagnosecode 
volgens ICF/ICIDH vastleggen, en zo ja, of ze dit elektronisch of op papier doen. Hieruit 
kwam naar voren dat 28% deze diagnosecode niet vastlegt, dat 34% deze elektronisch 
vastlegt en 12% op papier, 22% legt de diagnosecode zowel elektronisch als op papier 
vast.  
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode is schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. Daarnaast staat de beroeps-
code op het vrij toegankelijke gedeelte van de website van de NVLF. Er vinden geen 
ondersteuningsactiviteiten plaats bij het gebruik van de beroepscode. De beroepscode 
wordt geactualiseerd als ontwikkelingen in het veld en veranderingen in de wet- en regel-
geving daartoe aanleiding geven. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Bijna driekwart van de respondenten (73%) is op de hoogte van het bestaan van de be-
roepscode en 44% heeft de beroepscode in bezit. De beroepscode wordt door 29% van de 
respondenten gebruikt bij de uitoefening van het beroep. Gemiddeld wordt de toepasbaar-
heid van de beroepscode gewaardeerd met een 6,4 (s.d.=1,3). 
 
Standaarden en richtlijnen 
Achtergrond 
De NVLF beschikt over standaarden voor het logopedisch proces, waarin het proces van 
de logopedische behandeling in verschillende werkvelden wordt beschreven. De standaar-
den zijn gericht op de volgende werkvelden: vrije vestiging, algemeen ziekenhuis, ver-
pleeghuis (somatiek en psychogeriatrie) audiologisch centrum en onderwijs. Daarnaast 
zijn er twee multidisciplinaire richtlijnen die onder andere bedoeld zijn voor logopedis-
ten. Dit zijn de multidisciplinaire richtlijn ‘verantwoorde vocht- en voedselvoorziening 
voor verpleeghuisgeïndiceerden’ en de multidisciplinaire richtlijn ‘chronische neurolo-
gische dysfagie bij verpleeghuisbewoners’, waarin het onderdeel ‘slikproblemen bij ver-
pleeghuisbewoners’ bestemd is voor logopedisten. Ook beschikt de NVLF over de proce-
durele richtlijn ‘verslaggeving logopedist-huisarts’ die bestemd is voor vrijgevestigde 
logopedisten. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De eerste vijf standaarden voor het logopedisch proces zijn in eerste instantie alleen uit-
gebracht op papier. Nadat de standaarden voor het onderwijs gereed waren zijn alle stan-
daarden op CD-rom uitgebracht. De standaarden voor het onderwijs zijn niet op papier 
verspreid. 
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De CD-rom met de standaarden is aan alle werkende leden toegestuurd. 
De verspreiding van de eerste standaarden voor het logopedisch proces was gekoppeld 
aan een cursus. Logopedisten kregen een cursus bij het gebruik van de standaarden voor 
hun werkveld aangeboden, waarbij de standaarden uitgedeeld werden. 
De standaarden voor het onderwijs zijn geïmplementeerd in het kader van het ZonMW-
project ‘leren implementeren’. Daarbij heeft de implementatie veel gerichter plaats-
gevonden: er is onder meer een cursus gegeven aan kwaliteitskringbegeleiders. Ook 
hebben er metingen plaatsgevonden naar het effect van de gebruikte implementatie-
methoden.  
Uit de resultaten van dit ZonMW-project kwam naar voren dat het belangrijk is om de te 
implementeren instrumenten onder de aandacht te blijven houden. Naar aanleiding hier-
van is besloten de standaarden onder de aandacht te houden in de kwaliteitskringen: via 
de kwaliteitskringbegeleiders wordt gestructureerd een deel van de standaarden be-
handeld. 
De multidisciplinaire richtlijnen zijn uitgebracht en er is een symposium aan gewijd, 
maar verder hebben er geen activiteiten plaatsgevonden om deze richtlijnen te imple-
menteren. Door het voortschrijdend inzicht zou de implementatie hiervan nu anders 
aangepakt worden. 
Ter ondersteuning bij het gebruik van de standaarden en richtlijnen worden er sinds kort 
bij- en nascholingsactiviteiten aangeboden, met name aan kwaliteitskringbegeleiders.  
Vanuit het veld worden er signalen gegeven dat er behoefte aan actualisering is. Daar-
naast zijn de standaarden onder andere gebaseerd op punten uit de wetgeving; bij aan-
passing van deze wetgeving zouden de standaarden ook aangepast moeten worden. In het 
kwaliteitbeleidsplan voor 2004 en verder wordt aandacht besteed aan de actualisering van 
de standaarden. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de logopedisten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan van de NVLF-
standaarden en richtlijnen en zo ja, of ze deze in bezit hebben. Tabel 5.4 geeft een over-
zicht van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 5.4: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van NVLF-standaarden en -richt-

lijnen ( in percentages) (n=309) 
 
 Op de hoogte In bezit

Standaarden voor de vrije vestiging 74 50
Standaarden voor een algemeen ziekenhuis 30 12
Standaarden verpleeghuis (somatiek en psychogeriatrie) 30 13
Standaarden voor een audiologisch centrum 23 8
Standaarden voor het onderwijs 48 25
Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor 
verpleeghuisgeïndiceerden 16 7
Slikproblemen bij verpleeghuisbewoners (onderdeel van de multidisciplinaire 
richtlijn chronisch neurologische dysfagie bij verpleeghuisbewoners 23 12
 
 
Aan de respondenten die bekend zijn met de betreffende standaard/richtlijn en die wel 
eens hulpvragers behandelen waarop de standaard/richtlijn van toepassing is, is gevraagd 
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in welk percentage van deze hulpvragers zij handelen volgens de standaard/richtlijn. 
Tevens is aan deze respondenten een rapportcijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van 
de standaard/richtlijn. Tabel 5.5 geeft hiervan een overzicht. 
 
 
Tabel 5.5: Handeling volgens de standaarden/richtlijnen bij hulpvragers waarop de 

standaarden van toepassing zijn (in percentages) en rapportcijfers (standaard-
deviaties) van de toepasbaarheid van de standaarden 

 
 Aan-

tal*
<10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer 

(s.d)

Standaarden voor de vrije vestiging 127 4 17 49 31 6,7 (1,2)
Standaarden voor een algemeen ziekenhuis 17 24 6 53 18 7,0 (0,9)
Standaarden verpleeghuis (somatiek en psycho-
geriatrie) 20 10 15 55 20 7,1 (0,5)
Standaarden voor een audiologisch centrum 11 9 27 36 27 6,5 (1,3)
Standaarden voor het onderwijs 67 6 16 58 19 6,7 (1,3)
Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en 
voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden 15 20 13 40 27 7,8 (0,7)
Slikproblemen bij verpleeghuisbewoners (onderdeel 
van de multidisciplinaire richtlijn chronisch neuro-
logische dysfagie bij verpleeghuisbewoners 29 3 14 52 31 7,3 (0,9)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
 
 
Uit tabel 5.5 komt naar voren dat de standaarden en richtlijnen door een meerderheid van 
de respondenten waarop ze van toepassing zijn worden gebruikt bij meer dan de helft van 
de hulpvragers. De toepasbaarheid van de standaarden en richtlijnen wordt gemiddeld ge-
waardeerd met een cijfer tussen 6,5 en 7,8, waarbij de multidisciplinaire richtlijn verant-
woorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden het hoogst gewaar-
deerd wordt. Het gemiddelde cijfer voor de standaarden/richtlijnen is 6,8. Het gemiddelde 
gebruik door alle logopedisten is met de beschikbare gegevens niet te berekenen. Een 
standaard/richtlijn wordt namelijk alleen gebruikt door logopedisten waarop de 
standaard/richtlijn van toepassing is; een berekening van het gebruik door alle logo-
pedisten is daarom niet relevant. Daarom wordt volstaan met de berekening van het 
gemiddelde percentage logopedisten dat de standaard/richtlijn toepast bij meer dan 50% 
van de hulpvragers: dit is 77%. 
 
Een meerderheid van de vrijgevestigde logopedisten (84%) is op de hoogte van het be-
staan van de richtlijn verslaggeving logopedist-huisarts, 57% heeft deze richtlijn in bezit. 
In totaal maakt 29% wel eens gebruik van deze richtlijn. De toepasbaarheid van de richt-
lijn verslaggeving logopedist-huisarts wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,0 (s.d.=1,6). 
 
 
Tabel 5.6 geeft een overzicht van de meningen van de respondenten over de NVLF-stan-
daarden en –richtlijnen in het algemeen. 
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Tabel 5.6: Meningen over het gebruik van standaarden (in percentages) (n=309)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens standaarden/richtlijnen 
verplicht is 31 43 19
Standaarden/richtlijnen zijn van belang om logopedisten op de-
zelfde wijze te laten werken 57 28 9
Standaarden/richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnos-
tiek en behandeling 49 35 9
Standaarden/richtlijnen dwingen de logopedist in een keurslijf 36 39 20
Standaarden/richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 58 30 6
Patiënten zijn te verschillend om standaarden/richtlijnen te kun-
nen toepassen 24 46 24
Standaarden/richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger 
werken 56 30 8
Standaarden/richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster 
werken 23 44 25
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit tabel 5.6 blijkt dat een merendeel van de respondenten van mening is dat standaarden/ 
richtlijnen van belang zijn om logopedisten op dezelfde wijze te laten werken en dat ze 
een bijdrage leveren aan doelmatiger werken. Ongeveer de helft vindt dat standaarden/ 
richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en behandeling. Ongeveer een 
derde van de respondenten is van mening dat het goed zou zijn als het werken volgen 
standaarden/richtlijnen verplicht is.  
Dertig procent ervaart meer voordelen bij het gebruik van standaarden/richtlijnen, voor 
41% is de verhouding tussen voor- en nadelen gelijk en 16% ervaart meer nadelen. 
 
 

5.5 Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review 
(intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten zijn hier-
voor essentieel. De NVLF beschikt over een registratiesysteem, het LIS (Logopedisch 
InformatieSysteem), waarin vrijgevestigde logopedisten en logopedisten in het onderwijs 
hun gegevens op gestandaardiseerde wijze kunnen registreren. Daarnaast kunnen de logo-
pedisten deelnemen aan kwaliteitskringen. Er is geen instrument voor de raadpleging van 
patiënten. Omdat logopedisten op lokaal niveau mogelijk wel patiënten raadplegen is hier 
wel een vraag over gesteld in de vragenlijst. Door middel van LIS kunnen logopedisten 
gebruik maken van indicatoren voor de kwaliteit van zorg.  
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Gestandaardiseerde registratie 
Achtergrond 
Het LIS is een geautomatiseerd registratiesysteem voor vrijgevestigde logopedisten en 
logopedisten in het onderwijs, waarin gegevens gecodeerd kunnen worden vastgelegd. In 
het LIS kunnen zowel administratieve gegevens voor declaratie naar de zorgverzekeraar 
worden vastgelegd, als zorginhoudelijke gegevens. Vrijwel alle vrijgevestigde logopedis-
ten gebruiken het administratieve gedeelte van het LIS; dit wordt gebruikt bij de declara-
tie naar de zorgverzekeraar. Er zijn wel een paar vrijgevestigde logopedisten die hierbij 
geen gebruik maken van de LIS, met als consequentie dat ze door sommige zorgver-
zekeraars gekort worden op hun tarief. Er is weinig inzicht in hoeveel logopedisten ook 
het zorginhoudelijke gedeelte van het LIS gebruiken. Sommige logopedisten maken hier 
gedeeltelijk gebruik van. 
Er is een beperkte groep logopedisten in het onderwijs die een aangepast LIS gebruiken. 
Dit betreft afdelingen logopedie bij een aantal GGD’s. 
Aan het LIS is een databank gekoppeld, de Landelijke Logopedie Registratie (LLR) 
waaraan gegevens kunnen worden aangeleverd door vrijgevestigde logopedisten (zie ook 
5.7). 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Er hebben verschillende bij- en nascholingsactiviteiten plaatsgevonden om LIS te imple-
menteren. Allereerst heeft er een algemene kennismaking met LIS plaatsgevonden; deze 
hebben bijna alle vrijgevestigde logopedisten bijgewoond. Vervolgens is er een cursus 
geweest om LIS toe te passen in kwaliteitskringen. Omdat hier niet veel meegedaan werd, 
zijn vorig jaar verschillende doelgroepen geschoold: daarbij werd een cursus gegeven in 
het gebruik van het administratieve gedeelte, een cursus in het gebruik van het zorginhou-
delijke gedeelte, en een cursus voor logopedisten die beide gedeelten al gebruikten.  
Vorig jaar  heeft de NVLF  voorlichting gegeven aan  zorgverzekeraars over LIS. 
Momenteel wordt LIS nog niet gebruikt bij de onderhandeling van logopedisten met 
zorgverzekeraars; het is wel de bedoeling dat dit in de toekomst gaat gebeuren, zorgver-
zekeraars zouden ook graag inzicht willen hebben in de LIS-gegevens. 
Logopedisten in het onderwijs zijn niet specifiek geschoold voor LIS. 
Ter ondersteuning bij het gebruik van LIS worden kwaliteitskringbegeleiders geschoold 
door de NVLF, zodat zij het in de kwaliteitskring aan de orde kunnen laten komen.  
Er zijn gebruikersgroepen in oprichting om reacties van logopedisten te verwerken en LIS 
aan te scherpen.  
Logopedisten kunnen via een speciaal emailadres vragen stellen over LIS en LLR. Verder 
kunnen logopedisten naar het bureau bellen voor vragen; er is een LIS/LLR-specialist 
(freelancer) die hierbij helpt. Daarnaast kunnen logopedisten met praktische vragen 
terecht bij de leveranciers van de software.  
LIS wordt geactualiseerd naar aanleiding van vragen en opmerkingen van logopedisten; 
leveranciers zijn verantwoordelijk voor het praktische gedeelte, de NVLF is verantwoor-
delijk voor het inhoudelijke gedeelte.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de logopedisten die in een vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum werken en 
de logopedisten die in het onderwijs werken (n=236) is gevraagd of ze op de hoogte zijn 
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van het bestaan van het Logopedie InformatieSysteem (LIS) en of ze bij het elektronisch 
vastleggen van gegevens over het zorgproces hiervan gebruik maken.  
Een ruime meerderheid (95%) is op de hoogte van het bestaan van het LIS en 41% maakt 
gebruik van het LIS bij het elektronisch verslagleggen, 50% maakt hier geen gebruik van 
en voor 6% is deze vraag niet van toepassing omdat ze alleen op papier vastleggen. 
 
Aan logopedisten in alle werkvelden is gevraagd waar zij de vastgelegde gegevens voor 
gebruiken. Tabel 5.7 geeft een overzicht van de antwoorden op deze vraag.  
 
 
Tabel 5.7: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=309) 
 
 Percentage

Dossiervorming 96
Geheugensteun bij de behandeling 89
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 86
Evaluatie van de behandeling 86
Overdracht naar een collega 79
Informeren van de patiënt of ouders/verzorgers 67
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 46
Ter bespreking in een kwaliteitskring 22
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 15
Spiegelinformatie 11
Overig 6
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden het meest gebruikt voor dossiervorming, als geheugen-
steun bij de behandeling, voor de communicatie of overdracht naar andere hulpverleners, 
bij de evaluatie van de behandeling en bij het informeren van de patiënt of de ouders/ver-
zorgers. Onder overig gebruik worden onder andere teambespreking en onderwijsdoel-
einden genoemd. 
 
Intercollegiaal overleg 
Achtergrond 
Er zijn 220 kwaliteitskringen; hieraan nemen minimaal 3000 logopedisten deel (van de 
ongeveer 4000 werkende leden). Deelname aan een kwaliteitskring is geen verplichting, 
wel kunnen er punten worden gehaald voor registratie in het kwaliteitsregister. Er is een 
aantal criteria opgesteld waaraan de kwaliteitskringen zouden moeten voldoen. Het aantal 
deelnemers moet ongeveer 15 zijn. Kwaliteitskringbegeleiders moeten efficiënt worden 
ingezet in verband met de hoge koste voor training, 15 kringleden is een beheersbaar 
aantal en biedt kansen voor een rijke/uitgebreide intercollegiale uitwisseling. Het aantal 
bijeenkomsten van een kwaliteitskring is gesteld op zes keer per jaar. Verder is het de 
bedoeling dat er kwaliteitsinstrumenten van de NVLF worden besproken en toegepast. Er 
worden geen eisen gesteld aan de samenstelling van de kwaliteitskringen; sommige 
kringen bestaan uit logopedisten uit verschillende werkvelden, maar de meeste kringen 
bestaan uit logopedisten uit hetzelfde werkveld. De kringen zijn geregistreerd bij de 
NVLF. Ook niet-leden van de NVLF kunnen deelnemen aan een kwaliteitskring; daar-
voor wordt een vergoeding gevraagd.  
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De kwaliteitskringen mogen hun eigen onderwerpen kiezen, maar aan methoden, 
instrumenten en niveau worden wel eisen gesteld, er is ook verantwoording via een jaar-
verslag. Om er voor te zorgen dat een kwaliteitskring goed functioneert, zijn de kwali-
teitskringbegeleiders extra zwaar opgeleid. Om kwaliteitsinstrumenten te implementeren 
worden de kwaliteitskringbegeleiders door de NVLF getraind.  
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om de kwaliteitskringen één keer in de drie 
jaar een intercollegiale toetsingscyclus te laten doorlopen, is dit teruggedraaid tot één keer 
in de vier jaar vanwege een tekort aan intercollegiale toetsingsbegeleiders.  
Intercollegiale toetsing vindt plaats volgens de methode van het CBO; in het IKPZ-
programma zijn ook de ITB-ers opgeleid door het CBO. Het is nog onduidelijk hoe na 
afloop van het IKPZ-programma vorm wordt gegeven aan intercollegiale toetsing; hier-
over is de NVLF nog in beraad. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van de kwaliteitskringen. Ruim 
driekwart (78%) neemt ook deel aan een kwaliteitskring; 74% als lid en 4% als kwali-
teitskringbegeleider. Dertien procent heeft nog nooit deelgenomen aan een kwaliteits-
kring en 9% heeft in het verleden wel deelgenomen, maar nu niet meer. Als reden voor 
het niet deelnemen wordt vooral genoemd dat het teveel tijd kost (29%). Daarnaast geeft 
27% aan het nog niet geregeld te hebben, maar in de toekomst wel deel te zullen nemen. 
Negentien procent ziet de meerwaarde van deelname aan een kwaliteitskring niet in en 
voor 15% is er geen plaats in een kwaliteitskring in de omgeving. Dertien procent heeft 
behoefte aan een specifiek op het werkveld gerichte kwaliteitskring, terwijl deze er met is 
voor dat werkveld. Volgens 10% is er geen kwaliteitskring in de omgeving en 9% neemt 
geen deel omdat deelgenomen wordt aan een andere vorm van intercollegiaal overleg. 
Aan de respondenten die wel deelnemen aan de kwaliteitskringen is gevraagd welke 
activiteiten de afgelopen twee jaar in deze kringen zijn ondernomen. Tabel 5.8 geeft een 
overzicht van de meest voorkomende activiteiten. 
 
 
Tabel 5.8: Belangrijkste activiteiten in de kwaliteitskringen (n=24l)* 
 
 Percentage

Casuïstiekbespreking 83
Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk 73
Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 49
Intercollegiale toetsing 47
Bespreken van de logopedische standaarden of richtlijnen 42
Intervisie 42
Bespreking van wetenschappelijke literatuur 25
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 17
Bespreken van spiegelinformatie 16
Bespreken van beroepscode of beroepsprofiel 14
Vakinhoudelijke besprekingen 10
Bespreken van bij- en nascholingsactiviteiten 6
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Casuïstiek en recente inzichten in de dagelijkse praktijk zijn de meest besproken onder-
werpen in de kwaliteitskringen. In bijna de helft van de kwaliteitskringen wordt inter-
collegiale toetsing uitgevoerd, 42% van de kringen houdt zich bezig met intervisie. 
 
Het nut van de kwaliteitskringen wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,1 (s.d.=1,2). 
 
De deelnemers aan de kwaliteitskringen is een aantal stellingen over deze kringen voor-
gelegd. In tabel 5.9 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden hierop. 
 
 
Tabel 5.9: Meningen over de kwaliteitskringen (in percentages) (n= 241)* 
 
 (helemaal) 

mee eens
Deels eens, deels 

mee oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan een kwaliteitskring achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 23 38 38
Deelname aan een kwaliteitskring vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 69 25 6
Van collega's in een kwaliteitskring leer ik veel 61 30 8
Deelname aan een kwaliteitskring verbetert het contact met 
mijn collega's 81 11 7
Een kwaliteitskring dwingt me kritisch te zijn ten opzichte 
van het eigen handelen 64 27 7
De kwaliteitskringen leveren een bijdrage aan de kwaliteit 
van zorg 67 25 7
Deelname aan een kwaliteitskring kost te veel tijd 23 36 40
Deelname aan een kwaliteitskring kost te veel geld 11 19 69
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
Een grote meerderheid van de respondenten is van mening dat deelname aan een kwali-
teitskring het contact met collega's verbetert. Daarnaast vindt 69% dat deelname aan een 
kwaliteitskring de kennis en vaardigheden vergroot en 67% dat de kwaliteitskringen een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Voor een grote groep kost deelname aan een 
kwaliteitskring niet te veel tijd en geld. De meerderheid van de logopedisten die deel-
nemen aan de kwaliteitskringen (69%) ziet meer voordelen dan nadelen, 21 % ziet even-
veel voor als nadelen en 8% ziet vooral nadelen. 
 
Patiëntenraadpleging 
De NVLF beschikt nog niet over een instrument om een meningspeiling onder patiënten 
uit te voeren. Wel is het mogelijk dat op lokaal niveau dergelijke meningspeilingen wor-
den uitgevoerd. Aan de logopedisten is gevraagd of hun praktijk of afdeling wel eens een 
meningspeiling onder patiënten uitvoert. 
Op deze vraag antwoordde 73% dit nog nooit te hebben gedaan. Tien procent gaf aan wel 
eens een meningspeiling te hebben uitgevoerd, maar dit had niet geleid tot veranderingen 
in het handelen. 
Vijftien procent voert wel eens een meningspeiling uit waarbij dit wel heeft geleid tot 
veranderingen in het handelen. 
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Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
Achtergrond 
Door middel van LIS kunnen logopedisten gebruik maken van indicatoren: ze geven een 
ICIDH-code aan het begin van de behandeling, in de loop van de behandeling en aan het 
eind van de behandeling. 
Op deze manier worden de resultaten van de behandeling zichtbaar. Dit geldt ook voor 
het behalen van doelen: vooraf wordt het doel gesteld en aart het eind van de behandeling 
wordt het percentage van het behaalde doel vastgesteld. 
 
Gebruik 
Aan de logopedisten in dit onderzoek is gevraagd of zij indicatoren gebruiken om het 
handelen van de praktijk of afdeling te toetsen. Driekwart van de respondenten is niet op 
de hoogte van het bestaan van indicatoren, 10% zegt wel indicatoren te kennen, maar ze 
niet te gebruiken. Elf procent gebruikt wel indicatoren. Een overzicht van de meest ge-
noemde indicatoren staat in tabel 5.10. 
 
 
Tabel 5.10: Meest genoemde indicatoren die logopedisten gebruiken om het handelen te 

toetsen (n=35) 
 
 Aantal keren genoemd

Logopedische tests 7
Patiëntenenquête 6
Evaluatiegesprekken 4
Informatie verkregen via zorgverzekeraars 4
Tevredenheids-, kwaliteitsonderzoek 3
Gestandaardiseerde verslaglegging 2
 
 
De gebruikte indicatoren worden met name vastgesteld door de praktijk, instelling of 
afdeling (29% van de logopedisten die indicatoren gebruiken geeft dit aan), door lokaal of 
intercollegiaal overleg (20%), door de beroepsvereniging (20%), door zorgverzekeraars 
(17%) of door lokaal multidisciplinair overleg (9%). 
 
 

5.6 Borging 
 
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici, de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn  en de accreditatiecommissie de 
belangrijkste instrumenten. De stichting ADAP voor de accreditaite van activiteiten in het 
kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de laatste instrumenten die tijdens 
het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen. Omdat dit instrument pas in 2004 in 
werking zal treden zijn er geen vragen over opgenomen in de vragenlijst. 
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Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
De criteria voor registratie in het kwaliteitsregister zijn door de NVLF o.a. op grond van 
haalbaarheid vastgesteld. Het grootste deel van de logopedisten moet geacht worden aan 
de criteria te kunnen voldoen: minimaal één dag per week werken, deelname aan een 
kwaliteitskring en twee tot twee en een halve dag scholing per jaar. 
De reden voor zware criteria is het instellen van een register voor de "toppers" in het vak. 
Lichte criteria maken registratie voor iedereen haalbaar. De huidige criteria (en het kwali-
teitsregister) zijn bedoeld om het "kaf van het koren" te scheiden. 
 
Registratie en waardering 
Van alle respondenten heeft 95% zich laten registreren in het basisregister van het 
Kwaliteitsregister Paramedici. Ruime een derde (34%) vindt de criteria voor registratie in 
het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) precies goed, 29% 
vindt ze te zwaar, en 3% vindt ze juist te licht. Uit de antwoorden komt naar voren dat 
29% de criteria niet kent. 
 
Landelijke klachtencommissie 
In 1995 is door zes paramedische beroepsgroepen de 'Klachtencommissie Paramedici 
Eerstelijn' ingesteld voor beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de eerstelijn. Van de 
logopedisten die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum is 
74% op de hoogte van het bestaan van deze klachtencommissie. 
 
 

5.7 Externe verantwoording 
 
Dit element kan worden ingevuld op twee niveaus: op verenigingsniveau en op praktijk-
niveau. Op verenigingsniveau is een kwaliteitsjaarverslag essentieel voor de externe ver-
antwoording. Door de NVLF wordt echter geen kwaliteitsjaarverslag geschreven. 
Wel beschikt de NVLF over een databank van zorggegevens, de Landelijke Logopedie 
Registratie (LLR). Ook op praktijkniveau zou een kwaliteitsjaarverslag bij kunnen dragen 
aart de externe verantwoording, dit is echter geen essentieel onderdeel in het toetsings-
kader. Ook indicatoren kunnen gebruikt worden voor externe verantwoording; dit is 
echter niet nagevraagd in de vragenlijst. Deze indicatoren worden daarom niet verder 
besproken in deze paragraaf.  
 
Landelijke Logopedie Registratie 
Achtergrond 
De LLR is een databank van registratiegegevens van vrijgevestigde logopedisten. Aan de 
LLR worden LIS gegevens geanonimiseerd aangeleverd, in databases opgeslagen en ver-
volgens verwerkt tot informatie. Deelnemers aan de LLR krijgen na verwerking de data 
weer retour, vergezeld van standaard informatieoverzichten. Hiermee kan de logopedist 
de eigen gegevens vergelijken met de regionale of landelijke gegevens. Op beperkte 
schaal kan tevens informatie worden verschaft aan overheid en zorgverzekeraars. Ook 
wordt informatie hiervan opgenomen is het Jaaroverzicht Logopedie dat voor iedereen 
toegankelijk is. 
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Bekendheid en gebruik 
Aan de logopedisten die in een vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum werken is 
gevraagd of ze op de hoogte zijn van de LLR en of ze hieraan gegevens aanleveren. Van 
de betreffende respondenten (n= 151) is 87% op de hoogte van het bestaan van de LLR, 
7% levert ook gegevens aan. 
 
Kwaliteitsjaarverslag praktijk/afdeling 
Aan de logopedisten is gevraagd of er in de praktijk of op de afdeling een kwaliteitsjaar-
verslag wordt geschreven. Op deze vraag antwoordde 28% bevestigend. Zestig procent 
gaf aan dat er geen kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven en 10% weet dit niet. 
 
 

5.8 Communicatie 
 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. Zoals ook al uit 
paragraaf 5.5 naar voren kwam heeft de NVLF een infrastructuur van kwaliteitskringen 
opgebouwd. De belangrijkste communicatiemiddelen waar de NVLF gebruik van maakt 
zijn de kwaliteitskrant en de email. Verder wordt hiervoor gebruik gemaakt van onder 
andere het tijdschrift van de vereniging, de nieuwsbrief, de website en de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Infrastructuur 
Er zijn 220 kwaliteitskringen; hieraan nemen minimaal 3000 logopedisten deel (van de 
ongeveer 4000 werkende leden). Deelname aan een kwaliteitskring is geen verplichting, 
wel kunnen er punten worden gehaald voor registratie in het kwaliteitsregister. De logo-
pedisten maken ook deel uit van een regio; deze regio's zijn afgestemd op de regio's van 
de zorgverzekeraars. De regiovergaderingen hebben een functie van organisatie en beleid, 
de kwaliteitskringen staan in het teken van verbetering van zorg. De kwaliteitskringen 
staan los van de regio's. Hoewel er aanvankelijk werd gedacht dat er meer interactie en 
afstemming zou zijn tussen de regio’s en de kwaliteitskringen, blijkt dit niet zo te zijn. 
Logopedisten die deelnemen aan een kwaliteitskring gaan vaak niet naar de regiover-
gadering. De NVLF hecht veel waarde aan de kwaliteitskringen; aan het behoud hiervan 
wordt in de komende jaren dan ook veel aandacht besteed. 
 
Communicatiemiddelen 
Aan de logopedisten is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte houden van (ont-
wikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVLF. In tabel 5.11 wordt een overzicht 
gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
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Tabel 5.11: Manieren waarop de respondenten zich op de hoogte houden van (ontwik-
kelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVLF* 

 
 Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 93
Via intercollegiaal overleg/kwaliteitskring 82
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 65
Via congressen /symposia /studiedagen 51
Via de website van de vereniging 31
Via de afdeling of praktijk 24
Via de algemene ledenvergadering 18
Via deelname aan commissies/werkgroepen 16
Anders 3
Niet 1
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De respondenten houden zich met name op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de 
NVLF via een vaktijdschrift of het tijdschrift van de vereniging, via intercollegiaal over-
leg, via schriftelijke informatie van de vereniging en via congressen, symposia of studie-
dagen. Ongeveer een derde van de respondenten bezoekt de website van de vereniging 
om meer te weten te komen over het kwaliteitsbeleid. 
 
 

5.9 Ketenzorg 
 
Aan samenwerking en ketenzorg is tot nu toe geen specifieke aandacht besteed, behalve 
in de multidisciplinaire richtlijnen. Mogelijk krijgen deze aspecten in 2004 meer aan-
dacht. De NVLF beschikt over twee multidisciplinaire richtlijnen. Dit zijn de multidisci-
plinaire richtlijn ‘verantwoorde vocht en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndi-
ceerden' en de multidisciplinaire richtlijn 'chronische neurologische dysfagie bij verpleeg-
huisbewoners', waarin het onderdeel 'slikproblemen bij verpleeghuisbewoners' bestemd is 
voor logopedisten. Het gemiddelde percentage logopedisten dat deze richtlijnen bij meer 
dan 50% van de hulpvragers toepast is 77%. De richtlijnen worden gemiddeld gewaar-
deerd met een 7,5. 
 
 

5.10 Kwaliteitsbeleid 
 
In het interview met de sleutelpersoon van de NVLF is gevraagd wat de hiaten zijn in het 
kwaliteitsbeleid en wat de speerpunten zijn voor het kwaliteitsbeleid van de komende 
jaren. 
Voor de NVLF is afgelopen tijd duidelijk geworden hoe de implementatie van kwali-
teitsinstrumenten het best kan plaatsvinden. De NVLF geeft hierbij aan dat dit niet echt 
als een hiaat van de NVLF is te beschouwen, maar dat het voor iedereen nu duidelijk 
wordt hoe belangrijk het juiste implementatietraject is. Een ander punt van aandacht voor 
de NVLF betreft de actualisering van kwaliteitsinstrumenten. Met uitzondering van inter-
collegiale toetsing en LIS is er nauwelijks aandacht besteed aan de actualisering. Er zul-
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len nu keuzes moeten worden gemaakt over de actualisering van de overige kwaliteits-
instrumenten. Een van de speerpunten van de komende jaren is voor de NVLF ook het 
continueren van de kwaliteitskringen. Tevens zal de NVLF aandacht besteden aan de 
samenhang van de kwaliteitsinstrumenten; de kwaliteitskringen spelen hierbij een 
belangrijke rol. Daarbij zal aan de leden zichtbaar gemaakt worden wat het nut van het 
kwaliteitsbeleid is; de NVLF wil de afstand tot de leden verkleinen. 
 
 

5.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
Uit de monitor van CVZ blijkt dat niet alle projecten volgens plan zijn verlopen. Over het 
verloop van één project zijn geen gegevens opgenomen. Geconcludeerd kan worden dat 
twee van de zeven projecten volgens plan zijn verlopen. Het plan voor het ontwikkelen 
van een beroepsprofiel is naar aanleiding van opmerkingen in de ALV bijgesteld. Ook het 
project Intercollegiale Kwaliteitstoetsing is niet geheel volgens plan verlopen. Er waren 
onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding als intercollegiale toetsingsbegeleider 
(ITB-er). De meeste projecten zijn later gestart dan gepland. Met name het vinden van 
werkgroepleden en geschikt personeel waren hierbij de tegenvallers. De meeste doel-
stellingen zijn gehaald. Voor het project intercollegiale toetsing zijn minder ITB-ers 
opgeleid dan geraamd (vraag 2a-c). 
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Beroepsbeoefenaren 
Aan een steekproef van logopedisten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan 
van de door de NVLF geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten en zo ja, of ze deze in-
strumenten in hun bezit hebben. Het gaat hierbij om de volgende instrumenten: beroeps-
profiel en beroepscode, bij- en nascholing, standaarden en richtlijnen, Logopedisten 
InformatieSysteem (LIS) en Landelijke Logopedie Registratie (LLR), kwaliteitskringen, 
kwaliteitsregister en klachtencommissie.  
Voor een groot deel van de kwaliteitsinstrumenten geldt dat een meerderheid van de 
respondenten op de hoogte is van het bestaan ervan. Daarbij bleek dat 100% van de 
respondenten op de hoogte is van het bestaan van de kwaliteitskringen en dat 95% van de 
logopedisten op wie het van toepassing is van het bestaan van het LIS. De respondenten 
zijn het minst bekend met de logopedische standaarden en richtlijnen; van het bestaan van 
de multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeg-
huisgeïndiceerden was slechts 16% op de hoogte en zeven procent heeft deze richtlijn in 
bezit. Ook voor de meeste andere kwaliteitsinstrumenten waarvoor het van toepassing is 
geldt dat minder dan de helft deze in bezit heeft. De helft van respondenten heeft het 
beroepsprofiel in bezit en eveneens de helft heeft de standaarden voor de vrije vestiging 
in bezit. Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat deze standaarden niet voor alle 
respondenten van toepassing zijn en deze ook niet in bezit hoeven te hebben (vraag 2d). 
 
Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten in het 
gebruik ervan. Hert meest wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsregister en bij- en 
nascholing: 95% is ingeschreven in het kwaliteitsregister en 85% volgt bij- en nascholing. 
Ook wordt veel gebruik gemaakt van de kwaliteitskringen enm de inhoudelijke richt-
lijnen: 78% neemt deel aan een kwaliteitskring en 74% van de respondenten die op de 
hoogte zijn van het bestaan en op wie de betreffende richtlijn van toepassing is gebruikt 
de richtlijnen bij meer dan 50% van de patiënten. De LLR wordt het minst gebruikt; 
slechts 7% van de vrijgevestigde logopedisten levert gegevens aan de LLR aan (vraag 
2e). 
 
De samenhang tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten komt op verschillende 
manieren tot uiting. Zo worden de logopedische standaarden of richtlijnen in 42% van de 
kwaliteitskringen besproken en in 14% wordt de beroepscode of  het beroepsprofiel be-
sproken. Daarnaast bespreekt 22% van de respondenten hun vastgelegde gegevens in een 
kwaliteitskring (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten bevorderen of belemmeren zijn af 
te leiden uit de cijfers die gegeven zijn voor de toepasbaarheid of het nut van de instru-
menten, de meningen over verschillende instruemten die met behulp van enkele stellingen 
zijn onderzocht, de ervaren voor- en nadelen en de implementatie- en ondersteunings-
activiteiten van de vereniging. De cijfers voor het nut of de toepasbaarheid van de kwali-
teitsinstrumenten liggen tussen de 5 en de 7,5. Met uitzondering van het LIS, waar 41% 
gebruik van maakt en de toepasbaarheid wordt gewaardeerd met een 5,0, lijkt er een 
verband te bestaan tussen de waardering voor de kwaliteitsinstrumenten en het gebruik 
ervan. Naarmate het waarderingscijfer hoger is, wordt het instrument vaker gebruikt. De 
kwaliteit van de bij-en nascholingsactiviteiten wordt door een meerderheid van de respon-
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denten positief gewaardeerd, ze worden echter wel te duur gevonden door het merendeel 
van de respondenten.  
Met betrekking tot de standaarden/richtlijnen is een meerderheid van de respondenten van 
mening dat ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Over het al dan niet ver-
plicht worden van het gebruik van standaarden zijn de meningen meer verdeeld.  
De meningen over de kwaliteitskringen zijn overwegend positief. Ook ervaart een meer-
derheid vooral voordelen bij deelname aan een kwaliteitskring. Deze meningen zijn 
echter alleen gegeven door logopedisten die deelnemen aan een kwaliteitskring (78%). 
De grootste reden voor het niet deelnmen aan een kwaliteitskring is dat het teveel tijd zou 
kosten, een bijna evengrote groep geeft echter aan het nog niet te hebben geregeld, maar 
wel van plan is deel te gaan nemen. 
 De kwaliteitsinstrumenten zijn op meerdere manieren geïmplementeerd. Toch blijken de 
kwaliteitsinstrumenten niet even goed bekend te zijn. Dit heeft mogelijk te maken met de 
gebruikte implementatiestrategieën. Ter implementatie van de multidiscipliaire richtlijnen 
zijn de minste activiteiten uitgevoerd. Deze zijn ook het minst bekend bij de responden-
ten. Een meerderheid van de  respondenten bij wie deze richtlijnen wel bekend zijn, zijn 
zeer positief over de richtlijnen en gebruiken ze ook. De NVLF heeft zelf ook aangegeven 
dat door voortschrijdend inzicht de implementatie hiervan nu anders zou verlopen.  
Ook de geboden ondersteuning verschilt per instrument. Met uitzondering van het LIS 
blijken de instrumenten die worden ondersteund bij het gebruik ook het meest gebruikt. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de geboden ondersteuning een belangrijke rol 
speelt bij het gebruik van de instrumenten (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
De NVLF beschikt over instrumenten voor alle elementen van het toetsingskader: des-
kundigheid, normen en criteria, meten, toetsen en verbeteren, borging, externe verant-
woording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
 
De samenhang tussen de instrumenten is op verschillende manieren gerealiseerd. Zo 
wordt in de kwaliteitskringen onder andere aandacht besteed aan intercollegiale toetsing 
en intervisie. Bovendien komt de samenhang goed tot uiting in de criteria voor registratie 
in het kwaliteitsregister; logopedisten die in aanmerking willen komen voor registratie in 
dit register zijn verplicht een aantal bij- en nascholingsactiviteiten te volgen (vraag 2i). 
 
Om de kwaliteitsinstrumenten te implementeren zijn verschillende activiteiten onder-
nomen. Daarbij zijn alle beschikbare instrumenten schriftelijk bekend gemaakt aan de 
leden. De standaarden zijn daarnaast toegestuurd aan de leden op wie ze van toepassing 
zijn, bekendgemaakt via de kwaliteitskringen en gepresenteerd op symposia, congressen 
of studiedagen. Ook het LIS is schriftelijk bekendgemaakt aan de leden en gepresenteerd 
op studiedagen e.d. Bovendien zijn hier publicaties over verschenen in Nederlandse vak-
tijdschriften. Het beroepsprofiel en de beroepscode zijn beschikbaar via internet (vraag 
2j). 
 
De NVLF heeft 220 kwaliteitskringen opgezet, waaraan minimaal 3000 logopedisten 
deelnemen. Deze kwaliteitskringen staan in het teken van de verbetering van zorg. Daar-
naast maken de logopedisten deel uit van een regio; deze regio’s zijn afgestemd op de 
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regio’s van de zorgverzekeraars. De regiovergaderingen hebben een functie van organi-
satie en beleid.  
De NVLF hecht veel waarde aan de kwaliteitskringen; aan het behoud hiervan wordt in 
de komende jaren dan ook veel aandacht besteed (vraag 2k-l). 
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6 Mondhygiënisten 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) heeft zich tijdens de drie 
kwaliteitsprogramma’s met name toegelegd op intercollegiale toetsing, visitatie en diver-
se andere instrumenten. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van 
de projecten die in het IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die 
door CVZ beschikbaar zijn gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijst-
onderzoek beschreven. Daarna wordt per element uit het toetsingskader besproken welke 
instrumenten beschikbaar zijn voor de mondhygiënisten. Van elk instrument wordt aan-
gegeven op welke wijze implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing zijn 
vormgegeven. De basis voor deze bespreking is de informatie uit de interviews. Vervol-
gens wordt de bekendheid met, het gebruik van en de waardering voor de instrumenten 
besproken; deze gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. Aan het einde van 
het hoofdstuk worden de resultaten samengevat, waarbij de vraagstellingen 2a t/m 2l be-
antwoord worden. 
 
 

6.1 Projecten IKPZ-programma 
 
De NVM heeft gedurende de looptijd van het IKPZ-programma projecten uitgevoerd 
voor de regionalisatie van de verenigingsstructuur, verdere implementatie van visitatie en 
intercollegiale kwaliteitstoetsing, het produceren van classificaties en codelijsten, het 
ontwikkelen van een programma van eisen voor de verslaglegging en de oprichting van 
de stichting accreditatie paramedici. De projecten met betrekking tot visitatie hebben 
vooral tot doel gehad visiteurs te trainen, praktijken te visiteren en kennisoverdracht te 
realiseren van de uitvoerende organisatie (het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
CBO) naar de NVM. Tevens is de methode aangepast voor multidisciplinaire visitatie 
met tandartsen. De projecten voor de verdere implementatie van intercollegiale kwali-
teitstoetsing hebben onder nieuw opgeleide toetsmentoren en begeleiders opgeleverd.  
De werving van regioteamfunctionarissen tijdens het ‘regionalisatie’ project  verliep 
moeizaam, het project is echter op tijd afgerond, en de doelstellingen zijn behaald. Het 
visitatieproject is vertraagd gestart vanwege een late goedkeuring door CVZ. Een beperkt 
aantal seniorvisiteurs beperkte tijdens het project de capaciteit van het aantal uit te voeren 
visitaties. Uiteindelijk is de einddatum overschreden en heeft men zich moeten inspannen 
om het aantal geplande visitaties uit te voeren. Ook intercollegiale toetsing is door een 
late goedkeuring door CVZ vertraagd gestart. Het project is verder volgens plan verlopen, 
de doelstellingen zijn behaald. Het project dat tot doel had voorlopige classificaties en 
codelijsten te produceren kon niet tijdig worden afgerond doordat de projectmedewerk-
ster ziek werd. Alle doelstellingen zijn uiteindelijk wel gehaald. De oprichting van de 
stichting accreditatie is een project dat uitgevoerd is in samenwerking met de NVE, 
NVvO, NVD, NVLF, NVOM, VBC, NVMBR en NVvP. Dit project heeft langer geduurd 
dan was voorzien, onder andere omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid 
langer heeft geduurd dan was gepland. De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de 
doelstellingen zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP 
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opgericht (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop 
van 2004 zal de stichting starten met het accrediteren van scholing.  
 
 

6.2 Respons  
 
Er is een aselecte steekproef van 300 afgestudeerde, werkzame mondhygiënisten getrok-
ken uit het ledenbestand van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. In totaal 
hebben 143 mondhygiënisten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; de respons was 
48%11. Vier mondhygiënisten gaven aan dat het mondhygiënistisch (be-)handelen geen 
deel uitmaakt van hun functie. Deze mondhygiënisten worden daarom niet meegenomen 
in de verdere analyses.  
 
In tabel 6.1 zijn enkele algemene kenmerken van de respondenten en van alle werkzame 
leden van de NVM weergegeven. Van de totale populatie van NVM-leden zijn geslacht, 
leeftijd en het belangrijkste werkveld (algemene praktijk, vrije vestiging of overig) 
bekend. In het huidige onderzoek is gevraagd naar alle werkplekken waar de responden-
ten werkzaam zijn; bij 22% waren dat 2 of 3 werkplekken. In tabel 6.1 is het werkveld 
opgenomen van mondhygiënisten die op één werkplek werkzaam zijn (n=108). 
 
 
Tabel 6.1: Geslacht, leeftijd en werkveld van de respondenten vergeleken met de totale 

populatie van werkzame mondhygiënisten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=139) Totale populatie (N=1.639)*

Geslacht 
Man 2 2
Vrouw 98 98
Leeftijd 
< 40 71 66
> 40 29 34

Werkveld 
Algemene praktijk  44 47
Vrije vestiging 36 28
Overig  19 25
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit tabel 6.1 blijkt dat de verdeling van de respondenten over geslacht vrijwel gelijk is als 
alle NVM-leden. Respondenten zijn iets jonger en vaker werkzaam in de vrije vestiging. 
In tabel 6.2 staat een specificatie van de werkplekken waar alle respondenten werkzaam 
zijn. 
 
 

                                                      
11 Van de 300 verzonden vragenlijsten konden er 2 niet worden ingevuld vanwege een onbekend adres. 
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Tabel 6.2: Werkplek van de respondenten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=139)

Algemene praktijk  51
Vrijgevestigde in solopraktijk of maatschap  38
Bij kaakchirurg of orthodontist 9
Loondienst in vrijgevestigde praktijk 6
Ziekenhuis of psychiatrische instelling 6
Overig 16
 
 
Ruim de helft van de mondhygiënisten is werkzaam in de praktijk van een tandarts, ook 
wel de algemene praktijk genoemd. Het totale percentage werkplekken is groter dan 
100% omdat mondhygiënisten soms op meerdere plekken werkzaam zijn. 
 
 

6.3 Deskundigheid 
 
Kwaliteitsinstrumenten die noodzakelijk zijn in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren zijn een beroepsprofiel en de beschikbaarheid van bij- en nascholing. 
De NVM beschikt over beide instrumenten. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het nieuwste beroepsprofiel dateert van 2001; het is verspreid onder de leden, nieuwe 
leden krijgen het toegestuurd samen met de beroepscode. De vernieuwingen in het 
beroepsprofiel zijn indertijd tijdens de ALV toegelicht, bovendien is over de ver-
nieuwingen gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging. Net als veel andere 
producten is het beroepsprofiel beschikbaar via internet voor de leden. Het beroeps-
profiel, de beroepscode en de omschrijvingen zijn basisproducten die weer gebruikt 
worden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van andere producten. Bij wijzigingen 
wordt hierover gepubliceerd, verder zijn de instrumenten beschikbaar op de website, op 
ledenvergaderingen wordt er frequent gerefereerd aan deze producten. De actualisering is 
nog niet geformaliseerd, maar de NVM heeft aangegeven continu alert te zijn op ont-
wikkelingen die verwerkt moeten worden in het beroepsprofiel of de beroepscode. Met 
name bestuursleden die in allerlei gremia vertegenwoordigd zijn signaleren of een 
instrument aangepast moet worden. Ook zal voor deze instrumenten een eigenaar aan-
gewezen die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Binnen de vereniging wordt nu 
gediscussieerd over de 4 jarige opleiding; dit zal t.z.t. worden vertaald naar het 
beroepsprofiel. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
Ruim driekwart van de respondenten (76%) is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel; een deel van deze respondenten heeft het in bezit (40%). Bijna de helft 
van de mondhygiënisten past het beroepsprofiel ook toe bij de uitoefening van het beroep 
(48%), de toepasbaarheid van het beroepsprofiel wordt gemiddeld gewaardeerd met een 
6,6 (s.d.=1,3). 
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Bij- en nascholing 
Achtergrond 
Het overleg met de opleidingen is geformaliseerd en er vindt regelmatig overleg plaats, 
maar dit zou volgens de NVM beter kunnen. Door tijdgebrek en reeds druk bezette vrij-
willige bestuursleden komt dit niet goed van de grond. De NVM verzorgt niet zelf bij- en 
nascholing. Doordat de NVM punten toekent voor bij- en nascholing in het kader van de 
registratie in het kwaliteitsregister is er een goed overzicht over de beschikbare cursussen. 
Er is ook een bepaalde vorm van toezicht op de kwaliteit van de cursussen door actieve 
leden. Zij communiceren hun ervaringen met de NVM opdat eventueel maatregelen ge-
nomen kunnen worden indien een cursus niet aan de eisen van de NVM voldoet. Jaarlijks 
wordt een mailing naar de aanbieders georganiseerd om eventuele hiaten in het aanbod op 
te sporen. Er zijn tot nu toe echter geen hiaten geconstateerd; vooral door de oprichting 
van het kwaliteitsregister is er een uitgebreid aanbod aan bij- en nascholing. 
 
Gebruik en waardering  
Bij- en nascholing wordt door 86% van de respondenten gevolgd. Aan deze respondenten 
(n=120) is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. Tabel 
6.3 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 6.3: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=177)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 63 31 5
De cursussen zijn te duur 49 43 7
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 28 41 30
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 43 31 23
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 29 32 38
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 48 25 26
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
63% van de respondenten vindt het aanbod over het algemeen van goede kwaliteit; iets 
minder dan de helft van de respondenten kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascho-
ling te volgen. Respondenten zien ook nadelen: bijna de helft van de respondenten vindt 
de cursussen te duur.  
 
 

6.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ uit het toetsingskader zijn classificaties en coderin-
gen, een beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essen-
tieel. Een beroepsprofiel en beroepscode zijn beschikbaar. De NVM is nog bezig met de 
ontwikkeling van classificaties en codelijsten. Er is eveneens een conceptrichtlijn 
‘diagnostiek lichte tot matige tandsteen’. Deze richtlijn wordt in dit hoofdstuk kort toe-
gelicht. Verder zijn de databank met lokaal ontwikkelde protocollen beschikbaar, criteria 
vanuit patiëntenperspectief en omschrijvingen van de behandelingen door de mond-
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hygiënist. Voor de resultaten met betrekking tot het beroepsprofiel wordt verwezen naar 
de vorige paragraaf.  
 
Classificaties 
De classificaties en codelijsten voor de mondhygiënisten hebben nu een voorlopige 
status. Dit betekent dat er nog een traject doorlopen moet worden om de status ‘gefor-
maliseerd’ te krijgen. Pas daarna kunnen de classificaties geïmplementeerd worden. 
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode staat in de ledengids en is op internet zowel voor leden als niet-leden 
beschikbaar. Er is ook over gepubliceerd in het NTM, en er zijn presentaties gehouden. 
Bij wijzigingen wordt hierover gepubliceerd, verder is dit instrument beschikbaar op de 
website, op ledenvergaderingen wordt er frequent aan gerefereerd. De actualisering is nog 
niet geformaliseerd, maar de NVM geeft aan continu alert te zijn op ontwikkelingen die 
verwerkt moeten worden in het beroepsprofiel of de beroepscode.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
De beroepscode is bij evenveel mondhygiënisten bekend als het beroepsprofiel, namelijk 
76%, 42% heeft de beroepscode in bezit. De beroepscode wordt gebruikt bij de uit-
oefening van het beroep door 50% van de mondhygiënisten, de toepasbaarheid van de 
beroepscode wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,7 (s.d.=1,3). 
 
Inhoudelijke richtlijnen 
De NVM heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn ‘diagnostiek lichte tot 
matige tandsteen’. Deze richtlijn is in concept beschikbaar; het is echter nog niet gelukt 
om in het Bestuur van de NVM steun te krijgen om de richtlijn te formaliseren. Er is wel 
aangegeven dat met name de praktische uitwerking op problemen stuit en beter moet 
worden uitgewerkt. Alvorens hier mee verder te gaan wil de NVM eerst reflecteren op de 
wijze waarop richtlijnontwikkeling ter hand zal worden genomen.  
De NVM zou graag aandacht besteden aan de ontwikkeling van evidence based richt-
lijnen. Volgens de NVM is er door het wegvallen van de subsidies geen geld voor onder-
zoek en zal dit de komende tijd niet opgepikt kunnen worden. Mogelijk kan er een alter-
natief traject gevolgd worden waarbij lokaal ontwikkelde protocollen aangepast worden 
en uitgebracht worden als NVM consensus richtlijn. Aansluiten bij de evidence based 
richtlijnen die ontwikkeld worden door de verschillende tandheelkundige beroeps-
verenigingen is nu het meest kansrijk. Dergelijke richtlijnen worden al gebruikt door 
mondhygiënisten, bijvoorbeeld het ‘paroprotocol’ van de NVVP (Nederlandse 
Vereniging voor Parodontologen) en het WIP-advies van de Werkgroep Infectie 
Preventie van de NMT. Deze protocollen worden ook opgenomen in de databank, er 
wordt naar gevraagd bij visitaties en in de verslaglegging wordt het gebruik van een 
richtlijn vastgelegd. 
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 199 

Databank richtlijnen 
Achtergrond 
Voor mondhygiënisten is de databank richtlijnen beschikbaar die door het NPi wordt 
onderhouden. Alle richtlijnen en protocollen die worden aangemeld, zoals lokale proto-
collen en protocollen die in een IT-groep zijn ontwikkeld, kunnen in de databank worden 
opgenomen, er worden geen speciale eisen gesteld. Aan een protocol dat belangwekkend 
wordt geacht wordt soms extra aandacht besteed door middel van een publicatie in het 
Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne. Overigens willen niet alle IT-groepen die een 
protocol ontwikkelen dit protocol ook publiceren. Het wordt dan wel opgenomen in de 
databank, met de vermelding dat het niet bedoeld is voor extern gebruik. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Op congressen en symposia worden regelmatig meldingen gedaan over de databank richt-
lijnen. Bovendien wordt jaarlijks minstens één keer expliciet in een schriftelijke mailing 
aandacht besteed aan de databank. Op alle netwerkdagen voor IT-begeleiders wordt 
uitgelegd wat de werkwijze is om producten in te schrijven bij de databank. Omdat het 
een NPi formulier is staat dit niet op de site van de NVM. 
Ondersteuning van het gebruik van de databank vindt vooral plaats door IT-groepen te 
stimuleren om verder te gaan met protocollen die in de databank zijn opgenomen en om 
producten aan te leveren. Bij visitaties wordt verwezen naar het bestaan van de databank. 
De vakreferent mondhygiëne bij het NPi heeft het gebruik van de databank ondersteund; 
deze dienstverlening zal echter verdwijnen. Er zal nu bekeken worden of de NVM deze 
taken over kan nemen. 
 
Bekendheid en gebruik 
Bij 49% van de mondhygiënisten is de databank niet bekend, 35% kent de databank wel 
maar heeft deze nog nooit geraadpleegd. Bijna zeventien procent van de mondhygiënisten 
raadpleegt de databank; 14% doet dit wel eens, 2%  doet dit regelmatig. 
 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief zijn verspreid onder de leden, er is over de 
criteria gepubliceerd en de criteria zijn aan de beroepscode toegevoegd. In het ‘ZON’ 
project is de NVM bezig geweest om de criteria verder te implementeren; de criteria zijn 
daarbij toegankelijk gemaakt door ze te vertalen naar 10 basisregels. Het implementatie-
traject is echter versneld afgerond omdat bleek dat de criteria weinig concreet zijn het-
geen de implementatie bemoeilijkt. Bovendien hebben de 10 basisregels betrekking op 
hygiëne en informatievoorziening, terwijl voor de hygiëne al het goed bruikbare WIP-
advies beschikbaar is.  
Er is een IT-module ontwikkeld waarmee mondhygiënisten een patiëntenraadpleging op 
kunnen zetten, de criteria zijn toegevoegd aan de beroepscode, er zijn 10 basisregels 
opgesteld, er is op meerdere netwerkdagen en ledenvergaderingen aandacht aan de 
criteria besteed, de folder is breed verspreid en iedere ALV weer beschikbaar. Er zijn nog 
geen afspraken over actualisering van de criteria. 
 



200 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

Bekendheid, gebruik en waardering 
Ongeveer een derde van de mondhygiënisten is op de hoogte van het bestaan van de 
criteria (34%), 7% is in het bezit van de criteria. De brochure is bij een kwart van de 
respondenten bekend, 10% heeft de brochure in bezit.  Aan de mondhygiënisten is even-
eens gevraagd of zij inhoudelijk op de hoogte zijn van de criteria: 74% kent de criteria 
niet of nauwelijks, 12% kent de criteria redelijk maar heeft ze nog niet toegepast in de 
praktijk, 10% kent de criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te passen. De waar-
dering voor de criteria is gemiddeld 6,2 (s.d.=1,7). 
 
Omschrijvingen van de behandelingen door de mondhygiënist 
Achtergrond 
De omschrijvingen van de behandelingen door de mondhygiënist kunnen gezien worden 
als een uitwerking van de classificaties, het is meer een woordenboek. Mondhygiënisten 
kunnen het bijvoorbeeld gebruiken bij de verslaglegging. Het is daarnaast bedoeld om het 
taakgebied van de mondhygiënist te omschrijven, onder andere om dit duidelijk te maken 
voor externe partijen zoals zorgverzekeraars en de overheid. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De omschrijvingen zijn bekend gemaakt, er is over gepubliceerd en er zijn presentatie 
gehouden. De omschrijvingen zijn te omvangrijk om via internet te aan te bieden. De 
omschrijvingen staan op de productenlijst van de NVM. Er is een standaard bestel-
procedure die samen met de productenlijst op de website en in ieder tijdschrift staat. Op 
beurzen zijn de producten, waaronder de omschrijvingen, ter inzage. Er wordt dan vaak 
gewerkt met intekenlijsten. Er vindt geen ondersteuning plaats bij het gebruik, de actuali-
sering van dit instrument is nog niet geformaliseerd, maar vindt in de praktijk plaats door 
de bestuursleden.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim driekwart van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de omschrijvin-
gen (76%), 37% van de respondenten heeft de omschrijvingen in bezit. De helft van de 
respondenten gebruikt de omschrijvingen bij de uitoefening van het beroep, het cijfer 
voor de toepasbaarheid is 7,0 (s.d.=1,5). 
 
 

6.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Tot dit element uit het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review en 
het raadplegen van patiënten zijn hiervoor essentieel. De NVM beschikt over twee metho-
den voor peer review, namelijk visitatie en intercollegiaal overleg. De NVM heeft even-
eens een module ontwikkeld waarmee mondhygiënisten een patiëntenraadpleging op 
kunnen zetten.  
De NVM heeft in 2003 een programma van eisen opgesteld voor de verslaglegging op 
basis waarvan in 2004 een standaard formulier wordt ontwikkeld. Software leveranciers 
zullen gestimuleerd worden om hun systemen aan te passen aan deze eisen. De doelstel-
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ling is om het nieuw ontwikkelde standaardformulier tijdens de ALV in het najaar van 
2004 te presenteren.  
De NVM heeft nog niet de beschikking over door de NVM ontwikkelde indicatoren voor 
de kwaliteit van zorg (dit laatste is nog geen essentieel instrument voor het toetsings-
kader). Omdat mondhygiënisten op lokaal niveau mogelijk wel indicatoren gebruiken zijn 
er vragen over gesteld in de vragenlijst. Tevens zijn er algemene vragen gesteld over de 
verslaglegging om na te gaan waarvoor de vastgelegde gegevens over het zorgproces 
worden gebruikt.  
 
Verslaglegging 
Gebruik 
Hoewel er nog geen standaard verslagleggingsformulier is worden gegevens over het 
zorgproces wel vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is de mondhygiënistische diagnose-
code volgens de ICIDH/ICF: 49% van de mondhygiënisten legt deze vast. Aan de 
respondenten is eveneens gevraagd waarvoor de vastgelegde gegevens worden gebruikt 
(tabel 6.4).  
 
 
Tabel 6.4: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=139)* 
 
 Percentage

Geheugensteun bij de behandeling 97
Dossiervorming 92
Evaluatie van de behandeling 90
Informeren van de patiënt 86
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 85
Overdracht naar een collega 76
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 55
Ter bespreking in een IT-groep 12
Spiegelinformatie 12
Ter bespreking bij visitatie 7
Anders 4
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden door vrijwel alle mondhygiënisten gebruikt als ge-
heugensteun bij de behandeling, voor dossiervorming en bij de evaluatie van de behan-
deling. Eveneens een meerderheid van de mondhygiënisten gebruikt de vastgelegde 
gegevens voor het informeren van de patiënt, als communicatiemiddel naar betrokkenen 
en voor overdracht naar een collega. De vastgelegde gegevens worden door een kleine 
groep mondhygiënisten gebruikt in samenhang met andere kwaliteitsinstrumenten zoals 
bespreking in een IT-groep of bij visitatie.  
 
Visitatie 
Achtergrond 
Voor de 400-450 vrijgevestigde mondhygiënisten is een model voor visitatie beschikbaar. 
Er zijn nu in drie jaar tijd ongeveer 45 visitaties uitgevoerd. Dit is gezien de huidige 
bureaubezetting het maximaal haalbare; anderzijds is er geen wachtlijst en lijkt deze 
capaciteit te voldoen aan de behoefte. Voor mondhygiënisten in een algemene praktijk 
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(bij een tandarts) is een pilot uitgevoerd in samenwerking met de NMT. Naar verwach-
ting zal dit traject in 2004 breder geïmplementeerd worden. Mondhygiënisten kunnen nu 
een visitatie tegen betaling uit laten voeren à  €1000. De andere mogelijkheid is om als 
mondhygiënist zelf een training te volgen tot visiteur (€90) en drie visitaties uit te voeren, 
de eigen visitatie is dan gratis. Deze optie vergt een tijdsinvestering van acht à negen 
dagen voor voorbereiding, uitvoering van visitaties en verslaglegging. De animo om dit 
laatste traject te volgen is vele malen groter dat het laten uitvoeren van een betaalde 
visitatie 
 
Implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing 
De visitaties worden ondersteund door de opleiding van visiteurs, bij- en nascholing voor 
visiteurs en gevisiteerden en individuele ondersteuning van gevisiteerden. Van de aan-
bevelingen van alle visitaties worden overzichten gemaakt, dit wordt gebruikt als input 
voor het kwaliteitsbeleid. Dit heeft onder andere geleid tot het vaststellen van een 
Programma van Eisen voor de verslaglegging en het creëren van een draagvlak voor 
gestandaardiseerde verslaglegging. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Aan mondhygiënisten die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een alge-
mene praktijk is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de methode voor 
visitatie. 
Van de 59 mondhygiënisten in een vrijgevestigde praktijk is 98% op de hoogte van de 
methode van visitatie voor deze werksetting, 22% is wel eens gevisiteerd, 31% heeft 
plannen om zich de komende twee jaar te laten visiteren. Negenenzestig mondhygiënisten 
zijn werkzaam in een algemene praktijk, van deze mondhygiënisten is 38% op de hoogte 
van visitatie voor deze werksetting; 1 mondhygiënist is wel eens gevisiteerd (1%), 9% 
heeft plannen zich de komende twee jaar te laten visiteren.  
Het nut van visitatie wordt door de mondhygiënisten uit beide settings tezamen die wel 
eens gevisiteerd zijn gewaardeerd met een 6,9 (s.d.=1,3). 
In tabel 6.5 staat een overzicht van de meningen van de groep mondhygiënisten die op de 
hoogte is van de methode voor visitatie in het algemeen.  
 
 
Tabel 6.5: Meningen over visitatie (in percentages) (n=93)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Visitatie is de beste manier om het beleid van de praktijk te 
toetsen 34 41 15
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte praktijk 34 27 27
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de praktijk 63 14 10
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 55 24 11
Deelname aan visitatie achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 44 32 13
Deelname aan visitatie kost te veel tijd 39 31 18
Deelname aan visitatie kost te veel geld 37 32 16
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100%. 
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Bijna tweederde van de respondenten vindt dat visitatie leerzaam is voor het beleid van 
de praktijk, ruim de helft vindt dat visitatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. 
Met de stellingen dat visitatie teveel tijd en geld kost is ruim een derde van de respon-
denten het eens. 
Gevraagd naar de verhouding tussen de voor- en nadelen van visitatie geeft 33% meer 
voor- dan nadelen te zien af alleen voordelen, 31% ziet evenveel voor- als nadelen, 25% 
ziet meer nadelen. 
 
Intercollegiaal overleg 
Achtergrond 
De NVM is bezig met het vorm geven aan de regiostructuur, per 1 januari 2004 is de 
nieuwe regiostructuur van 9 regio’s een feit. De doelstelling is om in elke regio drie tot 
vier functionarissen aan te stellen, er zijn nog vacatures. Organisatorisch vallen de regio-
teams direct onder het bestuur van de NVM; daaronder vallen de IT-groepen en de leden. 
De regioteams vormen zo een schakel tussen bestuur, de IT-groepen en de leden. Elk 
regioteam krijgt een kwaliteitsfunctionaris die tussenpersoon is voor de IT-groepen en het 
bureau. De kwaliteitsfunctionarissen sturen de IT-groepen in de meeste gevallen echter 
niet zelf aan. 
 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
Er zijn eind 2003 40 IT-groepen van elk ongeveer 12 deelnemers, dit betekent dat onge-
veer 450 van de 1600 mondhygiënisten deelnemen aan IT. De NVM streeft er naar dat 
iedereen die wil deelnemen aan IT ook kan deelnemen. Het aantal deelnemers groeit en er 
zijn ieder jaar voldoende aanmeldingen voor het opleidingstraject. De groei in het aantal 
deelnemers wordt vooral veroorzaakt door het kwaliteitsregister: deelname aan een IT-
groep levert registratiepunten op. Het is de bedoeling om de IT-groepen steeds meer te 
gebruiken als schakel in de communicatie met leden. Er is het voornemen om jaarlijks 
een nieuwe module te ontwikkelen  met het CBO; de ideeën hiervoor zullen via de IT-
groepen geïnventariseerd worden. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Een grote meerderheid van de mondhygiënisten geeft aan op de hoogte te zijn van het be-
staan van IT-groepen, 39% neemt ook deel, 32% als lid van een IT-groep, 7% als bege-
leider. De helft van de respondenten neemt niet deel of heeft alleen in het verleden deel-
genomen. Aan deze respondenten is gevraagd wat hiervoor de belangrijkste reden is. De 
belangrijkste reden is dat men het nog niet heeft geregeld, maar dat men in de toekomst 
wel wil deelnemen (39%), 35% neemt niet deel omdat dit teveel tijd kost. Mondhygiënis-
ten noemen als andere redenen dat er geen IT-groep is in de omgeving (19%) of dat er 
wel een groep is maar geen plaats (17%); 16% ziet de meerwaarde van deelname aan een 
IT-groep niet in.  
Aan de respondenten die wel deelnemen aan een IT-groep is gevraagd welke activiteiten 
de afgelopen twee jaar zijn ondernomen. Tabel 6.6 geeft een overzicht van de meest voor-
komende activiteiten. 
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Tabel 6.6: Belangrijkste activiteiten in een IT-groep percentages (n=54)* 
 
 Totaal

Casuïstiekbespreking 83
Bespreken recente inzichten in de dagelijkse praktijk 78
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 48
Bespreken verslaglegging zorginhoudelijke gegevens  48
Bespreken van richtlijnen  46
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 43
Bespreken kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 41
Bespreken kwaliteitscriteria patiëntenperspectief 39
Intercollegiale kwaliteitstoetsing 35
Intervisie 33
Bespreken uitkomstindicatoren kwaliteit van zorg 24
Bespreken beroepscode of beroepsprofiel 24
Bespreken spiegelinformatie 15
Anders 15
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De activiteit die het meest ondernomen worden in de IT-groepen is casuïstiekbespreking. 
Een meerderheid van de respondenten heeft zich bovendien bezig gehouden met het be-
spreken van recente inzichten uit de dagelijkse praktijk. Het doorlopen van de kwaliteits-
cirkel door middel van intercollegiale kwaliteitstoetsing wordt door 35% van de respon-
denten gedaan. Het nut van IT-groepen wordt door de deelnemers beoordeeld met een 7,7 
(s.d.=1,1). 
 
Aan de deelnemers aan een IT-groep is een aantal stellingen voorgelegd. In tabel 6.7 staat 
een overzicht van de antwoorden op deze stellingen. 
 
 
Tabel 6.7: Meningen over IT-groepen (percentages) (n= 54)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan een IT-groep achterhaalt de tekortkomingen in 
mijn handelen 35 46 19
Deelname aan een IT-groep vergroot mijn kennis en vaardig-
heden 78 20 2
Van collega’s in een IT-groep leer ik veel 72 20 7
Deelname aan een IT-groep verbetert het contact met mijn colle-
ga’s 83 9 7
Een IT-groep dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van het eigen 
handelen 80 19 2
Het IT-groep levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 83 13 4
Deelname aan een IT-groep kost te veel tijd 11 33 56
Het IT-groep kost te veel geld 9 7 83
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Meer dan tachtig procent van de deelnemers aan een IT-groep vindt dat dit het contact 
met collega’s verbetert, dat het een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg en deelname 
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niet teveel geld kost. Een meerderheid vindt bovendien dat deelname aan een IT-groep 
dwingt om kritisch te zijn ten opzichte van het eigen handelen, dat het kennis en vaardig-
heden vergroot en dat men veel leert in een IT-groep. Van de mondhygiënisten die deel-
nemen aan een IT-groep ziet 83% meer voor dan nadelen, voor 11% is de verhouding 
gelijk, 4% ziet meer nadelen..  
 
Patiëntenraadpleging 
Achtergrond 
De NVM beschikt over een IT-module waarmee mondhygiënisten een patiëntenraad-
pleging op kunnen zetten. Deze module bevat een groot aantal voorbeeldvragen waaruit 
mondhygiënisten een eigen vragenlijst kunnen samenstellen en een voorbeeldbrief om 
aan patiënten mee te geven. Tevens worden er methoden aangereikt binnen de IT-groep 
om de resultaten te verwerken en te bespreken. 
 
Gebruik  
In de vragenlijst zijn geen afzonderlijke vragen gesteld over het gebruik van deze module. 
Wel is aan de respondenten gevraagd of zij in de praktijk wel eens een meningspeiling 
uitvoeren. Op deze vraag antwoordde 80% van de respondenten dit nog nooit te hebben 
gedaan. Elf procent gaf aan wel eens zo’n peiling uit te voeren maar dat had niet geleid 
tot veranderingen in het handelen; 7% van de respondenten voert wel eens een menings-
peiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot veranderingen in het handelen. 
 
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
De ontwikkeling van indicatoren zal pas over enkele jaren kunnen worden ingezet. Wel is 
de NVM van plan om kengetallen over patiëntengroepen te gaan verzamelen vanuit de 
visitaties en de IT-groepen. Deze gegevens zijn nog niet bedoeld om te sturen maar kun-
nen bijvoorbeeld gebruikt worden om de overheid te informeren. In de toekomst kan dit 
mogelijk worden uitgebouwd tot het gewenste registratienetwerk KWIS en de ontwik-
keling van indicatoren. 
Aan de respondenten in dit onderzoek is gevraagd of zij al indicatoren gebruiken om het 
handelen van de praktijk te toetsen. Ruim twee derde van de respondenten is niet op de 
hoogte van het bestaan van indicatoren (768), 19% zegt wel indicatoren te kennen maar 
ze niet te gebruiken. Negen procent van de respondenten gebruikt wel indicatoren (dit 
zijn 12 mondhygiënisten). Een overzicht van de meest genoemde indicatoren staat in 
tabel 6.8. 
 
 
Tabel 6.8: Indicatoren die mondhygiënisten gebruiken om het handelen te toetsen 
 
 Aantal keren genoemd

Parodontiumstatus 4
Pocketstatus 2
Plaque index  2
Overig 7
 
 
Mondhygiënisten kennen hoofdzakelijk uitkomstindicatoren. In de categorie overig wor-
den ook nog enkele uitkomstindicatoren genoemd zoals gingivitus index en DPSI score. 
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Aan de respondenten die aangegeven hebben indicatoren te gebruiken is gevraagd door 
wie deze indicatoren zijn vastgesteld. Zes respondenten noemen de beroepsvereniging, 
ook de eigen praktijk en de IT-groep worden door enkele respondenten genoemd.  
 
 

6.6 Borging 
 
Het kwaliteitsregister, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie zijn de 
belangrijkste instrumenten die de kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. De NVM 
beschikt over deze instrumenten. De Stichting ADAP voor de accreditatie van activiteiten 
in het kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de laatste instrumenten die 
tijdens het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen (zie paragraaf 6.1). Omdat dit 
instrument pas in 2004 in werking zal treden zijn er geen vragen over opgenomen in de 
vragenlijst. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
De NVM heeft nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe de leden de zwaarte van 
de criteria  ervaren. Wel is er in december 2003 - januari 2004 via de website een poll 
gehouden met de vraag of leden denken te gaan voldoen aan de 100 registratiepunten. 
Daaruit bleek dat een aanzienlijk deel van de respondenten waarschijnlijk onvoldoende 
punten behaalt om zich in te schrijven in het kwaliteitsregister. Maar op bijeenkomsten 
over de criteria voor herregistratie en algemene ledenvergaderingen blijkt niet dat leden 
de criteria te zwaar (of te licht) ervaren. Er zijn veel vragen over bepaalde activiteiten 
waarvan leden vinden dat daaraan registratiepunten zouden moeten  worden toegekend. 
In het voorstel voor de criteria voor herregistratie 2005 - 2010 zijn deze activiteiten toe-
gevoegd. De commissie Kwaliteitsregistratie en Accreditatie (belast met de puntentoe-
kenning en het beleid inzake de kwaliteitsregistratie) neigt eerder naar een aanscherping 
dan een versoepeling van de regelingen. De commissie is er een voorstander van om voor 
bepaalde activiteiten een maximum aantal punten in te stellen. Bijvoorbeeld van de 100 
registratiepunten mogen er maximaal 40 punten behaald  zijn uit congressen en symposia. 
Achterliggende gedachte is dat de informatie van een congres of symposium minder 
beklijft dan van een cursus. Alle voorstellen van de commissie worden op discussie-
bijeenkomsten / regiobijeenkomsten met (actieve) leden getoetst. Er staan tot november  
2004 nog een aantal van deze bijeenkomsten gepland.  
 
Registratie en waardering 
Van alle respondenten heeft 88% zich laten registreren in het basisregister van het Kwali-
teitsregister Paramedici. Bijna de helft van de respondenten (46%) vindt de criteria voor 
registratie in het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) precies 
goed; 32% vindt de criteria te zwaar en 4% vindt ze juist te licht . Zeventien procent kent 
de criteria niet, een meerderheid van deze respondenten is wel ingeschreven in het basis-
register. 
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Landelijke klachtencommissie 
In 1995 is door zes paramedische beroepsgroepen de ‘Klachtencommissie Paramedici 
Eerstelijn’ ingesteld voor die leden die zelfstandig werkzaam zijn. Van de mondhygiënis-
ten die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een gezondheidscentrum is 83% 
op de hoogte van de landelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn. 
 
 

6.7 Externe verantwoording 
 
Een belangrijk instrument voor externe verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag. De 
NVM brengt jaarlijks een overzicht uit, waar kwaliteit een onderdeel van vormt, er wordt 
geen apart kwaliteitsjaarverslag geschreven. Hoewel door de NVM nog geen indicatoren 
ontwikkeld zijn, worden er op lokaal niveau door 9% van de mondhygiënisten al wel 
indicatoren gebruikt; dit zijn met name uitkomstindicatoren. Deze indicatoren zouden 
gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording; dat is echter niet gevraagd in de 
vragenlijst. Deze indicatoren worden daarom niet verder besproken in deze paragraaf.  
 
Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
De uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten hebben een prominente plaats in het jaaroverzicht. 
Het doel is om duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde van deze activiteiten is 
voor de leden en voor externe partijen. 
 
Kwaliteitsjaarverslag praktijken/afdelingen 
Aan de respondenten is gevraagd of zij zelf een kwaliteitsjaarverslag schrijven; 4% van 
de respondenten antwoordt bevestigend. 
 
 

6.8 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie binnen een beroepsgroep is enerzijds een infrastructuur 
noodzakelijk, en anderzijds middelen om te communiceren. De NVM  is (met ingang van 
1 januari 2004) georganiseerd in regio’s. Als middelen om te communiceren binnen de 
beroepsgroep kunnen het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne, de Nieuwsbrief en 
de website worden genoemd.  
 
Infrastructuur 
De NVM is bezig met het vorm geven aan de regiostructuur. Eind 2003 zijn de eerste 14 
regiofunctionarissen aangesteld, per 1 januari 2004 is de nieuwe regiostructuur van 9 
regio’s een feit. De doelstelling is om in elke regio drie tot vier functionarissen aan te 
stellen, er zijn (eind 2003) nog vacatures. Organisatorisch vallen de regioteams direct 
onder het bestuur van de NVM; daaronder vallen de IT-groepen en de leden. De regio-
teams vormen zo een schakel tussen bestuur, de IT-groepen en de leden. Het beleidsplan 
dat in november 2003 is gepresenteerd is vooraf besproken met de regiofunctionarissen 
die op dat moment al bekend waren. Ook in de toekomst zullen de regio’s samen met het 
bestuur het beleid bepalen. Elk regioteam krijgt een kwaliteitsfunctionaris die tussen-
persoon is voor de IT-groepen en het bureau. De kwaliteitsfunctionarissen sturen de IT-
groepen in de meeste gevallen echter niet zelf aan. 
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Communicatiemiddelen 
Aan de mondhygiënisten is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte houden van 
(ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVM. In tabel 6.9 wordt een overzicht 
gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 6.9: Manieren waarop mondhygiënisten zich op de hoogte houden van (ontwik-

kelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVM in percentages (n=139)* 
 
  Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 
 

96
Via congressen /symposia /studiedagen  78
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief)  68
Via intercollegiaal overleg/IT-groep  53
Via de Algemene Leden Vergadering  46
Via de website van de vereniging  30
Via de afdeling of praktijk  20
Via deelname aan commissies/werkgroepen  15
Anders  6
Niet  1
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Bijna alle mondhygiënisten houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de 
NVM. Hierbij wordt met name informatie ingewonnen via het vaktijdschrift of het tijd-
schrift van de vereniging en via congressen, symposia en studiedagen. Voor ruim de helft 
van de respondenten zijn de Nieuwsbrief en intercollegiaal overleg eveneens van belang.  
 
 

6.9 Ketenzorg 
 
De samenwerkingsverbanden waar de NVM in participeert vallen weg: de Stuurgroep 
IKPZ en het Paramedisch Verband. Met tandartsen is er wel een goede samenwerking op 
het gebied van kwaliteit: het is de ambitie van de wederzijdse commissies om de multi-
disciplinaire visitaties in de algemene praktijken voort te zetten. Op bestuursniveau moet 
deze intentie nog wel worden uitgesproken. 
Bij plannen voor ketenzorg zal de NMT betrokken moeten worden; om verdere stappen 
op dit terrein te kunnen zetten zullen de tandartsassistenten zich echter ook moeten orga-
niseren. Met de parodontologen en kaakchirurgen zijn er nog geen plannen voor samen-
werking op kwaliteitsgebied. De multidisciplinaire visitaties in de algemene praktijk zijn 
beschreven in paragraaf 6.5.  
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6.10 Kwaliteitsbeleid NVM 
 
Naar de mening van de NVM betreffen de hiaten in het kwaliteitsbeleid in de eerste plaats 
door de NVM goedgekeurde protocollen, evidence based richtlijnen en multidisciplinaire 
richtlijnen. Uiteindelijk doel is dat bij alle opleidingen en alle leden een  protocollenmap 
aanwezig is. Een ander hiaat betreft indicatoren, mede om de transparantie van de zorg-
verlening te vergroten. Eigenlijk is er in 2004 alleen geld om af te maken wat is ingezet - 
daarbij wordt vooral gedacht aan verslaglegging, de classificaties en regionalisatie - en te 
consolideren wat er al is: visitatie en IT. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen low 
profile ingezet worden. Mogelijk kan de NVM in 2005 weer nieuwe activiteiten opzetten 
zoals de ontwikkeling van richtlijnen en indicatoren. 
De afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van kwaliteitsontwik-
keling. Het zal nu moeite kosten om wat bereikt is te behouden. De speerpunten in het 
kwaliteitsbeleid van de NVM zijn het voortzetten van IT en visitatie en het afronden en 
implementeren van verslaglegging en regionalisatie. Deze instrumenten zullen door 
middel van een geformaliseerde evaluatiecyclus actueel gehouden worden. De NVM kan 
door de ontwikkelingen in het vakgebied tijdelijk minder tijd en energie steken in het 
kwaliteitsbeleid. De opleiding voor mondhygiënist is in korte tijd van 2 naar 3 en nu naar 
4 jaar gegaan. Mondhygiënisten met een 2 of 3 jarige opleiding moeten hun diploma 
kunnen upgraden tot het niveau van de 4-jarige opleiding. Om onderscheid te kunnen 
maken tussen deze verschillend opgeleide beroepsbeoefenaren is er een nieuwe naam 
voor de 4-jarig opgeleiden: mondzorgkundige. Dit gaat gepaard met een discussie over 
titelbescherming en de vraag of de verschillende titels naast elkaar kunnen blijven be-
staan. In dezelfde discussies loopt ook het traject van de nieuwe rol van mondhygiënist 
als poortwachter voor de tandarts. 
 
 

6.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
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 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
Afgezien van de late start van enkele projecten door een vertraagde goedkeuring door 
CVZ zijn de projecten van de NVM volgens plan verlopen. Wel hebben zich tussentijds 
enkele tegenvallers voorgedaan, zoals de moeizame werving van regioteamfunctionaris-
sen, een te beperkt aantal seniorvisiteurs en ziekte van projectmedewerker. Desondanks 
zijn de doelstellingen van de projecten uiteindelijk behaald (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Van de instrumenten die door de NVM geïmplementeerd zijn is gevraagd of mond-
hygiënisten op de hoogte zijn van het bestaan van deze instrumenten. De geïmplemen-
teerde instrumenten zijn het beroepsprofiel en de beroepscode, bij- en nascholing, de 
databank protocollen, criteria vanuit patiëntenperspectief, omschrijvingen van de be-
handelingen, visitatie voor de vrijgevestigde praktijk, intercollegiale toetsing, het 
kwaliteitsregister, de klachtencommissie en visitatie voor de algemene praktijk. Het 
instrument waar de minste mondhygiënisten van op de hoogte zijn zijn de criteria vanuit 
patiëntenperspectief (34%), het instrument waar de meeste mondhygiënisten van op de 
hoogte zijn is visitatie (98%), overigens betreft dit alleen mondhygiënisten die zelf werk-
zaam zijn in een vrijgevestigde praktijk. Het bezit van instrumenten loopt uiteen van 7% 
voor de criteria vanuit patiëntenperspectief tot 42% voor de beroepscode (vraag 2d).  
 
Alle instrumenten die geïmplementeerd zijn worden in meer of mindere mate in de prak-
tijk gebruikt, de criteria patiëntenperspectief door 10% van de mondhygiënisten, 88% van 
de mondhygiënisten is geregistreerd in het basisregister van het kwaliteitsregister (vraag 
2e).  
 
Verschillende instrumenten worden in samenhang met elkaar gebruikt. De voor de ver-
slaglegging vastgelegde gegevens worden door 12% van de respondenten gebruikt voor 
bespreking in een IT-groep, 7% gebruikt deze gegevens tijdens visitatie. De aanbevelin-
gen die voortkomen uit de visitaties worden gebruikt om het kwaliteitsbeleid van de 
NVM verder vorm te geven; uit de visitaties is onder andere het Programma van Eisen 
voor de verslaglegging voortgekomen. Bij de IT-groepen blijkt ook dat instrumenten in 
samenhang worden gebruikt: 48% bespreekt de verslaglegging van zorginhoudelijke 
gegevens, 39% bespreekt de criteria vanuit patiëntenperspectief,  24% bespreekt het 
beroepsprofiel en de beroepscode (vraag 2f). 
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Factoren die het gebruik van instrumenten belemmeren of bevorderen zijn af te leiden uit 
de cijfers die gegeven zijn voor de instrumenten, uit de stellingen die voorgelegd zijn 
over bij- en nascholing, visitatie, deelname aan een IT-groep, uit implementatieactivitei-
ten van de NVM en uit de geboden ondersteuning voor het gebruik van instrumenten. De 
cijfers lopen uiteen van een 6.2 voor de criteria vanuit patiëntenperspectief tot een 7.7 
voor visitatie. Er is geen duidelijke samenhang tussen de mate waarin een instrument 
wordt gebruikt en het cijfer voor dit instrument.  
Een groot deel van de mondhygiënisten volgt bij- en nascholing; bijna tweederde vindt de 
cursussen van goede kwaliteit. Mogelijke belemmeringen voor het volgen van bij- en 
nascholing zijn de hoge kosten en het gebrek aan tijd. Over visitatie is de mening ge-
matigd positief, een derde van degenen die al eens gevisiteerd zijn vindt dat er meer voor- 
dan nadelen aan zijn verbonden, een kwart ziet meer nadelen. De mening ten aanzien van 
deelname aan een IT-groep is het meest positief: 83% ziet meer voor- dan nadelen aan 
deelname, deelname levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg en het dwingt om 
kritisch te zijn ten opzichte van eigen handelen.  
Met uitzondering van de criteria vanuit patiëntenperspectief zijn alle instrumenten bij 
meer dan de helft van de mondhygiënisten bekend. De NVM heeft moeten constateren 
dat de criteria te weinig concreet zijn hetgeen de implementatie bemoeilijkt.  
Voor het gebruik van de meeste instrumenten wordt ondersteuning geboden in de vorm 
van bij- en nascholing of besprekingen in een IT-groep. De beroepscode, het beroeps-
profiel en de omschrijvingen van de behandelingen worden niet ondersteund. Deze 
instrumenten worden wel door een meerderheid van de mondhygiënisten gebruikt, blijk-
baar is ondersteuning bij deze instrumenten niet nodig (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
De NVM heeft instrumenten ontwikkeld voor alle elementen uit het toetsingskader: 
deskundigheid, normen en criteria, meten toetsen en verbeteren, borging, externe ver-
antwoording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
 
De NVM heeft op verschillende manieren samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten 
gerealiseerd. Het beroepsprofiel, de beroepscode en de omschrijvingen zijn basisproduc-
ten die bij de ontwikkeling van andere producten worden gebruikt. Voor het opzetten van 
een patiëntenraadpleging is een module ontwikkeld en de criteria vanuit patiëntenper-
spectief zijn toegevoegd aan de beroepscode. Nieuwe kwaliteitsinstrumenten worden 
besproken in de IT-groepen. In het kwaliteitsregister komt de samenhang eveneens tot 
uiting. Voor herregistratie zijn naast werkervaring deskundigheidsbevordering door bij- 
en nascholing van belang, deskundigheidsbevordering door het toepassen van kwaliteits-
instrumenten of uitvoeren van kwaliteitsactiviteiten (vraag 2i). 
 
Het beroepsprofiel, de beroepscode en de criteria vanuit patiëntenperspectief zijn toe-
gestuurd aan de leden van de NVM. De overige instrumenten zijn bekend gemaakt via 
publicaties in de nieuwsbrief, het NTM en door presentaties. Over alle instrumenten 
wordt bovendien op de website gepubliceerd  (vraag 2j).  
 
Per 1 januari 2004 zijn alle leden van de NVM ingedeeld in de nieuwe regiostructuur van 
9 regio’s. Er zijn nog wel vacatures binnen de regioteams. Organisatorisch vallen de 
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regioteams direct onder het bestuur van de NVM; daaronder vallen de IT-groepen en de 
leden. De regioteams vormen zo een schakel tussen bestuur, de IT-groepen en de leden 
(vraag 2k en 2l).  
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7 Oefentherapeuten-Cesar 
 
 
 
De Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) heeft zich tijdens de drie kwaliteitsprogram-
ma’s met name toegelegd op het Intercollegiaal Overleg Oefentherapie Cesar (IOC), 
tevens zijn een methode voor visitatie ontwikkeld, richtlijnen en diverse andere instru-
menten. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die 
in het IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschik-
baar zijn gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. 
Daarna wordt per element uit het toetsingskader besproken welke instrumenten beschik-
baar zijn voor de oefentherapeuten Cesar. Van elk instrument wordt aangegeven op welke 
wijze implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing zijn vormgegeven. De 
basis voor deze bespreking is de informatie uit de interviews. Vervolgens wordt de 
bekendheid met, het gebruik van en de waardering voor de instrumenten besproken; deze 
gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. Aan het einde van het hoofdstuk 
worden de resultaten samengevat, waarbij de vraagstellingen 2a t/m 2l beantwoord wor-
den. 
 
 

7.1 Projecten IKPZ-programma 
 
De VBC heeft gedurende de looptijd van het IKPZ-programma projecten uitgevoerd voor 
de verdere implementatie van visitatie en intercollegiale kwaliteitstoetsing, de oprichting 
van de stichting accreditatie paramedici, het uitgeven van een kwaliteitskatern in het 
‘Cesar Magazine’ en het verfijnen van al ontwikkelde richtlijnen. De projecten met 
betrekking tot visitatie hebben vooral tot doel gehad visiteurs te trainen, praktijken te 
visiteren en kennisoverdracht te realiseren van de uitvoerende organisatie (het kwaliteits-
instituut voor de gezondheidszorg CBO) naar de VBC. De projecten voor de verdere 
implementatie van intercollegiale kwaliteitstoetsing hebben onder andere geschoolde 
begeleiders van IOC’s opgeleverd, opgeleide kwaliteitscoördinatoren en IOC’s die een 
verbetermethode hebben toegepast. Het verfijnen van richtlijnen had als doel de imple-
mentatie te bevorderen, stimuleren en versnellen. De projecten met betrekking tot visita-
tie, intercollegiale kwaliteitstoetsing, richtlijnen en het kwaliteitskatern zijn volgens plan 
verlopen. Er hebben zich geen tegenvallers voorgedaan; de doelstellingen zijn behaald. 
De oprichting van de stichting accreditatie is een project dat uitgevoerd is in samen-
werking met de NVE, NVM, NVvO, NVD, NVLF, NVOM, NVMBR en NVvP. Dit 
project heeft langer geduurd dan was voorzien, onder andere omdat het onderzoek naar de 
financiële haalbaarheid langer heeft geduurd dan was voorzien. De oorspronkelijke eind-
datum was in 2002; de doelstellingen zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 
is de Stichting ADAP opgericht (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten 
Paramedici). In de loop van 2004 zal de stichting starten met het accrediteren van 
scholing.  
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7.2 Respons  
 
Er is een aselecte steekproef van 300 afgestudeerde, werkzame oefentherapeuten Cesar 
getrokken uit het registratiebestand van oefentherapeuten Cesar van het NIVEL. In totaal 
hebben 183 oefentherapeuten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; de respons was 
64%12. Eén oefentherapeut gaf aan dat het oefentherapeutisch (be-)handelen geen deel 
uitmaakt van de functie. Deze oefentherapeut wordt daarom niet meegenomen in de 
verdere analyses.  
 
In tabel 7.1 zijn enkele algemene kenmerken van de respondenten en van alle oefenthe-
rapeuten Cesar die geregistreerd zijn weergegeven.  
 
 
Tabel 7.1: Geslacht, leeftijd, werkveld en lidmaatschap van de VBC van de respon-

denten vergeleken met de totale populatie van werkzame oefentherapeuten 
Cesar (in percentages) 

 
 Respondenten (n=178) Totale populatie (n=881)*
Geslacht 
Man 5 7
Vrouw 95 93

Leeftijd 
< 40 54 57
40-54 40 38
>54 6 5

Werkveld 
Intramuraal 3 5
Extramuraal 95 88
Overig  2 7
Lidmaatschap VBC 
lid 98 niet bekend
niet-lid 2 niet bekend
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit tabel 7.1 blijkt dat de verdeling van de respondenten over geslacht en over de leeftijd-
groepen vrijwel gelijk als in het registratiebestand. Respondenten zijn vaker extramuraal 
werkzaam, minder respondenten hebben zowel een werkplek intramuraal als extramuraal. 
Vanwege het geringe percentage niet-leden (n=4) zijn aparte analyses voor leden en niet-
leden niet mogelijk. De gegevens over het gebruik van instrumenten zullen daarom alleen 
voor de leden gepresenteerd worden (n=178).  
 
In tabel 7.2 staat een specificatie van de werkplekken waar de respondenten werkzaam 
zijn. 
 
 

                                                      
12 Van de 300 verzonden vragenlijsten konden er 11 niet worden ingevuld vanwege een onbekend adres, 1 

oefentherapeut was niet meer werkzaam, 1 oefentherapeut was overleden. 
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Tabel 7.2: Werkplek van de respondenten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=178)

Vrijgevestigde solopraktijk  51
Zelfstandige in vrijgevestigde maatschap  23
Loondienst in vrijgevestigde praktijk 15
Onderwijs 9
Zelfstandige solist/maatschap in gezondheidscentrum 8
Industrie/bedrijf 4
Overig 8
 
 
De meeste oefentherapeuten Cesar zijn werkzaam als vrijgevestigde, al dan niet met 
andere oefentherapeuten in loondienst. Bijna een kwart van de oefentherapeuten is zelf-
standige in een maatschap. Tot de categorie overig behoren onder andere bedrijfsoefen-
therapeuten en oefentherapeuten die werkzaam zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Het totale percentage werkplekken is groter dan 100% omdat oefentherapeuten Cesar 
soms op meerdere plekken werkzaam zijn. 
 
 

7.3 Deskundigheid 
 
Kwaliteitsinstrumenten die noodzakelijk zijn in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren zijn een beroepsprofiel en de beschikbaarheid van bij- en nascholing. 
De VBC beschikt over beide instrumenten. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
In 1996 is de laatste actualisering geweest van het beroepsprofiel. De opleidingen hebben 
nu een nieuw curriculum geschreven. Ook de nieuwe eindtermen van het 4-jarig curri-
culum zijn gebaseerd op het beroepsprofiel. Volgens de VBC hoeft het beroepsprofiel 
niet grondig gereviseerd te worden, maar is enige actualisering zeker nodig. Om dit goed 
uit te voeren is menskracht, tijd, geld en deskundigheid nodig. Aangezien de benodigde 
wijzigingen niet groot zijn en er geen budget is heeft actualisering op dit moment geen 
prioriteit. Het gebruik van het beroepsprofiel wordt niet ondersteund. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
Het merendeel van de respondenten (91%) is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepsprofiel en heeft het in bezit (84%). Een meerderheid van de oefentherapeuten past 
het beroepsprofiel ook toe bij de uitoefening van het beroep (57%), de toepasbaarheid van 
het beroepsprofiel wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,6 (s.d.=1,4). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De VBC is betrokken bij het aanbod bij- en nascholing voor oefentherapeuten Cesar. 
Partners zijn de  Hogeschool van Utrecht en het NPi. De VBC zelf verzorgt geen bij- en 
nascholing op inhoudelijk vakgebied. Er vindt wel overleg plaats over het aanbod bij- en 
nascholing met de opleiding en het NPi. 
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Gebruik en waardering  
Bij- en nascholing wordt door 90% van de respondenten gevolgd. Aan deze respondenten 
(n=160) is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. Tabel 
7.3 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 7.3: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=160)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 71 20 7
De cursussen zijn te duur 53 34 11
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 25 44 29
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 54 28 14
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 32 33 33
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 36 30 31
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
71% van de respondenten vindt het aanbod over het algemeen van goede kwaliteit; ruim 
de helft vindt de puntentoekenning reëel. Respondenten zien ook nadelen: ruim de helft 
van de respondenten vindt de cursussen te duur, slechts een kwart vindt dat het aanbod 
regelmatig wordt vernieuwd. Ruim een derde van de respondenten heeft problemen met 
het vrijmaken van tijd voor het volgen van bij- en nascholing. 
 
 

7.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ uit het toetsingskader zijn classificaties en coderin-
gen, een beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essen-
tieel. De VBC beschikt over een codering voor bevindingen van de oefentherapeut Cesar, 
en over de overige essentiële instrumenten. Aanvullende instrumenten die door de VBC 
ontwikkeld zijn criteria vanuit patiëntperspectief en een brochure, de modelregeling 
oefentherapeut Cesar-Patiënt en een oefenschrift voor patiënten. Voor de resultaten met 
betrekking tot het beroepsprofiel wordt verwezen naar de vorige paragraaf.  
 
Codering voor bevindingen van de oefentherapeut Cesar 
Achtergrond 
De codering voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar is een aanvulling op de 
VNZ-codering die ten behoeve van de declaraties aan de zorgverzekeraars werd gebruikt. 
De aanvulling is gebaseerd op de ICIDH/ICF. In elke VBC-richtlijn staat vermeld dat 
deze code is gebaseerd op de ICIDH/ICF. De codering is opgenomen in het automatise-
ringspakket voor de ruim twintig oefentherapeuten Cesar die deelnemen aan LIPZ 
(Landelijke Informatievoorzienig Paramedische Zorg). Mogelijk heeft de leverancier van 
dit pakket de codering ook voor andere gebruikers buiten LIPZ in het pakket verwerkt13. 
                                                      
13 Bij het declaratieverkeer met de zorgverzekeraars is het invullen van de VNZ-code verplicht. Het invullen 

van de aanvullende codering is niet verplicht. Mogelijk leggen oefentherapeuten Cesar deze code uit 
eigen initiatief vast. 
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Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Bij de verslaglegging kan gebruik gemaakt worden van classificaties en codelijsten. De 
codering voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar is verspreid onder de leden 
van de beroepsgroep. Verdere implementatie is vertraagd doordat de verwerking in de 
software lang duurde en door de wisselingen van voorzitters van de VBC. 
 
Gebruik en waardering  
Bij de vragen over verslaglegging (zie ook paragraaf 7.4) is gevraagd of de oefenthera-
peutische diagnosecode volgens de ICF of ICIDH wordt vastgelegd: 94% van de oefen-
therapeuten Cesar zegt de diagnosecode vast te leggen, 3% doet dit niet.14 
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode of ethische code is opgenomen in een boekje met de reglementen van de 
VBC. In dit boekje worden eveneens de klachtenregeling en het reglement voor het ge-
bruik van Cesar keurmerken vermeld. De beroepscode is toegestuurd aan alle leden, er 
vindt geen ondersteuning plaats van het gebruik van de code. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
De beroepscode is bij iets minder oefentherapeuten Cesar bekend dan het beroepsprofiel: 
83% kent de code, 75% heeft de code in bezit. De beroepscode wordt gebruikt bij de 
uitoefening van het beroep door 55% van de oefentherapeuten; de toepasbaarheid van de 
beroepscode wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,7 (s.d.=1,5). 
 
Richtlijnen 
Achtergrond 
De VBC beschikt eind 2003 over zes geïmplementeerde Cesar richtlijnen en één multi-
disciplinaire richtlijn (zie tabel 8.4). De richtlijnen ‘COPD’ en ‘artrose heup-knie’ zijn 
eind 2003 goedgekeurd door de ALV, hierover zijn nog geen vragen gesteld in dit onder-
zoek. De multidisciplinair ontwikkelde richtlijn ‘Parkinson’ zal in 2004 worden afgerond. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De richtlijnen zijn toegestuurd aan alle leden, schriftelijk bekend gemaakt en gepubli-
ceerd op de website op het ledengedeelte. Aan de richtlijnen is verder bekendheid ge-
geven door middel van presentaties, via de IOC’s en door middel van bij- en nascholings-
activiteiten.  
De VBC heeft met het CBO in het kader van het ZON-implementatieproject gewerkt aan 
de implementatie van de richtlijn Idiopatische scoliose. Verspreiding van de richtlijn is 
onderdeel van de implementatie, daarnaast zijn er artikelen verschenen in het Kwaliteits-
katern van Cesar Magazine, er zijn voorbereidingen getroffen om de richtlijn in de IOC’s 
te bespreken en er is twee keer een mini-symposium georganiseerd over deze richtlijn. Op 

                                                      
14 Aangezien de oefentherapeutische diagnosecode volgens de ICIDH/ICF niet landelijk geïmplementeerd is 

lijkt dit een (te) hoog percentage. Mogelijk hebben veel oefentherapeuten niet deze codering bedoeld, 
maar de VNZ-code die ingevuld moet worden voor de declaraties naar de zorgverzekeraar. Dit percentage 
moet dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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dit moment wordt er een post-hoc effectiviteitsonderzoek georganiseerd om na te gaan of 
deze interventies inderdaad effect hebben gehad op het gebruik van de richtlijn. 
De VBC heeft nog geen gremium voor de systematische aanpak van de actualisering van 
richtlijnen. De eerste richtlijn dateert al weer van een aantal jaren geleden; de actualise-
ring verdient daarom de aandacht. De actualisering van al geïmplementeerde richtlijnen 
zou ondersteund moeten worden door wetenschappelijk onderzoek. Omdat dit kostbaar is 
is dit nog niet opgepakt. Er wordt wel door een redactie naar de richtlijnen gekeken om de 
vormgeving aan te passen, en de richtlijnen worden besproken binnen de IOC’s hetgeen 
belangrijke gegevens levert van gebruikers.  
Op dit moment wordt een richtlijn voor Parkinson patiënten ontwikkeld waarbij in het 
voortraject multidisciplinair wordt samengewerkt met onder andere de Parkinson patiën-
tenvereniging, neurologen, oefentherapeuten-Mensendieck en fysiotherapeuten. Dit 
traject zal een concept-richtlijn opleveren die dan vervolgens door oefentherapeuten 
Cesar verder ontwikkeld zal worden tot een eigen monodisciplinaire richtlijn.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de respondenten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de richt-
lijnen en of ze de richtlijnen in bezit hebben. In tabel staat 7.4 een overzicht van de 
resultaten.  
 
 
Tabel 7.4: Op de hoogte van bestaan en in bezit van richtlijnen (in percentages) 

(n=178) 
 
 Op de hoogte In bezit 

Cesar en Idiopatische Scoliose 98 93
Cesar en Bechterew 95 90
Cesar en osteoporose 97 92
Cesar en peripartum bekkenklachten 88 80
Cesar bij patiënten met urine-incontinentie 71 60
Cesar bij patiënten met whiplash gerelateerde symptomen 69 58
Multidisciplinaire richtlijn lage rugklachten 39 27
 
 
Meer dan negentig procent van alle oefentherapeuten Cesar is op de hoogte van het be-
staan van de richtlijnen voor Idiopatische Scoliose, Bechterew en osteoporose; de overige 
Cesar-richtlijnen zijn eveneens bij een meerderheid van de respondenten bekend. De per-
centages respondenten die de richtlijnen in bezit hebben liggen iets lager. De multidisci-
plinaire richtlijn ‘lage rugklachten’ is het minst bekend en bij 27% van de respondenten 
in bezit. 
 
Aan de respondenten die bekend zijn met de richtlijn en die wel eens patiënten behan-
delen waarop de richtlijn van toepassing is, is gevraagd in welk percentage van deze 
patiënten zij handelen volgens de richtlijn. Tevens is aan deze respondenten een rapport-
cijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van de richtlijn. Tabel 7.5 geeft hiervan een 
overzicht. 
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Tabel 7.5: Handeling volgens de richtlijnen bij patiënten waarop de richtlijnen van toe-
passing zijn (in percentages) en rapportcijfers (standaarddeviaties) voor de 
toepasbaarheid van de richtlijnen. 

 
 Aantal

* < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer (s.d.)

Cesar en Idiopatische Scoliose 134 18 28 40 15 7,0 (1,3)
Cesar en Bechterew 78 23 26 41 10 7,1 (1,1)
Cesar en osteoporose 95 27 19 39 15 7,1 (1,4)
Cesar en peripartum bekkenklachten 108 18 18 43 22 7,1 (1,2)
Cesar bij patiënten met urine-incontinentie 73 29 16 30 25 7,0 (1,5)
Cesar bij patiënten met whiplash gerelateer-
de symptomen 87 28 18 37 17 7,0 (1,4)
Multidisciplinaire richtlijn lage rugklachten 61 21 13 51 15 6,7 (1,3)
 
* Het aantal oefentherapeuten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genoemde aantal. 
 
 
Oefentherapeuten Cesar die de richtlijnen gebruiken, gebruiken deze in alle gevallen bij 
meer dan de helft van de patiënten. De richtlijn Cesar en urine-incontinentie wordt door 
een kwart van de oefentherapeuten bij meer dan 90% van de patiënten gebruikt. De richt-
lijnen worden gewaardeerd met cijfers rond de zeven, de multidisciplinaire richtlijn heeft 
de laagste waardering (6,7). Om aan het einde van het hoofdstuk het toetsingskader in te 
kunnen vullen is een gemiddeld cijfer over alle richtlijnen nodig, dit is 7,0.  
Het gemiddelde gebruik door alle oefentherapeuten Cesar is met de beschikbare gegevens 
niet te berekenen. Een richtlijn wordt namelijk alleen gebruikt door oefentherapeuten die 
patiënten behandelen waarbij de richtlijn van toepassing is; een berekening van het ge-
bruik door alle oefentherapeuten is daarom niet relevant. Daarom wordt volstaan met een 
berekening van het gemiddelde percentage oefentherapeuten dat de richtlijn toepast bij 
meer dan 50% van de patiënten: dit loopt uiteen van 51% voor de richtlijn Cesar en 
Bechterew tot 66% voor de multidisciplinaire richtlijn lage rugklachten. Gemiddeld is dit 
57% van de oefentherapeuten Cesar. 
 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van de meningen van de respondenten over VBC-richtlijnen 
in het algemeen. 
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Tabel 7.6: Meningen over het gebruik van richtlijnen (in percentages) (n=178)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens richtlijnen verplicht is 9 40 47
Richtlijnen zijn van belang om oefentherapeuten op dezelfde 
wijze te laten werken 38 38 20
Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 66 23 7
Richtlijnen dwingen de oefentherapeut in een keurslijf 32 36 29
Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 62 22 13
Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te kunnen toepassen 27 46 25
Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger werken 60 24 12
Richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken 20 40 36
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat een meerderheid van de oefentherapeuten vindt dat richtlijnen 
helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en behandeling en dat richtlijnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van zorg. Bovendien vindt het merendeel dat richtlijnen een bij-
drage leveren aan doelmatiger werken. Daarbij vindt echter een grote groep dat het niet 
goed is als het werken volgens richtlijnen verplicht zou zijn.  
Aanvullend is gevraagd wat voor de oefentherapeuten de verhouding is tussen voor- en 
nadelen om richtlijnen te gebruiken: 43% ziet meer voordelen, voor 39% is de verhou-
ding tussen voor- en nadelen gelijk, 12% ziet meer nadelen. 
 
Patiëntenperspectief 
Achtergrond 
De producten die beschikbaar zijn bestaan uit de criteria vanuit patiëntenperspectief en 
een brochure. 
Verder heeft de VBC zogenaamde ‘blauwe regels’ opgesteld, bedoeld voor oefenthera-
peuten en hun patiënten, waarin de wederzijdse rechten en plichten puntsgewijs verwoord 
worden. Deze regels zijn opgesteld op een geplastificeerd overzicht op A4 formaat dat in 
de praktijk opgehangen kan worden. Dit overzicht zal in 2004 beschikbaar komen voor de 
leden. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en de brochure zijn toegestuurd aan de 
leden en  via de IOC’s bekend gemaakt. Tevens is er een module ontwikkeld over het 
gebruik van de criteria ; deze module vormde een onderdeel van de training voor kwali-
teitscoördinatoren en IOC-begeleiders. In deze module zijn naast de criteria ook de 
modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt, de ethische code en de WGBO verwerkt. 
Daarnaast is er een handleiding ontwikkeld voor gebruik van de criteria en een vragenlijst 
die in het kader van de visitaties door patiënten moet worden ingevuld. Het gebruik van 
deze vragenlijst was aanvankelijk facultatief, maar is nu verplicht. 
Er zijn geen afspraken over actualisering van de criteria. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
De VBC geeft aan dat de criteria aan alle leden zijn toegestuurd; 37% van de responden-
ten geeft aan op de hoogte te zijn van de criteria, 26% is op de hoogte van het bestaan van 
de brochure. Een kleiner percentage heeft deze producten in bezit, namelijk 21% en 18%.  
Ongeveer driekwart van de respondenten zegt inhoudelijk niet of nauwelijks op de hoogte 
te zijn van de criteria (74%), 14% kent de criteria wel maar past ze niet toe, 8% kent de 
criteria goed en probeert ze zoveel mogelijk toe te passen in de praktijk. De toepasbaar-
heid van de criteria wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,6 (s.d.=1,2). 
 
Modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt 
Achtergrond 
In de modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt zijn de wederzijdse rechten en plichten 
vastgelegd. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt is toegestuurd aan alle leden; de model-
regeling is verder bekend gemaakt via de IOC’s. Ondersteuning bij het gebruik wordt 
geboden via de IOC’s en door middel van een helpdesk.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ongeveer tweederde van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de model-
regeling (65%), 52% van de respondenten heeft de modelregeling in bezit. Een derde van 
de respondenten gebruikt de modelregeling bij de uitoefening van het beroep (33%), als 
cijfer voor de toepasbaarheid wordt gemiddeld een 6,4 gegeven (s.d.=1,4). 
 
Oefenschrift voor patiënten  
Achtergrond 
Het oefenschrift voor patiënten is een instrument dat inzicht geeft in de afspraken met de 
patiënt ten aanzien van het behandelplan en de behandeldoelen conform de WGBO. Er 
worden afspraken in genoteerd, oefeningen in vastgelegd en de resultaten van de oefenin-
gen worden geëvalueerd. Het boekje wordt daarnaast ook gebruikt in de IOC’s. Een 
verzekeraar in de regio Amsterdam heeft de productie van oefenkaarten, gebaseerd op het 
oefenschrift, gesponsord. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het oefenschrift is toegestuurd aan alle leden; er is geen sprake van activiteiten ter onder-
steuning en actualisering. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Vrijwel alle oefentherapeuten Cesar zijn op de hoogte van het oefenschrift voor patiënten 
(97%), 82% heeft het oefenschrift in bezit. Het instrument wordt gebruikt door 62% van 
de respondenten, de waardering voor de toepasbaarheid is gemiddeld een 6,8 (s.d.=2,1). 
 
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 223 

7.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Instrumenten waarmee gewerkt kan worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop 
behoren tot dit element uit het toetsingskader. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review en 
het raadplegen van patiënten zijn hiervoor essentieel. De VBC beschikt over twee 
methoden voor peer review, namelijk visitatie en intercollegiaal overleg.  
Een methode voor gestandaardiseerde verslaglegging is al ontwikkeld maar nog niet 
geïmplementeerd; een instrument voor patiëntenraadpleging is nog niet beschikbaar. De 
beroepsgroep heeft evenmin de beschikking over door de VBC ontwikkelde indicatoren 
voor de kwaliteit van zorg (dit laatste is nog geen essentieel instrument voor het 
toetsingskader). Omdat oefentherapeuten op lokaal niveau mogelijk wel raadplegingen 
uitvoeren en indicatoren gebruiken zijn er wel vragen over gesteld in de vragenlijst. 
Tevens zijn er algemene vragen gesteld over de verslaglegging om na te gaan waarvoor 
de vastgelegde gegevens over het zorgproces worden gebruikt.  
 
Verslaglegging 
Achtergrond 
In samenwerking met het NPi is enkele jaren geleden een verslagleggingsformulier ont-
wikkeld. De implementatie van dit verslagleggingsformulier is vertraagd doordat de 
verwerking van de software lang duurde en door de wisselingen van voorzitters van de 
VBC. Dit formulier is geactualiseerd, o.a. samen met de opleidingen, bijvoorbeeld door 
aanpassing van de behandeldoelen aan de ICF termen; dit traject wordt samen met de 
NVOM doorlopen. Het formulier wordt eveneens gedigitaliseerd, waarbij onderdelen van 
de LIPZ-module ingepast worden15. Begin 2004 zal het definitieve product aan alle leden 
van de VBC toegestuurd worden. In het kader van de aanstaande implementatie is door de 
HVU een module ‘verslaglegging’ ontwikkeld. 
 
Gebruik 
Hoewel er ten tijde van deze eindevaluatie nog geen standaard verslagleggingsformulier 
was worden gegevens over het zorgproces wel vastgelegd, onder andere ten behoeve van 
het declaratieverkeer met zorgverzekeraars. Aan de respondenten is gevraagd waarvoor 
de vastgelegde gegevens worden gebruikt (tabel 7.7).  
 
 

                                                      
15 LIPZ staat voor het Landelijk Informatiesysteem Paramedische Zorg, het netwerk is opgezet door het 

NIVEL. 
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Tabel 7.7: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=178)* 
 
 Percentage

Geheugensteun bij de behandeling 90
Dossiervorming 87
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 84
Evaluatie van de behandeling 82
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 69
Overdracht naar een collega 64
Informeren van de patiënt 54
Ter bespreking in een IOC 29
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 26
Spiegelinformatie 14
Ter bespreking bij visitatie 5
Anders 5
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt als geheugensteun, voor dossier-
vorming, als communicatiemiddel naar betrokkenen en voor de evaluatie van de behan-
deling. De vastgelegde gegevens worden door veel oefentherapeuten gebruikt in samen-
hang met andere kwaliteitsinstrumenten, zoals bespreking in een IOC of bij visitatie of 
voor het maken van een kwaliteitsjaarverslag. 
 
Visitatie 
Achtergrond 
In de OKPZ- en BKPZ-programma’s zijn er 28 visitaties uitgevoerd, in het IKPZ-
programma 42. Er zijn nog geen therapeuten die twee maal zijn gevisiteerd (het uit-
gangspunt van de VBC is namelijk om iedere vijf jaar te visiteren). De subsidiegelden 
zijn zodanig aangewend dat er vanaf 2004 binnen de VBC zelf voldoende visiteurs en 
projectmedewerkers zijn om zonder ondersteuning de visitaties uit te kunnen voeren. Hoe 
de kosten voor de toekomstige visitaties gedekt gaan worden is nog niet uitgewerkt nu 
pas zeer recent bekend is geworden dat er geen vierde kwaliteitsprogramma meer komt.  
 
Implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing 
Over visitatie wordt zowel schriftelijk als op het ledengedeelte van de website gepubli-
ceerd. Bovendien wordt in de IOC’s aandacht besteed aan visitatie. De VBC ondersteunt 
de visitaties door de opleiding van visiteurs, door bij- en nascholing voor de visiteurs, en 
door de gevisiteerden te ondersteunen bij het opvolgen van de aanbevelingen. Er zijn 
twee projectmedewerkers opgeleid voor de planning, organisatie, verslaglegging van de 
visitaties.  
De werkgroep visitatie bewaakt en evalueert hoe het  visitatieprogramma verloopt. Dit 
heeft onder andere tot gevolg gehad dat de methode voor visitatie is aangepast voor 
meermanspraktijken. Een ander plan is om drie maanden na de visitatie aan de gevisi-
teerden te vragen wat de feitelijke stand van zaken is ten aanzien van het opvolgen van de 
aanbevelingen.  
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Bekendheid, deelname en waardering 
Vrijwel alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van visitatie (98%); 17 res-
pondenten zijn wel eens gevisiteerd (10%), 28% is van plan zich in de toekomst te laten 
visiteren. Het nut van visitatie wordt door de oefentherapeuten gewaardeerd met een 6,9 
(s.d.=1,2). 
 
In tabel 7.8 staat een overzicht van de meningen van de respondenten die op de hoogte 
zijn van de methode over visitatie in het algemeen. 
 
 
Tabel 7.8: Meningen over visitatie (in percentages) (n=174)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Visitatie is de beste manier om het beleid van de praktijk te 
toetsen 19 37 26
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte praktijk 25 32 27
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de praktijk 61 18 5
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 47 24 13
Deelname aan visitatie achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 39 33 10
Deelname aan visitatie kost te veel tijd 23 36 23
Deelname aan visitatie kost te veel geld 8 35 35
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
61% van de respondenten vindt dat visitatie leerzaam is voor het beleid van de praktijk, 
bijna de helft vindt dat visitatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Hoewel 
39% vindt dat deelname aan visitatie de tekortkomingen in het handelen achterhaalt, is 
slechts 19% het eens met de stelling dat visitatie de beste manier is om het beleid van de 
praktijk te toetsen.  
Gevraagd naar de verhouding tussen de voor- en nadelen van visitatie geeft 30% meer 
voor- dan nadelen te zien af alleen voordelen, 36% ziet evenveel voor- als nadelen, 17% 
ziet meer nadelen. 
 
Intercollegiaal overleg 
Achtergrond 
De infrastructuur van de VBC bestaat uit 23 regio’s die aangestuurd worden door een 
regioteam (zie ook paragraaf 7.8). De kwaliteitscoördinator van elk regioteam fungeert 
als coach, ondersteuner en manager van de IOC-begeleiders. Alle VBC-leden zijn door de 
regioteams in een van de ongeveer 80 IOC’s ingedeeld; ook niet-leden en stagiaires kun-
nen tegen vergoeding  deelnemen. Deelname door niet leden gebeurt echter incidenteel.  
 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
De VBC heeft veel geïnvesteerd in de opleiding en training van begeleiders van de IOC’s 
om hierdoor de implementatie van instrumenten te kunnen begeleiden. Dit is een belang-
rijk traject naast de conferenties met de regioteams. Eén à twee maal per jaar wordt er 
door de beleidsmedewerkers een conferentie georganiseerd met de regioteams waar onder 
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andere trainingen worden gegeven en instrumenten nog eens behandeld worden (=actuali-
sering). 
Vijftig (van de 80) IOC’s doorlopen op dit moment een ongeveer anderhalf jaar durend 
intercollegiaal toetsingstraject volgens de CBO-methode. De VBC vindt het belangrijk 
dat dit proces dat nu goed loopt gecontinueerd wordt.  
Voor herregistratie in het kwaliteitsregister moet men zowel punten voor bij- en nascho-
ling halen als punten voor het toepassen van kwaliteitsinstrumenten. De benodigde pun-
ten voor het toepassen van kwaliteitsinstrumenten kunnen voor het belangrijkste deel be-
haald worden door vier maal per jaar deel te nemen aan een IOC; deelname aan het IOC 
is daardoor niet vrijblijvend. Vrijwel alle VBC-leden nemen dan ook daadwerkelijk deel 
aan de bijeenkomsten; niet leden kunnen tegen betaling deelnemen. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Vrijwel alle respondenten geven aan op de hoogte te zijn van het Intercollegiaal Overleg 
Oefentherapie Cesar; 94% neemt ook deel, 75% als IOC-lid, 19% als IOC-begeleider. 
Twee procent van de respondenten heeft in het verleden wel deelgenomen maar doet dat 
nu niet meer, 3% heeft nog nooit deelgenomen (samen 9 respondenten).  
Aan de respondenten die nooit hebben deelgenomen of alleen in het verleden is gevraagd 
wat hiervoor de belangrijkste reden is. De belangrijkste redenen is dat het te veel tijd kost 
(n=2). Eveneens twee respondenten zeggen deelname nog niet geregeld te hebben, maar 
in de toekomst wel te zullen deelnemen. 
 
Aan de respondenten die wel deelnemen aan een IOC is gevraagd welke activiteiten de 
afgelopen twee jaar zijn ondernomen. Tabel 7.9 geeft een overzicht van de meest voor-
komende activiteiten. 
 
 
Tabel 7.9: Belangrijkste activiteiten in een IOC in percentages (n=167)* 
 
 Totaal

Casuïstiekbespreking 95
Intervisie 65
Bespreken recente inzichten in de dagelijkse praktijk 60
Intercollegiale kwaliteitstoetsing 56
Bespreken van VBC-richtlijnen  55
Bespreken kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 25
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 23
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 14
Bespreken kwaliteitscriteria patiëntenperspectief 14
Bespreken spiegelinformatie 10
Bespreken beroepscode of beroepsprofiel 7
Bespreken uitkomstindicatoren kwaliteit van zorg 4
Anders 24
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
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De activiteit die het meest ondernomen worden in de IOC’s is casuïstiekbespreking. Een 
meerderheid van de respondenten heeft zich bovendien bezig gehouden met intervisie, het 
bespreken van recente inzichten uit de dagelijkse praktijk en het bespreken van VBC 
richtlijnen. Het doorlopen van de kwaliteitscirkel door middel van intercollegiale kwali-
teitstoetsing wordt door 56% van de respondenten gedaan. Bij de overige activiteiten 
wordt een aantal keren genoemd dat gastsprekers worden uitgenodigd en dat gevolgde 
cursussen worden besproken. Het nut van het IOC wordt door de deelnemers beoordeeld 
met een 7,1 (s.d.=1,4). 
 
Aan de deelnemers van een IOC is een aantal stellingen voorgelegd. In tabel 7.10 staat 
een overzicht van de antwoorden op deze stellingen. 
 
 
Tabel 7.10: Meningen over IOC (in percentages) (n= 167)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan een IOC achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 26 44 28
Deelname aan een IOC vergroot mijn kennis en vaardigheden 72 16 10
Van collega’s in een IOC leer ik veel 58 32 9
Deelname aan een IOC verbetert het contact met mijn collega’s 86 5 8
Een IOC dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van het eigen 
handelen 71 17 11
Het IOC levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 67 21 11
Deelname aan een IOC kost te veel tijd 22 32 45
Het IOC kost te veel geld 5 13 81
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Meer dan tachtig procent van de deelnemers aan een IOC vindt dat dit het contact met 
collega’s verbetert; 81% vindt niet dat deelname teveel geld kost. Een ruime meerderheid 
vindt dat deelname aan een IOC kennis en vaardigheden vergroot, dat een IOC dwingt om 
kritisch te zijn ten opzichte van het eigen handelen, dat het een bijdrage levert aan de 
kwaliteit van zorg en dat men veel leert in een IOC. Van de oefentherapeuten Cesar die 
deelnemen aan intercollegiaal overleg ziet 73% meer voor dan nadelen, voor 19% is de 
verhouding gelijk, 5% ziet meer nadelen..  
 
Patiëntenraadpleging 
De VBC beschikt nog niet over een instrument om een meningspeiling onder patiënten 
uit te voeren. Wel is het mogelijk dat op lokaal niveau dergelijke meningspeilingen wor-
den uitgevoerd. Aan de respondenten is gevraagd of zij in hun de praktijk wel eens een 
meningspeiling uitvoeren. Op deze vraag antwoordde 64% van de respondenten dit nog 
nooit te hebben gedaan. Veertien procent gaf aan wel eens zo’n peiling uit te voeren maar 
dat had niet geleid tot veranderingen in het handelen; 19% van de respondenten voert wel 
eens een meningspeiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot veranderingen in het han-
delen. 
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Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
De ontwikkeling van indicatoren en hoe deze binnen de IOC’s kunnen worden toegepast 
is een van de aandachtspunten van de VBC. In het kwaliteitskatern is al aandacht besteed 
aan dit onderwerp. 
Aan de respondenten in dit onderzoek is gevraagd of zij indicatoren gebruiken om het 
handelen van de praktijk te toetsen. Ruim driekwart van de respondenten is niet op de 
hoogte van het bestaan van indicatoren (77%), 7% zegt wel indicatoren te kennen maar ze 
niet te gebruiken; 12% procent van de respondenten gebruikt wel indicatoren. Een over-
zicht van de meest genoemde indicatoren staat in tabel 7.11. 
 
 
Tabel 7.11: Indicatoren die oefentherapeuten Cesar gebruiken om het handelen te toetsen 
 
 Aantal keren genoemd

Pijnschaal/VAS-score  4
Intercollegiale toetsing/IOC  4
Klanttevredenheidsonderzoek 3
Aantal consulten per behandeling/behandelduur 3
Patiëntenenquête 2
Klachtenvragenlijst  2
Visitatie 2
Overig 19
 
 
Hoewel uit de omschrijvingen niet altijd duidelijk blijkt wat de indicator feitelijk inhoudt, 
kan uit de bovenstaande lijst opgemaakt worden dat oefentherapeuten zowel proces-
indicatoren kennen (behandelduur) als uitkomstindicatoren (pijnscore). Aan de 21 res-
pondenten die aangegeven hebben indicatoren te gebruiken is gevraagd door wie deze 
indicatoren zijn vastgesteld. Negen respondenten noemen de eigen praktijk; 12 respon-
denten intercollegiaal overleg, 6 respondenten noemen de beroepsvereniging.  
 
 

7.6 Borging 
 
Het kwaliteitsregister en een klachtencommissie zijn de belangrijkste instrumenten die de 
kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. De VBC  beschikt over beide instrumenten. 
Een aanvullend instrument dat de VBC beschikbaar heeft is het Cesar keurmerk. De 
Stichting ADAP voor de accreditatie van activiteiten in het kader van registratie in het 
kwaliteitsregister is een van de laatste instrumenten die tijdens het IKPZ-programma 
beschikbaar zijn gekomen (zie paragraaf 7.1). Omdat dit instrument pas in 2004 in 
werking zal treden zijn er geen vragen over opgenomen in de vragenlijst. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
De criteria voor registratie in het kwaliteitsregister 2000-2005 zijn zorgvuldig vast-
gesteld. Voor de periode 2005-2010 zullen zij herzien worden. De VBC vindt de criteria 
zoals thans geformuleerd in het algemeen niet te  zwaar. Voor beroepsbeoefenaren die 
werkzaam zijn op specifieke terreinen blijken de criteria op het gebied van werkervaring 
en toepassen van  kwaliteitsinstrumenten soms wel zwaar te zijn. Bij de herziening van de 
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criteria wil de VBC hier zeker  rekening mee houden. De VBC is geen voorstander van 
(te) lichte criteria voor registratie in het kwaliteitsregister. Er moet echt aan te tonen zijn 
dat aan bepaalde vereisten voldaan is op meerdere  terreinen: werkervaring, deskundig-
heidsbevordering door bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering door het toe-
passen van kwaliteitsinstrumenten of uitvoeren van  kwaliteitsactiviteiten. 
 
Registratie en waardering 
Van alle respondenten heeft 97% zich laten registreren in het basisregister van het Kwali-
teitsregister Paramedici. Meer dan de helft van de respondenten (53%) vindt de criteria 
voor registratie in het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) 
precies goed; 29% vindt de criteria te zwaar en 2% vindt ze juist te licht (20 respondenten 
kennen de criteria niet (11%), daarvan is één  respondent niet ingeschreven in het basis-
register). 
 
Landelijke klachtencommissie 
In 1995 is door zes paramedische beroepsgroepen de ‘Klachtencommissie Paramedici 
Eerstelijn’ ingesteld voor die leden die zelfstandig werkzaam zijn. Van de oefenthera-
peuten Cesar die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een gezondheids-
centrum is 71% op de hoogte van de landelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn. 
 
Keurmerk 
Het Cesar keurmerk is gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau, dit betekent dat het 
Cesar beeldmerk beschermd is. Bij het aanvragen van het keurmerk moet men een over-
eenkomst afsluiten met de VBC waarin is vastgelegd dat de praktijkuitoefening aan be-
paalde kwaliteitseisen moet voldoen. Het controlerende systeem om na te gaan of men 
inderdaad aan de vereisten voldoet is op papier wel uitgewerkt maar is nog niet opera-
tioneel.  
Aan de respondenten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van het keur-
merk: 83% zegt het keurmerk te voeren, 10% kent het keurmerk wel maar voert het niet, 
5% is niet op de hoogte van het bestaan van het keurmerk. 
 
 

7.7 Externe verantwoording 
 
Een belangrijk instrument voor externe verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag. De 
VBC brengt jaarlijks een dergelijk verslag uit. Een aanvullend instrument dat de VBC 
beschikbaar heeft is een model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag voor de 
praktijken. Hoewel door de VBC nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden er op 
lokaal niveau door 12% van de oefentherapeuten al wel indicatoren gebruikt. Indicatoren 
kunnen gebruikt worden voor externe verantwoording; dat is echter niet gevraagd in de 
vragenlijst. Deze indicatoren worden daarom niet verder besproken in deze paragraaf. De 
VBC neemt deel aan LiPZ (Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg). In dit 
project van het NIVEL worden zorggerelateerde gegevens verzameld omtrent de beroeps-
groepen extramurale fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie-Mensendieck. 
Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de gegevens gebruiken om hun beleid in 
de komende jaren af te stemmen; individuele beroepsbeoefenaren kunnen de gegevens 
gebruiken als spiegelinformatie. Over LiPZ zijn geen vragen gesteld in de vragenlijst. 
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Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
De VBC schrijft zelf jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag; bovendien stimuleert zij de leden 
om dit ook te doen voor hun eigen praktijk.  
 
Kwaliteitsjaarverslag praktijken/afdelingen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De VBC ondersteunt praktijken bij het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag, hiervoor is 
een model ontwikkeld. Het model is verspreid onder de leden en er is bekendheid aan 
gegeven via de IOC’s. Het gebruik van het model wordt ondersteund door bespreking in 
de IOC’s, tevens kunnen leden de helpdesk raadplegen. Actualisering van het model vindt 
ieder jaar plaats.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
89% van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van dit instrument, 67% heeft 
het model in bezit. Bijna een kwart van de respondenten past het model ook toe (23%), de 
waardering is een 6,4 (s.d.=1,7). Aan de respondenten is eveneens gevraagd of zij zelf 
een kwaliteitsjaarverslag schrijven; 32% van de respondenten antwoordt bevestigend. 
 
 

7.8 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie binnen een beroepsgroep is enerzijds een infrastructuur 
noodzakelijk, en anderzijds middelen om te communiceren. De VBC is georganiseerd in 
IOC’s. Als middelen om te communiceren binnen de beroepsgroep kunnen het kwaliteits-
katern van het Cesar Magazine worden genoemd, de website en de Algemene leden-
vergadering. 
 
Infrastructuur 
De infrastructuur van de VBC bestaat uit 23 regio’s die aangestuurd worden door een 
regioteam. Elk regioteam bestaat uit 5 personen:  een regiomanager, een kwaliteits-
coördinator, een regiovoorlichter, een regiocontactpersoon (deze verzamelt en analyseert 
gegevens over mogelijke vraag naar en aanbod van oefentherapie Cesar in de regio) en 
leden van de Commissie van Overleg (CVO) ten behoeve van de onderhandelingen met 
de zorgverzekeraars. De 23 regio’s beschikken over 20 kwaliteitscoördinatoren, sommige 
coördinatoren hebben twee regio’s onder hun hoede. 
De regioteams worden door het centrale bureau aangestuurd. Binnen het beleidskader van 
de VBC hebben de regioteams wel de ruimte om de aansturing binnen hun eigen regio en 
de onderhandelingen met zorgverzekeraars aan te passen aan de regionale situatie. Eén à 
twee maal per jaar wordt er door de beleidsmedewerkers een conferentie georganiseerd 
met de regioteams (in clusters van 3) waar onder andere trainingen worden gegeven, 
instrumenten nog eens behandeld worden en wordt geanticipeerd op toekomstige ont-
wikkelingen binnen de eerste lijn. 
De kwaliteitscoördinator fungeert als coach, ondersteuner en manager van de IOC-bege-
leiders. Tevens adviseert de kwaliteitscoördinator het regioteam over het te voeren kwali-
teitsbeleid in de regio. 
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Alle VBC-leden zijn door de regioteams in een van de ongeveer 80 IOC’s ingedeeld; ook 
niet-leden en stagiaires kunnen tegen vergoeding  deelnemen. Deelname door niet leden 
gebeurt echter incidenteel.  
 
De plannen ten aanzien van de infrastructuur voor de komende jaren betreffen vooral het 
consolideren en blijven ondersteunen van bestaande netwerk. Het bezet houden van de 
functies in de regioteams is wel lastig. Door de VBC wordt regelmatig scholing aan-
geboden aan de regioteamleden, bovendien krijgen zij een vergoeding per uur voor hun 
werkzaamheden. Het wegvallen van de subsidies brengt de vergoedingen in gevaar, dit is 
een punt van zorg voor de VBC. 
 
Communicatiemiddelen 
Aan de oefentherapeuten Cesar is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte houden 
van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de VBC. In tabel 7.12 wordt een over-
zicht gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 7.12: Manieren waarop oefentherapeuten Cesar zich op de hoogte houden van 

(ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de VBC in percentages 
(n=178)* 

 
  Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 
 

89
Via intercollegiaal overleg/IOC  88
Via congressen /symposia /studiedagen  55
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via het Kwaliteitskatern  49
Via de website van de vereniging  27
Via de Algemene Leden Vergadering  25
Via deelname aan commissies/werkgroepen  20
Via de afdeling of praktijk  20
Anders  7
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Alle oefentherapeuten Cesar houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de 
VBC. Hierbij wordt met name informatie ingewonnen via een vaktijdschrift of het tijd-
schrift van de vereniging en via intercollegiaal overleg/IOC. Congressen, symposia en 
studiedagen zijn voor ruim de helft van de respondenten van belang. Iets meer dan een 
kwart van de oefentherapeuten maakt gebruik van de website van de vereniging voor 
informatie over het kwaliteitsbeleid. 
 
 

7.9 Ketenzorg 
 
In het kader van het streven naar ketenzorg heeft de VBC een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn lage rugklachten. Deze richtlijn is be-
sproken in paragraaf 7.3. Ook de handreikingen voor de communicatie met de huisarts 
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kunnen gezien worden als instrumenten die betrekking hebben op de kwaliteit van de 
keten. 
Behalve deze instrumenten zijn er geen andere kwaliteitsinstrumenten die de samen-
werking met andere partijen betreffen. Multidisciplinaire samenwerking als nieuw beleid 
wordt wel door middel van de regioconferenties onder de aandacht gebracht. Uitgaande 
van casuïstiek (bijvoorbeeld de ziekte van Bechterew of reuma) wordt men gestimuleerd 
om nieuwe producten te ontwikkelen en een samenwerkingsnetwerk op te zetten. De 
kwaliteitscoördinatoren functioneren als helpdesk voor praktijken die hier daadwerkelijk 
mee aan de slag gaan.  
 
Handreikingen 
Achtergrond 
Door de VBC zijn, samen met de Nederlandse Vereniging voor Oefentherapeuten 
Mensendieck (NVOM) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) handreikingen ontwikkeld voor 
de communicatie tussen huisarts en oefentherapeut (of fysiotherapeut). De handreikingen 
worden ook wel de HOF-producten genoemd (Handreikingen Huisarts Oefentherapie 
Fysiotherapie). Het betreft handreikingen voor de indicatiestelling, verwijsbrief, consul-
tatie, tussentijds contact en verslaggeving. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De handreikingen zijn toegestuurd aan de leden; incidenteel is er op aanvraag onder-
steuning en advies gegeven en er is over gepubliceerd in het kwaliteitskatern. Afgelopen 
zomer is er een  deskundigheidsbevorderingspakket beschikbaar gekomen dat ontwikkeld 
is in samenwerking met het NPi, het KNGF en de NVOM. Dit pakket bevat een zelf-
evaluatieformulier voor de individuele therapeut en een gespreksformulier voor de IOC’s. 
De huisartsen hebben eveneens meegewerkt aan de ontwikkeling van dit instrument; zij 
hebben echter niet bijgedragen aan de financiering van de producten en de implementatie 
bij huisartsen. Incidenteel gebeurt dit echter wel in bepaalde regio’s. De implementatie 
hangt nu af van oefentherapeuten Cesar. De VBC krijgt echter wel signalen dat de HOF-
producten gebruikt worden in de contacten tussen oefentherapeuten en huisartsen.  
Er zijn geen afspraken over actualisering of vernieuwing. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De handreikingen zijn bedoeld voor oefentherapeuten die werkzaam zijn in een vrij-
gevestigde praktijk of in een gezondheidscentrum. Aan deze groep respondenten (n=164) 
zijn vragen gesteld over de handreikingen. Bijna tweederde van deze respondenten heeft 
de handreikingen in bezit (63%), 20% is wel op de hoogte van de handreikingen maar 
heeft ze niet in bezit, 16% is niet op de hoogte van het bestaan van de handreikingen. 
De bedoeling van de handreikingen is dat er met huisartsen afspraken gemaakt worden 
over de communicatie. Dit is nog geen algemeen gebruik: 16% van de oefentherapeuten 
heeft de handreikingen daadwerkelijk besproken met de verwijzende huisartsen. Het 
gemiddelde cijfer voor de handreikingen is 6,6. 
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7.10 Kwaliteitsbeleid VBC 
 
Vrijwel alle instrumenten die de VBC nodig heeft zijn naar de mening van de VBC 
beschikbaar, bovendien is er draagvlak voor het kwaliteitsbeleid gecreëerd in de 
beroepsgroep. Een instrument voor patiëntenraadpleging is al wel in onderdelen 
beschikbaar; de ontwikkeling van dit instrument moet nog afgerond worden. De komende 
jaren VBC de nadruk leggen op verdere implementatie en op borging. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan het regelmatig actualiseren van instrumenten, zoals richtlijnen 
en de methode voor visitatie. Tevens is het belangrijk om de samenhang tussen instru-
menten en activiteiten duidelijk te maken bij de leden en om er voor te zorgen dat 
instrumenten ook in onderlinge samenhang worden gebruikt. De VBC heeft nog geen 
instrument voor externe toetsing. Voor de toekomst oriënteert de VBC zich op de 
mogelijkheden voor externe toetsing, bijvoorbeeld door certificering. De belangrijkste 
hiaten in het kwaliteitssysteem zijn volgens de VBC externe toetsing en borging. De VBC 
zal de hiaten gefaseerd en op termijn opvullen, de prioriteit ligt op dit moment echter bij 
het consolideren en borgen van wat er nu is.  
De speerpunten van de VBC voor het kwaliteitsbeleid van de komende jaren zijn in de 
eerste plaats het monitoren van de kwaliteit, inhoud en actualiteit van bij- en nascholing, 
in verband met de ontwikkelingen in het onderwijs en vanwege het kwaliteitsregister. Een 
tweede speerpunt betreft transparantie, de kwaliteit van de beroepsuitoefening zichtbaar 
maken voor patiënten en zorgverzekeraars. Op dit moment gebeurt dat al door het 
schrijven van kwaliteitsjaarverslagen en door registratie in het kwaliteitsregister. 
Transparantie zal door de VBC gestimuleerd worden door de implementatie van het 
verslagleggingsformulier, versterken van het methodisch handelen en door effect-
metingen op individueel patiëntniveau en op het niveau van de beroepsgroep (en de 
resultaten daarvan openbaar te maken). Een derde speerpunt is het blijvend ondersteunen 
van de infrastructuur om de processen die in gang zijn gezet te continueren. 
 
 

7.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
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 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
De projecten die gedurende het IKPZ-programma zijn uitgevoerd zijn grotendeels 
volgens plan verlopen. Alleen de oprichting van de stichting accreditatie (ADAP) heeft 
langer geduurd dan was voorzien; een tegenvaller was dat het onderzoek naar de finan-
ciële haalbaarheid langer duurde dan was voorzien. De doelstellingen van de overige 
projecten zijn gedurende de uitvoering van het IKPZ-programma behaald, de doel-
stellingen van het accreditatieproject zullen in 2004 gerealiseerd worden (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Van de instrumenten die door de VBC geïmplementeerd zijn is gevraagd of oefenthera-
peuten Cesar op de hoogte zijn van het bestaan van deze instrumenten. De geïmplemen-
teerde instrumenten zijn het beroepsprofiel en de beroepscode, bij- en nascholing, 
inhoudelijke richtlijnen, criteria vanuit patiëntenperspectief, de modelregeling oefen-
therapeut Cesar-patiënt, een oefenschrift voor patiënten, het Intercollegiaal Overleg 
Oefentherapie Cesar (IOC), visitatie, het kwaliteitsregister, de klachtencommissie, het 
Keurmerk van de VBC, het model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag, en de 
handreikingen voor de communicatie met de huisarts. Het instrument waar de minste 
oefentherapeuten van op de hoogte zijn zijn de criteria vanuit patiëntenperspectief (37%), 
het instrument waar de meeste oefentherapeuten van op de hoogte zijn is het IOC (99%). 
Het bezit van instrumenten loopt uiteen van 21% voor de criteria vanuit patiëntenperspec-
tief tot 93% voor de richtlijn Cesar en Idiopatische scoliose (vraag 2d).  
 
Alle instrumenten die geïmplementeerd zijn worden in meer of mindere mate in de prak-
tijk gebruikt, de criteria patiëntenperspectief door 8% van de oefentherapeuten; 97% van 
de oefentherapeuten is geregistreerd in het basisregister van het kwaliteitsregister (vraag 
2e).  
 
Verschillende instrumenten worden in samenhang met elkaar gebruikt. Een standaard 
verslagleggingsformulier was ten tijde van de eindevaluatie nog niet geïmplementeerd; 
vastgelegde gegevens worden al wel gebruikt voor bespreking in een IOC (29%), voor 
het maken van een kwaliteitsjaarverslag (26%) of ter bespreking bij visitatie (5%). In het 
IOC komen ook andere vormen van samenhang tussen instrumenten tot uiting: 55% van 
de oefentherapeuten heeft de afgelopen twee jaar bij voorbeeld VBC-richtlijnen bespro-
ken, de criteria vanuit patiëntenperspectief (14%) of het beroepsprofiel (7%) (vraag 2f). 
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Factoren die het gebruik van instrumenten belemmeren of bevorderen zijn af te leiden uit 
de cijfers die gegeven zijn voor de instrumenten, uit de stellingen die voorgelegd zijn 
over bij- en nascholing, visitatie, IOC en richtlijnen, uit implementatieactiviteiten van de 
VBC en uit de geboden ondersteuning voor het gebruik van instrumenten. De cijfers 
lopen uiteen van een 6,4 voor het model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag 
en de modelregeling oefentherapeut Cesar-patiënt tot een 7,1 voor het IOC. Er is geen 
duidelijke samenhang tussen de mate waarin een instrument wordt gebruikt en het cijfer 
voor dit instrument. Mogelijke belemmeringen voor het volgen van bij- en nascholing 
zijn de hoge kosten, het gebrek aan vernieuwing van het aanbod en het gebrek aan tijd om 
cursussen te volgen. De stellingen over richtlijnen laten gemiddeld een positieve attitude 
zien, een meerderheid vindt wel dat het werken volgens richtlijnen niet verplicht zou 
moeten worden. Ook over visitatie is de mening overwegend positief, echter slechts een 
derde van degenen die al eens gevisiteerd zijn vindt dat er meer voor- dan nadelen aan 
zijn verbonden. De mening ten aanzien van het IOC is het meest positief: 73% ziet meer 
voor- dan nadelen aan deelname aan een IOC, het contact met collega’s wordt erdoor ver-
beterd en deelname aan een IOC vergroot kennis en vaardigheden. 
Alle instrumenten van de VBC zijn op meerdere manieren verspreid en bekend gemaakt. 
Opvallend is daarom dat de modelregeling en de criteria vanuit patiëntperspectief bij 
minder dan 40% van de respondenten bekend zijn. Voor het gebruik van de meeste 
instrumenten wordt ondersteuning geboden in de vorm van besprekingen in de IOC’s, 
handleidingen of een helpdesk. De beroepscode, het beroepsprofiel en het oefenschrift 
voor patiënten worden niet ondersteund. Deze instrumenten worden wel in ruime mate 
gebruikt, blijkbaar is ondersteuning bij deze instrumenten niet nodig (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
De VBC heeft instrumenten ontwikkeld voor alle elementen uit het toetsingskader: des-
kundigheid, normen en criteria, meten toetsen en verbeteren, borging, externe verant-
woording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
 
De VBC heeft op verschillende manieren samenhang gerealiseerd tussen de elementen. 
De codering voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar wordt verwerkt in het 
standaard verslagleggingsformulier, in een module voor de IOC’s zijn de criteria vanuit 
patiëntenperspectief verwerkt, evenals de modelregeling en de beroepscode. Daarnaast is 
er een handleiding ontwikkeld voor gebruik van de criteria en een vragenlijst die in het 
kader van de visitaties door patiënten moet worden ingevuld. Ook het oefenschrift wordt 
gebruikt in de IOC’s. Via de IOC’s wordt de implementatie van instrumenten begeleid, 
de bespreking van richtlijnen is daar een belangrijk voorbeeld van. In het kwaliteits-
register komt de samenhang eveneens goed tot uiting. Voor herregistratie zijn naast 
werkervaring deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing van belang, deskundig-
heidsbevordering door het toepassen van kwaliteitsinstrumenten of uitvoeren van kwali-
teitsactiviteiten (vraag 2i).   
 
Vrijwel alle instrumenten zijn toegestuurd aan de leden van de VBC. Daarnaast zijn 
bekendmaking via het kwaliteitskatern en de IOC’s kanalen die de VBC gebruikt om 
instrumenten te implementeren. (vraag 2j). De website van de VBC wordt gebruikt voor 
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bekendmaking van de richtlijnen en informatie over de visitaties. Andere instrumenten 
zijn nog niet via dit medium beschikbaar (vraag 2j). 
 
De VBC kent 23 regio’s die elk door een regioteam worden aangestuurd. Alle VBC-leden 
zijn in een van de ongeveer 80 IOC’s ingedeeld. De regioteams worden door het centrale 
bureau aangestuurd; zij hebben wel de ruimte om de aansturing van de regio en de onder-
handelingen met verskeraars aan te passen aan de regionale situatie. Eén à twee maal per 
jaar wordt er door de beleidsmedewerkers een conferentie georganiseerd met de regio-
teams. De kwaliteitscoördinator fungeert als coach, ondersteuner en manager van de IOC-
begeleiders. Tevens adviseert de kwaliteitscoördinator het regioteam over het te voeren 
kwaliteitsbeleid in de regio. Meer dan negentig procent van de respondenten neemt deel 
aan een IOC, dit betekent dat de regiostructuur stevig geïmplementeerd is.  
De plannen van de VBC ten aanzien van de infrastructuur voor de komende jaren betref-
fen dan ook vooral het consolideren en blijven ondersteunen van het bestaande netwerk 
(vraag 2k -l). 
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8 Oefentherapeuten-Mensendieck 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten-Mensendieck (NVOM) is tien jaar 
geleden begonnen met een brede aanpak. Veel kwaliteitsinstrumenten zijn in de begin-
periode ontwikkeld, zoals richtlijnen, intercollegiaal overleg, visitatie, criteria vanuit 
patiëntperspectief en codelijsten. Tijdens het IKPZ-programma heeft de NVOM zich 
toegespitst op intercollegiale kwaliteitstoetsing en richtlijnen; halverwege het programma 
is besloten om visitatie niet langer aan te bieden. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte 
samenvatting gegeven van de projecten die in het IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan 
de hand van gegevens die door CVZ beschikbaar zijn gesteld. Vervolgens wordt de 
respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. Daarna wordt per element uit het 
toetsingskader besproken welke instrumenten beschikbaar zijn voor de oefentherapeuten-
Mensendieck. Van elk instrument wordt aangegeven op welke wijze implementatie, 
ondersteuning, actualisering en vernieuwing zijn vormgegeven. De basis voor deze 
bespreking is de informatie uit de interviews. Vervolgens wordt de bekendheid met, het 
gebruik van en de waardering voor de instrumenten besproken; deze gegevens zijn af-
komstig uit het vragenlijstonderzoek. Aan het einde van het hoofdstuk worden de resul-
taten samengevat, waarbij de vraagstellingen 2a t/m 2l beantwoord worden. 
 
 

8.1 Projecten IKPZ-programma 
 
De NVOM heeft gedurende de looptijd van het IKPZ-programma projecten uitgevoerd 
voor de verdere implementatie van visitatie en intercollegiale kwaliteitstoetsing, de op-
richting van de stichting accreditatie paramedici en de implementatie en het onderhouden 
van richtlijnen. De projecten met betrekking tot visitatie hebben vooral tot doel gehad het 
visitatiemodel bij te stellen, visiteurs te trainen, praktijken te visiteren en kennisover-
dracht te realiseren van de uitvoerende organisatie (het kwaliteitsinstituut voor de gezond-
heidszorg CBO) naar de NVOM. De projecten voor de verdere implementatie van inter-
collegiale kwaliteitstoetsing hebben onder andere geschoolde begeleiders van overleg-
groepen opgeleverd, up to date geschoolde kwaliteitscoördinatoren, overleggroepen die 
een verbetermethode hebben toegepast en eveneens kennisoverdracht van CBO naar 
NVOM.  
Het visitatieproject in het eerste IKPZ-jaar heeft te kampen gehad met enkele tegen-
vallers: door personele wijzigingen en een tekort aan medewerkers werd het project later 
opgestart dan gepland. Hierdoor is het beoogde aantal visitaties niet gehaald. In het 
tweede IKPZ-jaar zou de achterstand worden ingelopen. Er bleken toen te weinig aan-
meldingen te zijn van praktijken die gevisiteerd wilden worden. Ondanks deze tegen-
vallers is het project binnen het IKPZ-programma afgerond. Niet duidelijk is of alle 
gestelde doelen daarbij gerealiseerd zijn.  
De projecten met betrekking tot intercollegiale kwaliteitstoetsing hebben met vergelijk-
bare tegenvallers te kampen gehad. Er was minder belangstelling voor de training tot 
begeleider dan verwacht, hierdoor is er ook geen netwerkdag georganiseerd. Bovendien 
was het project vertraagd gestart door een (te) late goedkeuring van de plannen door 
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CVZ. Personele en organisatorische problemen bleven ook tijdens het tweede IKPZ-jaar 
spelen. De planningen zijn daarop bijgesteld, er zijn uiteindelijk minder begeleiders ge-
traind en minder netwerkdagen gehouden. Het project voor de aanpassing van de regio-
structuur om richtlijnen te evalueren en implementeren, en het structureel regelen van de 
ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen is vertraagd uitgevoerd maar wel afgerond 
binnen het IKPZ-programma. De doelstellingen zijn daarbij behaald. 
De oprichting van de stichting accreditatie is uitgevoerd in samenwerking met de NVE, 
NVM, NVvO, NVD, NVLF, VBC, NVMBR en NVvP. Dit project heeft langer geduurd 
dan was voorzien, onder andere omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid 
langer heeft geduurd dan geplandwas. De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de 
doelstellingen zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP 
opgericht (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop 
van 2004 zal de stichting starten met het accrediteren van scholing.  
 
 

8.2 Respons  
 
Er is een aselecte steekproef van 300 afgestudeerde, werkzame oefentherapeuten-
Mensendieck getrokken uit het registratiebestand van oefentherapeuten-Mensendieck van 
het NIVEL. In totaal hebben 192 oefentherapeuten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; 
de respons was 67%16. Zeven oefentherapeuten gaven aan dat het oefentherapeutisch 
(be)handelen geen deel uitmaakt van de functie. Deze oefentherapeuten worden daarom 
niet meegenomen in de verdere analyses.  
 
In tabel 8.1 zijn enkele algemene kenmerken van de respondenten en van alle oefenthera-
peuten-Mensendieck die geregistreerd zijn weergegeven.  
 
 

                                                      
16 Van de 300 verzonden vragenlijsten konden er  10 niet worden ingevuld vanwege een onbekend adres, 5 

oefentherapeuten waren niet meer werkzaam. 
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Tabel 8.1: Geslacht, leeftijd, werkveld en lidmaatschap van de NVOM van de respon-
denten vergeleken met de geregistreerde populatie van werkzame oefen-
therapeuten-Mensendieck (in percentages) 

 
 Respondenten (n=185) Totale populatie (n=793)*
Geslacht 
Man 3 4
Vrouw 97 96
Leeftijd 
< 40 45 53
40-54 48 38
>54 6 10
Werkveld 
Intramuraal 3 5
Extramuraal 93 90
Beide   4 5
Lidmaatschap NVOM 
lid 99.5 niet bekend
niet-lid 0.5 niet bekend
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003 
 
 
Uit tabel 8.1 blijkt dat de verdeling van de respondenten over geslacht en werkveld vrij-
wel gelijk is als in het registratiebestand; respondenten zijn iets ouder. Vanwege het 
geringe percentage niet-leden (er is 1 niet-lid) zijn aparte analyses voor leden en niet-
leden niet mogelijk. De gegevens over het gebruik van instrumenten zullen daarom alleen 
voor de leden gepresenteerd worden (n=184). 
 
In tabel 8.2 staat een specificatie van de werkplekken waar de respondenten werkzaam 
zijn. 
 
 
Tabel 8.2: Werkplek van de respondenten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=185)
Vrijgevestigde solopraktijk  74
Zelfstandige in vrijgevestigde maatschap  11
Zelfstandige solist/maatschap in gezondheidscentrum 9
Verpleeghuis/verzorgingshuis 5
Loondienst in vrijgevestigde praktijk 4
Onderwijs 4
Industrie/bedrijf 4
Overig 10
 
 
De meeste oefentherapeuten-Mensendieck zijn werkzaam als vrijgevestigde in een solo-
praktijk. Tot de categorie overig behoren onder andere oefentherapeuten die in een fysio-
therapiepraktijk werken. Het totale percentage werkplekken is groter dan 100% omdat 
oefentherapeuten-Mensendieck soms op meerdere plekken werkzaam zijn. 
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8.3 Deskundigheid 
 
Kwaliteitsinstrumenten die noodzakelijk zijn in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren zijn een beroepsprofiel en de beschikbaarheid van bij- en nascholing. 
De NVOM beschikt over beide instrumenten. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepsprofiel is toegestuurd aan alle leden en schriftelijk bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief en publicatie in het Tijdschrift voor Oefentherapie-Mensendieck. Het 
beroepsprofiel staat op het ledengedeelte van de website, is bekend gemaakt via de ALV 
en de IOM’s en opgenomen in de opleiding. Voor de ondersteuning van het gebruik van 
het beroepsprofiel is de helpdesk beschikbaar en zijn er besprekingen in de IOM’s, verder 
is er geen ondersteuning. Het beroepsprofiel is geactualiseerd in 2000; er is geen aan-
leiding om op dit moment al stappen te zetten voor een nieuwe actualiseringsronde. Het 
beroepsprofiel wordt intensief gebruikt door de projectgroep puntentoekenning; deze 
bekijkt of cursussen in het kader van de herregistratie in het kwaliteitsregister voor 
puntentoekenning in aanmerking komen. Ook de leden kunnen het beroepsprofiel ge-
bruiken om na te gaan of een cursus die men wenst te volgen past binnen het domein.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
Alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van het beroepsprofiel, vrijwel alle 
respondenten hebben het in bezit (95%). Een meerderheid van de oefentherapeuten past 
het beroepsprofiel ook toe bij de uitoefening van het beroep (52%), de toepasbaarheid van 
het beroepsprofiel wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,8 (s.d.=1,4). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De NVOM publiceert samen met de VBC overzichten van het gezamenlijke cursus-
aanbod voor oefentherapeuten. De NVOM zet zich actief in om er voor te zorgen dat er 
een groot en goed gespreid aanbod aan bij- en nascholing is. Er wordt nu samengewerkt 
met de VBC en de beide opleidingen (HVU en HVA) om het gezamenlijke scholings-
beleid en de behoeftes op dit gebied te verwoorden en af te stemmen. Dit is onder andere 
nodig omdat er geen cursussen specifiek voor oefentherapeuten-Mensendieck meer zijn; 
alle cursussen worden aangeboden voor zowel oefentherapeuten-Mensendieck als Cesar. 
De opleiding is met ingang van dit jaar vierjarig geworden (dit was eerst driejarig); oefen-
therapeuten die deze opleiding afronden krijgen de titel Bachelor. Het is de bedoeling dat 
het aanbod van bij- en nascholing hierop wordt aangepast; bovendien wordt oefenthera-
peuten die de 3-jarige opleiding gevolgd hebben de mogelijkheid geboden om door een 
gericht programma van 1 jaar alsnog de Bachelorstitel te behalen.  
 
Gebruik en waardering  
Bij- en nascholing wordt door 92% van de respondenten gevolgd. Aan deze respondenten 
(n=169) is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. Tabel 
8.3 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
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Tabel 8.3: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=169)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 71 25 3
De cursussen zijn te duur 40 39 20
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 35 43 21
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 67 22 10
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 22 28 49
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 38 35 27
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
71% van de respondenten vindt het aanbod over het algemeen van goede kwaliteit, twee-
derde vindt de puntentoekenning reëel, de helft vindt het aanbod van cursussen voldoen-
de. Ruim een derde van de respondenten heeft problemen met het vrijmaken van tijd voor 
het volgen van bij- en nascholing. 
 
 

8.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ uit het toetsingskader zijn classificaties en coderin-
gen, een beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essen-
tieel. De NVOM  beschikt wel over een codering voor de bevindingen van de oefenthera-
peut-Mensendieck, maar deze is niet landelijk geïmplementeerd. De overige essentiële 
instrumenten zijn wel beschikbaar en geïmplementeerd. Aanvullende instrumenten die 
door de NVOM ontwikkeld zijn zijn criteria vanuit patiëntperspectief, aanbevelingen met 
betrekking tot informatieverstrekking aan de huisarts en de ‘Leeswijzer wetenschappelijk 
onderzoek’. Voor de resultaten met betrekking tot het beroepsprofiel wordt verwezen 
naar de vorige paragraaf.  
 
Codering voor de bevindingen van de oefentherapeut-Mensendieck 
De codering voor de bevindingen van de oefentherapeut-Mensendieck is niet landelijk 
geïmplementeerd. De codering wordt wel gebruikt in LIPZ, het netwerk ‘Landelijke 
Informatievoorziening Paramedische zorg’ waarin oefentherapeuten-Mensendieck 
participeren, oefentherapeuten Cesar en fysiotherapeuten.  Bij de vragen over verslag-
legging (zie ook paragraaf 8.4) is gevraagd of de oefentherapeutische diagnosecode 
volgens de ICF of ICIDH wordt vastgelegd: 91% van de oefentherapeuten-Mensendieck 
zegt de diagnosecode vast te leggen, 7% doet dit niet17. 
 

                                                      
17 Aangezien de oefentherapeutische diagnosecode volgens de ICIDH/ICF niet landelijk geïmplementeerd is 

lijkt dit een (te) hoog percentage. Mogelijk hebben veel oefentherapeuten niet deze codering bedoeld, 
maar de VNZ-code die ingevuld moet worden voor de declaraties naar de zorgverzekeraar. Dit percentage 
moet dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De conceptgedragsregels zijn in 2002 geactualiseerd en uitgebracht als beroepscode; deze 
wordt in dezelfde structuur aangeboden als het beroepsprofiel. De beroepscode is en ver-
der op dezelfde wijze als het beroepsprofiel bekend gemaakt bij de leden.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering  
De beroepscode is bij minder oefentherapeuten-Mensendieck bekend dan het beroeps-
profiel: 81% kent de code, 70% heeft de code in bezit. De beroepscode wordt gebruikt bij 
de uitoefening van het beroep door 46% van de oefentherapeuten; de toepasbaarheid van 
de beroepscode wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,8 (s.d.=1,4). 
 
Richtlijnen 
Achtergrond 
De NVOM beschikt eind 2003 over drie richtlijnen: voor patiënten met RSI-klachten, 
patiënten met aspecifieke nek- en schouderklachten en patiënten met artrose. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Via de Nieuwsbrief van de NVOM zijn alle richtlijnen meerdere malen aangekondigd; 
tevens zijn de richtlijnen toegestuurd aan alle leden en er is over gepubliceerd in Neder-
landstalige vaktijdschriften (m.n. in het Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapeuten-
Mensendieck). Voor de leden van de NVOM zijn de richtlijnen te downloaden, niet-leden 
kunnen de richtlijnen tegen betaling aanschaffen.  
In de IOM’s zijn de richtlijnen zowel aangekondigd als besproken; dit laatste is zeker al 
in 30 IOM-groepen gebeurd. Er zijn gespreksformulieren en er is een module voor een 
korte verbetermethode in het algemeen, deze wordt toegepast op de specifieke richtlijnen 
die beschikbaar komen. De regioteams zijn op de hoogte gehouden via een digitale krant. 
Op aanvraag worden er bij- en nascholingsactiviteiten georganiseerd, er is niet vooraf een 
scholingsprogramma voor het werken met de richtlijnen opgezet. Zowel op congressen en 
cursussen voor de beroepsgroep zelf als op congressen die voor een breder publiek be-
doeld zijn worden de richtlijnen toegelicht. Bijvoorbeeld op het congres van het AKB 
(Kenniscentrum Arbeid en Klachten van het Bewegingsapparaat) is de richtlijn RSI 
gepresenteerd aan een publiek van o.a. bedrijfsartsen en fysiotherapeuten; er is ook een 
artikel verschenen in een digitale krant voor bedrijfsartsen. 
De kwaliteitscoördinatoren in de regioteams zijn geschoold om vragen uit de IOM’s met 
betrekking tot de richtlijnen te beantwoorden, zij functioneren als helpdesk. De module 
voor de bespreking van de richtlijnen kan gezien worden als een handleiding, bij de richt-
lijnen zelf zit een leeswijzer. 
 
Het laten actualiseren van de richtlijnen door een extern bureau is erg duur, gezien de 
huidige ontwikkelingen heeft de NVOM daarom de actualisering vooruitgeschoven. 
Mogelijk zal de NVOM in de toekomst gebruik kunnen maken van de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek dat door andere opdrachtgevers wordt uitgevoerd, hiervoor 
zijn echter nog geen concrete plannen.  
Op dit moment worden twee nieuwe richtlijnen ontwikkeld: de richtlijn ‘aspecifieke lage 
rugklachten’ en de ‘richtlijn Parkinson’; deze laatste wordt in multidisciplinair verband 
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met de VBC en het KNGF ontwikkeld door een onderzoeksgroep van het LUMC in 
Leiden. De Parkinson-patiëntenvereniging is eveneens bij de ontwikkeling betrokken. De 
richtlijn wordt nu aangepast aan het methodisch handelen en de vorm die gebruikelijk is 
voor elk van de drie beroepsgroepen. De richtlijn aspecifieke rugklachten wordt gemaakt 
op basis van de consensus richtlijn van het CBO en de richtlijn van het KNGF over dit 
onderwerp. Beide richtlijnen zullen voorjaar 2004 in concept klaar zijn. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Aan de respondenten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het bestaan van de richt-
lijnen en of ze de richtlijnen in bezit hebben. In tabel staat 8.4 een overzicht van de 
resultaten.  
 
 
Tabel 8.4: Bekendheid met en bezit van richtlijnen (in percentages) (n=184) 
 
 Op de hoogte 

van bestaan 
In bezit 

Oefentherapie-Mensendieck bij patiënten met RSI-klachten 97 88
Oefentherapie-Mensendieck bij patiënten met aspecifieke nek- en schouder-
klachten 97 89
Oefentherapie-Mensendieck bij patiënten met artrose 90 82
 
 
Negentig procent of meer van alle oefentherapeuten-Mensendieck is op de hoogte van het 
bestaan van de richtlijnen. De percentages respondenten die de richtlijnen in bezit hebben 
liggen iets lager.  
Aan de respondenten die bekend zijn met de richtlijn en die wel eens patiënten behan-
delen waarop de richtlijn van toepassing is, is gevraagd in welk percentage van deze 
patiënten zij handelen volgens de richtlijn. Tevens is aan deze respondenten een rapport-
cijfer gevraagd over  de toepasbaarheid van de richtlijn. Tabel 8.5 geeft hiervan een over-
zicht. 
 
 
Tabel 8.5: Handeling volgens de richtlijnen bij patiënten waarop de richtlijnen van toe-

passing zijn (percentages) en rapportcijfers met standaarddeviaties voor de 
toepasbaarheid van de richtlijnen. 

 
 Aantal < 10% 10-50% 50-90% > 90% Cijfer (s.d.)

O-Mensendieck bij patiënten met RSI-klachten 156 13 27 42 19 6.7 (1.3)
O-Mensendieck bij patiënten met aspecifieke 
nek- en schouderklachten 160 9 33 46 13 6.7 (1.3)
O-Mensendieck bij patiënten met artrose 96 18 31 37 15 6.8 (1.2)
 
* Het aantal respondenten dat een cijfer heeft gegeven is lager dan het hier genooemde aantal. 
 
 
Oefentherapeuten-Mensendieck die de richtlijnen gebruiken, gebruiken deze in alle ge-
vallen bij meer dan de helft van de patiënten. De richtlijn voor patiënten met RSI-klach-
ten wordt het meest gebruikt, 61% van de oefentherapeuten gebruikt deze richtlijn bij 
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meer dan 50% van de patiënten. De richtlijnen worden gewaardeerd met cijfers onder de 
zeven. Het gemiddelde cijfer over de drie richtlijnen is 6,7.  
Het gemiddelde gebruik door alle oefentherapeuten-Mensendieck is met de beschikbare 
gegevens niet te berekenen. Een richtlijn wordt namelijk alleen gebruikt door oefenthera-
peuten die patiënten behandelen waarbij de richtlijn van toepassing is; een berekening 
van het gebruik door alle oefentherapeuten is daarom niet relevant. Daarom wordt vol-
staan met een berekening van het gemiddelde percentage oefentherapeuten dat de richtlijn 
toepast bij meer dan 50% van de patiënten: dit loopt uiteen van 52% voor de richtlijn 
Oefentherapie-Mensendieck voor patiënten met artrose tot 61% voor richtlijn voor RSI-
klachten; gemiddeld is dit 58%. 
 
In tabel 8.6 staat een overzicht van de meningen van de respondenten over NVOM-richt-
lijnen in het algemeen. 
 
 
Tabel 8.6: Meningen over het gebruik van richtlijnen (in percentages) (n=184)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens richtlijnen verplicht is 24 41 33
Richtlijnen zijn van belang om oefentherapeuten op dezelfde wijze 
te laten werken 53 30 14
Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 65 25 5
Richtlijnen dwingen de oefentherapeut in een keurslijf 35 32 31
Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 63 25 9
Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te kunnen toepassen 26 42 29
Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger werken 60 26 12
Richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken 18 37 42
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat een meerderheid van de oefentherapeuten vindt dat richtlijnen 
helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en behandeling en dat richtlijnen een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van zorg. Bovendien vindt het merendeel dat richtlijnen een bij-
drage leveren aan doelmatiger werken en dat richtlijnen belangrijk zijn om oefenthera-
peuten op dezelfde wijze te laten werken. Een grote groep vond echter niet dat richtlijnen 
een bijdrage leveren aan kostenbewuster werken.  
Aanvullend is gevraagd wat voor de oefentherapeuten de verhouding is tussen voor- en 
nadelen om richtlijnen te gebruiken: 38% ziet meer voordelen, voor 41% is de verhou-
ding tussen voor- en nadelen gelijk, 17% ziet meer nadelen. 
 
Patiëntenperspectief 
Achtergrond 
In mei 2000 is door bureau Acquest een onderzoek uitgevoerd onder patiënten/cliënten en 
oefentherapeuten-Mensendieck naar wat zij onder cliëntgerichte zorg verstaan en welke 
wensen de patiënten/cliënten hebben met betrekking tot oefentherapie-Mensendieck. Naar 
aanleiding hiervan is een rapport verschenen over kwaliteitscriteria vanuit het perspectief 
van de cliënt/patiënt.  



246 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het rapport is bekend gemaakt onder de leden via onder andere de IOM’s en de Nieuws-
brief; er is tevens een module voor bespreking van de criteria in een IOM. Kwaliteitscoör-
dinatoren en IOM-begeleiders hebben training ontvangen om de criteria in een IOM te 
bespreken. Daarnaast zijn de aanbevelingen uit het rapport door de Projectgroep Imple-
mentatie via artikelen, workshops en presentaties onder de aandacht van de leden ge-
bracht. Leden kunnen het rapport ophalen via intranet van de NVOM, het is niet verspreid 
onder de leden. 
De ondersteuning is er vooral door de bespreking in de IOM’s. Verder kan de regionale 
kwaliteitsfunctionaris altijd per e-mail benaderd worden met vragen, dat geldt overigens 
voor vragen over alle kwaliteitsinstrumenten. De criteria hebben nog geen actualisering 
nodig. In het implementatietraject zal wel nagegaan moeten worden of de criteria goed 
bruikbaar zijn.  
Voor de kwaliteitscriteria is een ‘implementatie leertraject’ opgezet en uitgevoerd in 
samenwerking met het CBO. Dit moet echter nog verder uitgewerkt worden; waarbij de 
criteria vervat worden in een instrument voor patiënten-/ cliëntentevredenheidsonderzoek 
dat oefentherapeuten zelfstandig, en gericht op de eigen situatie, in de praktijk kunnen 
toepassen.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
52% van de respondenten geeft aan niet op de hoogte te zijn van de criteria, 27% is wel 
op de hoogte van het bestaan van de criteria maar heeft ze niet in bezit, 20% heeft ze wel 
in bezit.  
Bijna driekwart van de respondenten zegt de criteria nauwelijks te kennen (71%), 18% 
kent de criteria wel maar past ze niet toe, 9% kent de criteria goed en probeert ze zoveel 
mogelijk toe te passen in de praktijk. De toepasbaarheid van de criteria wordt gewaar-
deerd met gemiddeld een 6,7 (n=45, s.d.=1,0). 
 
Aanbevelingen met betrekking tot informatieverstrekking aan de huisarts  
Achtergrond 
De aanbevelingen met betrekking tot informatieverstrekking aan de huisarts zijn ge-
baseerd op twee bestaande producten, namelijk de HOF-producten en de KNGF-richtlijn 
informatieverstrekking huisarts. Het was aanvankelijk de bedoeling om de aanbevelingen 
tot een NVOM-richtlijn te ontwikkelen. Omdat het product echter teveel leek op de twee 
bestaande producten heeft de NVOM er voor gekozen om dit product niet aan de leden te 
presenteren als nieuwe richtlijn maar als aanbeveling gebaseerd op de KNGF-richtlijn en 
de HOF-producten. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De aanbevelingen zijn aan alle leden toegestuurd, schriftelijk bekend gemaakt en vrij toe-
gankelijk op internet gezet. Aan de producten is bovendien bekendheid gegeven via de 
IOM’s. Het gebruik van de aanbevelingen wordt verder niet ondersteund, en er zijn (nog) 
geen plannen voor actualisering. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
Bijna driekwart van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de aan-
bevelingen (73%), 64% van de respondenten heeft de aanbevelingen in bezit. Negen-
entwintig procent van de respondenten gebruikt de aanbevelingen bij de uitoefening van 
het beroep, het cijfer voor de toepasbaarheid is gemiddeld een 6,7 (s.d.=1,4). 
 
Leeswijzer wetenschappelijk onderzoek 
Achtergrond 
De NVOM stimuleert wetenschappelijk onderzoek en het evidence-based werken door de 
leden van de beroepsgroep. Er is een leeswijzer voor wetenschappelijke artikelen ontwik-
keld, deze is er voor bedoeld om in IOM-verband artikelen te lezen en na te gaan wat de 
inhoud voor de beroepsuitoefening zou kunnen betekenen. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De leeswijzer is toegestuurd aan alle leden, is schriftelijk bekend gemaakt en beschikbaar 
op het vrij toegankelijke deel van de website. Via de IOM’s is bekendheid gegeven aan 
de leeswijzer, er wordt ook ondersteuning geboden via de IOM’s en er is een handleiding. 
Er zijn nog geen plannen voor actualisering. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Een meerderheid van de oefentherapeuten-Mensendieck is op de hoogte van het bestaan 
van de leeswijzer (59%), 40% heeft de leeswijzer in bezit. Het instrument wordt gebruikt 
door 21% van de respondenten, de waardering voor de toepasbaarheid is gemiddeld een 
6,6 (s.d.=1,3). 
 
 

8.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Instrumenten waarmee gewerkt kan worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop 
behoren tot dit element uit het toetsingskader. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review en 
het raadplegen van patiënten zijn hiervoor essentieel. De NVOM beschikt over een 
methode voor peer review, namelijk intercollegiaal overleg. Een methode voor ge-
standaardiseerde verslaglegging is al ontwikkeld maar nog niet geïmplementeerd, een 
instrument voor  patiëntenraadpleging is nog niet beschikbaar. De beroepsgroep heeft 
evenmin de beschikking over door de NVOM ontwikkelde indicatoren voor de kwaliteit 
van zorg (dit laatste is nog geen essentieel instrument voor het toetsingskader). Omdat 
oefentherapeuten op lokaal niveau mogelijk wel raadplegingen uitvoeren en indicatoren 
gebruiken zijn er wel vragen over gesteld in de vragenlijst. Tevens zijn er algemene 
vragen gesteld over de verslaglegging om na te gaan waarvoor de vastgelegde gegevens 
over het zorgproces worden gebruikt.  
 
De NVOM is gestopt met het aanbieden van het instrument visitatie, hiervoor zijn zowel 
inhoudelijke als praktische overwegingen. Visitatie zoals door de NVOM werd aan-
geboden is bedoeld om individuele leerpunten aan het licht te brengen. In deze tijd wordt 
echter steeds meer gevraagd om externe verantwoording. In de praktijk signaleerde de 
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NVOM dan ook dat verzekeraars vroegen naar de resultaten van de visitatie als externe 
verantwoording. Voorzien werd dat dit tot problemen zou leiden, onder andere omdat 
visitatie vrijblijvend is en de resultaten vertrouwelijk zijn. Gevisiteerden zijn bovendien 
vrij om aanbevelingen al dan niet op te volgen, er zijn geen kwaliteitseisen geformuleerd 
waaraan een praktijk moet voldoen. Deze vrijblijvendheid, de roep van buitenaf om 
externe verantwoording en de kosten die aan visitatie verbonden zijn hebben de NVOM 
er toe doen besluiten om te stoppen met visitatie. Het materiaal dat ontwikkeld is voor 
visitatie zal als basis gebruikt worden in een nieuw traject waarin een instrument voor 
externe verantwoording ontwikkeld wordt. 
 
Verslaglegging 
Achtergrond 
Het product ‘paramedische verslaglegging’ wordt nog niet door de leden gebruikt. Het 
product is het afgelopen jaar vereenvoudigd en herzien; het resultaat hiervan is een 
digitaal verslagleggings-formulier. Dit traject is samen met de VBC doorlopen en zal in 
januari 2004 worden afgerond; daarna zal er actief geïmplementeerd worden. Het doel is 
eenduidige verslaglegging door alle oefentherapeuten-Mensendieck en Cesar.  
 
Gebruik 
Hoewel er geen standaard verslagleggingsformulier is worden gegevens over het zorg-
proces wel vastgelegd, onder andere ten behoeve van het declaratieverkeer met zorg-
verzekeraars. Aan de respondenten is gevraagd waarvoor de vastgelegde gegevens 
worden gebruikt (tabel 8.7).  
 
Tabel 8.7: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=184) 
 
 Percentage

Geheugensteun bij de behandeling 95
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 93
Evaluatie van de behandeling 86
Dossiervorming 84
Overdracht naar een collega 75
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 76
Informeren van de patiënt 57
Ter bespreking in een IOM 32
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 19
Spiegelinformatie 9
Anders 2
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt als geheugensteun, als communi-
catiemiddel naar verwijzers, voor de evaluatie van de behandeling en voor dossier-
vorming. De vastgelegde gegevens worden ook gebruikt in samenhang met andere 
kwaliteitsinstrumenten, zoals bespreking in een IOC of voor het maken van een kwali-
teitsjaarverslag. 
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Intercollegiaal overleg 
Implementatie, ondersteuning en  actualisering 
De kwaliteitscoördinatoren van de 23 regioteams zetten de IOM’s op en sturen ze aan, er 
zijn eind 2003 ongeveer 60-70 IOM’s van elk 10-12 personen actief. Aansluiting bij een 
IOM is niet verplicht; de NVOM heeft hiervoor gekozen in de overtuiging dat dit een 
grotere motivatie en een hogere productiviteit tot gevolg heeft. Deelname levert wel 
punten op voor het kwaliteitsregister, maar het is ook mogelijk om via andere kwaliteits-
activiteiten voldoende punten te behalen. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Vrijwel alle respondenten geven aan op de hoogte te zijn van het Intercollegiaal Overleg 
oefentherapie-Mensendieck (98%); 83% neemt ook deel, 70% als IOM-lid, 13% als IOM-
begeleider. Acht procent van de respondenten heeft in het verleden wel deelgenomen 
maar doet dat nu niet meer, eveneens 8% heeft nog nooit deelgenomen.  
Aan de respondenten die nooit hebben deelgenomen of alleen in het verleden is gevraagd 
wat hiervoor de belangrijkste reden is. De belangrijkste reden is dat het teveel tijd kost 
(36%), eveneens veel genoemd wordt dat men het nog niet heeft geregeld, maar in de 
toekomst wel zal deelnemen (21%). 
 
Aan de respondenten die wel deelnemen aan een IOM is gevraagd welke activiteiten de 
afgelopen twee jaar zijn ondernomen. Tabel 8.8 geeft een overzicht van de meest voor-
komende activiteiten. 
 
 
Tabel 8.8: Belangrijkste activiteiten in een IOM in percentages (n=152)* 
 
 Totaal
Casuïstiekbespreking 87
Bespreken van NVOM-richtlijnen  84
Bespreken recente inzichten in de dagelijkse praktijk 52
Intervisie 49
Intercollegiale kwaliteitstoetsing 37
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 30
Bespreken kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 26
Bespreken kwaliteitscriteria patiëntenperspectief 19
Bespreken van resultaten van patiëntenfeedback 14
Bespreken spiegelinformatie 13
Bespreken beroepscode of beroepsprofiel 6
Bespreken uitkomstindicatoren kwaliteit van zorg 3
Anders 18
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De activiteit die het meest ondernomen wordt in de IOM’s is casuïstiekbespreking. Een 
meerderheid van de respondenten heeft zich bovendien bezig gehouden met het bespre-
ken van NVOM-richtlijnen, het bespreken van recente inzichten uit de dagelijkse praktijk 
en intervisie. Het doorlopen van de kwaliteitscirkel door middel van intercollegiale kwali-
teitstoetsing wordt door 37% van de respondenten gedaan. Bij de overige activiteiten 
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wordt een aantal keren genoemd dat gastsprekers worden uitgenodigd en dat gevolgde 
cursussen worden besproken.  
Het nut van het IOM wordt door de deelnemers beoordeeld met een 7,4 (s.d.=1,1). 
 
Aan de deelnemers van een IOM is een aantal stellingen voorgelegd. In tabel 8.9 staat een 
overzicht van de antwoorden op deze stellingen. 
 
 
Tabel 8.9: Meningen over het IOM (in percentages) (n= 152)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan een IOM achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 38 41 20
Deelname aan een IOM vergroot mijn kennis en vaardigheden 75 20 5
Van collega’s in een IOM leer ik veel 62 30 8
Deelname aan een IOM verbetert het contact met mijn collega’s 92 7 1
Een IOM dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van het eigen 
handelen 80 18 2
Het IOM levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 80 16 4
Deelname aan een IOM kost te veel tijd 14 34 53
Het IOM kost te veel geld 2 5 91
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Meer dan negentig procent van de deelnemers aan een IOM vindt dat dit het contact met 
collega’s verbetert en dat deelname niet teveel geld kost. Tachtig procent is bovendien 
van mening dat deelname aan een IOM dwingt om kritisch te zijn ten opzichte van het 
eigen handelen en dat het een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Ook ten aanzien 
van enkele andere stellingen hebben oefentherapeuten een uitgesproken mening: deel-
name aan een IOM vergroot kennis en vaardigheden, men leert er veel en het kost niet te 
veel tijd. Van de oefentherapeuten-Mensendieck die deelnemen aan een IOM ziet 81% 
meer voor dan nadelen, voor 14% is de verhouding gelijk, 5% ziet meer nadelen.  
 
Patiëntenraadpleging 
De NVOM beschikt nog niet over een instrument om een meningspeiling onder patiënten 
uit te voeren. Wel is het mogelijk dat op lokaal niveau dergelijke meningspeilingen 
worden uitgevoerd. Aan de respondenten is gevraagd of zij in de praktijk wel eens een 
meningspeiling uitvoeren. Op deze vraag antwoordde 74% van de respondenten dit nog 
nooit te hebben gedaan. Tien procent gaf aan wel eens zo’n peiling uit te voeren maar dat 
had niet geleid tot veranderingen in het handelen; 14% van de respondenten voert wel 
eens een meningspeiling uit waarbij dit wel geleid heeft tot veranderingen in het 
handelen. 
 
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
Het ontwikkelen van indicatoren is een van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid van de 
NVOM. Aan de respondenten in dit onderzoek is gevraagd of zij indicatoren gebruiken 
om het handelen van de praktijk te toetsen. Driekwart van de respondenten is niet op de 
hoogte van het bestaan van indicatoren (76%), 12 procent zegt wel indicatoren te kennen 
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maar ze niet te gebruiken. Tien procent van de respondenten gebruikt wel indicatoren. 
Een overzicht van de meest genoemde indicatoren staat in tabel 8.10. 
 
 
Tabel 8.10: Indicatoren die oefentherapeuten-Mensendieck gebruiken om het handelen 

te toetsen 
 
 Aantal keren genoemd

Patiëntenenquête 4

Visitatie 4
Pijnschaal/VAS-score  3
Spiegelinformatie 2
Overig 14
 
 
Hoewel uit de omschrijvingen niet altijd duidelijk blijkt wat de indicator feitelijk inhoudt, 
kan uit de bovenstaande lijst opgemaakt worden dat oefentherapeuten zowel procesindi-
catoren kennen (patiëntenenquête) als uitkomstindicatoren (pijnscore). Aan de 19 respon-
denten die aangegeven hebben indicatoren te gebruiken is gevraagd door wie deze indica-
toren zijn vastgesteld. Elf respondenten noemen intercollegiaal overleg, 10 respondenten 
de eigen praktijk; 9 respondenten noemen de beroepsvereniging.  
 
 

8.6 Borging 
 
Het kwaliteitsregister en een klachtencommissie zijn de belangrijkste instrumenten die de 
kwaliteit van de zorgverlening waarborgen. De NVOM beschikt over beide instrumenten. 
De Stichting ADAP voor de accreditatie van activiteiten in het kader van registratie in het 
kwaliteitsregister is een van de laatste instrumenten die tijdens het IKPZ-programma be-
schikbaar zijn gekomen (zie paragraaf 8.1). Omdat dit instrument pas in 2004 in werking 
zal treden zijn er geen vragen over opgenomen in de vragenlijst. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
De NVOM is van mening dat de criteria voor registratie in het kwaliteitsregister niet te 
zwaar zijn. Registratie moet uiteindelijk wel gewicht hebben om een bepaalde status te 
hebben. Het formuleren van de criteria is niet alleen een aangelegenheid van de beroeps-
groep van oefentherapeuten-Mensendieck. Met het kwaliteitsregister is juist het streven 
om voor diverse paramedische beroepen uniforme uitgangspunten te formuleren. Het 
specificeren van criteria kan per beroepsgroep verschillend zijn, afhankelijk van wat 
relevant is. Het moet echter wel plaatsbaar zijn onder een algemeen uitgangspunt, omdat 
de waarde van het ingeschreven staan voor alle individuen gelijk moet zijn.  
 
Registratie en waardering 
Van alle respondenten heeft 99% zich laten registreren in het basisregister van het Kwali-
teitsregister Paramedici. Tweederde van de respondenten (64%) vindt de criteria voor 
registratie in het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) precies 
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goed; 13% vindt de criteria te zwaar en 8% vindt ze juist te licht (12% kent de criteria 
niet, van deze 22 respondenten zijn er twee niet ingeschreven in het basisregister). 
 
Landelijke klachtencommissie 
In 1995 is door zes paramedische beroepsgroepen de ‘Klachtencommissie Paramedici 
Eerstelijn’ ingesteld voor die leden die zelfstandig werkzaam zijn. Van de oefentherapeu-
ten-Mensendieck die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk of in een gezondheids-
centrum is 84% op de hoogte van de landelijke klachtencommissie paramedici eerste lijn. 
 
 

8.7 Externe verantwoording 
 
Een belangrijk instrument voor externe verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag. Een 
aanvullend instrument dat de NVOM beschikbaar heeft is een sjabloon voor het schrijven 
van een kwaliteitsjaarverslag. De NVOM werkt toe naar een systeem van externe verant-
woording om daarmee tegemoet te komen aan de wens van verzekeraars, verwijzers en 
overheden. Met HKZ wordt een pilot uitgevoerd om te komen tot een certificatieschema. 
Met certificatie wordt recht gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de profes-
sional, deze kan er zelf voor kiezen om beoordeeld te worden. De NVOM zorgt er voor 
dat er een systeem is om onafhankelijk en betaalbaar beoordeeld te worden. In de werk-
groep die het certificatieschema ontwikkelt zijn naast de NVOM ook de koepelvereniging 
van de zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aanwezig. 
Indien het traject haalbaar en kansrijk is wordt in januari 2004 gestart met het ontwik-
kelen van het certificatieschema.  
Hoewel door de NVOM nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden er op lokaal 
niveau door 10% van de oefentherapeuten al wel indicatoren gebruikt. Indicatoren kun-
nen gebruikt worden voor externe verantwoording; dat is echter niet gevraagd in de 
vragenlijst.  
De NVOM neemt deel aan LiPZ (Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg). 
In dit project van het NIVEL worden zorggerelateerde gegevens verzameld omtrent de 
beroepsgroepen extramurale fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie-
Mensendieck. Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de gegevens gebruiken om 
hun beleid in de komende jaren af te stemmen; individuele beroepsbeoefenaren kunnen 
de gegevens gebruiken als spiegelinformatie. Over LiPZ zijn geen vragen gesteld in de 
vragenlijst. 
 
Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
De NVOM legt de uitgevoerde activiteiten op kwaliteitsgebied vast in het jaarverslag; er 
wordt geen apart kwaliteitsjaarverslag geschreven.  
 
Kwaliteitsjaarverslag praktijken/afdelingen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De NVOM ondersteunt praktijken bij het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag, hier-
voor is een sjaboon ontwikkeld. De NVOM-leden worden gestimuleerd hiervan gebruik 
te maken. Het sjabloon is schriftelijk bekend gemaakt, gepubliceerd in het tijdschrift van 
de NVOM en vrij beschikbaar via de website. Op congressen e.d. en via de IOM’s is 
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eveneens bekendheid gegeven aan het sjabloon. Het gebruik van het sjabloon wordt 
ondersteund door bespreking in de IOM’s  en een handleiding, tevens kunnen leden de 
helpdesk raadplegen. Actualisering van het model vindt nog niet plaats.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
62% van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van het sjabloon, 42% heeft het 
in bezit. Ruim een vijfde van de respondenten past het model ook toe (21%), de waarde-
ring voor de toepasbaarheid is een 6,8 (s.d.=1,2). Aan de respondenten is eveneens ge-
vraagd of zij zelf een kwaliteitsjaarverslag schrijven; 25% van de respondenten antwoordt 
bevestigend. 
 
 

8.8 Communicatie 
 
Voor een efficiënte communicatie binnen een beroepsgroep is enerzijds een infrastructuur 
noodzakelijk, en anderzijds middelen om te communiceren. De NVOM is georganiseerd 
in regio’s, bovendien zijn er IOM’s actief. Als middelen om te communiceren binnen de 
beroepsgroep kunnen het Tijdschrift voor oefentherapeuten-Mensendieck worden ge-
noemd, de website en de Algemene ledenvergadering. 
 
Infrastructuur 
De regiostructuur van de NVOM bestaat uit 23 regio’s, conform de DHV-indeling. Elke 
regio heeft een regioteam bestaande uit een regiomanager (verantwoordelijk voor de 
organisatie), een kwaliteitscoördinator, een CvO-lid (Commissie van Overleg) en een 
regiocontactpersoon (RCP-er). De RCP-er heeft een belangrijke rol in het in kaart 
brengen van vraag en aanbod in een regio in relatie tot de bevolkingsopbouw. Deze 
gegevens worden vastgelegd in een zorgplan, bedoeld om bijvoorbeeld met zorgver-
zekeraars te onderhandelen over nieuwe vestigingsplaatsen. De RCP-er heeft eveneens 
voorlichting en PR in het takenpakket. De kwaliteitscoördinatoren zetten de IOM’s op en 
sturen ze aan, er zijn eind 2003 ongeveer 60-70 IOM’s van elk 10-12 personen actief.  
De regiostructuur is opgezet met gelden uit de Meerjarenafspraken. Hiermee konden de 
vacatiegelden voor de leden van de regioteams betaald worden, beleidsdagen, opleiding 
en ondersteuning voor de teams door de beleidsmedewerkers. Nu deze financiering wordt 
afgebouwd heeft de NVOM alleen nog inkomsten uit de lidmaatschapsgelden. Deze 
inkomsten zijn niet voldoende om de regiostructuur op dezelfde wijze in stand te houden; 
de NVOM moet zich daarom op alternatieven bezinnen. De plannen van VWS voor een 
geïntegreerde regiostructuur spelen een rol bij de gedachtenvorming. In deze geïntegreer-
de regiostructuur zullen huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en oefentherapeuten 
gezamenlijk participeren in een regionale ondersteuningsstructuur. De bestaande regio-
structuur van de NVOM zal hierdoor ingrijpend veranderen. Het is nog niet duidelijk hoe 
deze overgang en de nieuwe structuur gefinancierd worden; mogelijk zal dit vanuit de 
tarieven moeten gebeuren. In hoeverre de NVOM dan zelf nog een aparte regiostructuur 
in stand moet houden is nog de vraag. 
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Communicatiemiddelen 
Aan de oefentherapeuten-Mensendieck is gevraagd op welke wijze zij zich op de hoogte 
houden van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVOM. In tabel 8.11 wordt 
een overzicht gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
 
Tabel 8.11: Manieren waarop oefentherapeuten-Mensendieck zich op de hoogte houden 

van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVOM in percentages 
(n=184)* 

 
  Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging  88
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief)  87
Via intercollegiaal overleg/IOM  82
Via congressen /symposia /studiedagen  76
Via de afdeling of praktijk  23
Via deelname aan commissies/werkgroepen  23
Via de Algemene Leden Vergadering  21
Via de website van de vereniging  17
Anders  13
Niet  1
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Vrijwel alle oefentherapeuten-Mensendieck houden zich op de hoogte van het kwaliteits-
beleid van de NVOM. Hierbij wordt met name informatie ingewonnen via nieuwsbrieven 
een het tijdschrift van de vereniging. Ook het intercollegiaal overleg/IOM en presentaties 
op congressen, symposia en studiedagen zijn voor een grote meerderheid van de respon-
denten van belang. Zeventien procent van de oefentherapeuten maakt gebruik van de 
website van de vereniging voor informatie over het kwaliteitsbeleid. 
 
 

8.9 Ketenzorg 
 
Multidisciplinaire projecten die zijn uitgevoerd zijn het HOF-project (Handreikingen 
Oefentherapie Fysiotherapie), het PACK-project en de multidisciplinaire richtlijnen.  
De handreikingen voor de communicatie met de huisarts (HOF-producten) kunnen gezien 
worden als instrumenten die betrekking hebben op de kwaliteit van de keten. In het kader 
van het streven naar ketenzorg heeft de NVOM ook geparticipeerd in de ontwikkeling 
van twee multidisciplinaire richtlijnen: de richtlijn aspecifieke lage rugklachten en de 
richtlijn voor patiënten met M. Parkinson; deze laatste richtlijn wordt in multidisciplinair 
verband met de VBC en het KNGF ontwikkeld door een onderzoeksgroep van het LUMC 
in Leiden. De Parkinson-patiëntenvereniging is eveneens bij de ontwikkeling betrokken. 
De richtlijn wordt nu aangepast aan het methodisch handelen en de vorm die gebruikelijk 
is voor de elk van de drie beroepsgroepen. De richtlijn aspecifieke rugklachten wordt 
gemaakt op basis van de consensus richtlijn van het CBO en de richtlijn van het KNGF 
over dit onderwerp. Beide richtlijnen zullen voorjaar 2004 in concept klaar zijn. 
Een aanverwant project waar de NVOM in participeert is het PACK-project van 
ZONMW: ‘Paramedische zorg bij chronisch zieken: een kennissysteem voor huisartsen’. 
In dit project wordt een kennissysteem voor huisartsen ontwikkeld dat aangeeft bij welke 
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klachten of gezondheidsproblemen van mensen met een chronische aandoening, para-
medische zorg verergering van de klachten kan voorkomen. Dit project levert tevens 
kennis op die mogelijk gebruikt kan gaan worden voor de ontwikkeling van richtlijnen of 
scholing. 
De resultaten van het PACK-project en de multidisciplinaire richtlijnen waren eind 2003 
nog niet beschikbaar voor de beroepsgroep, deze instrumenten worden daarom niet verder 
in deze paragraaf besproken.  
 
Handreikingen 
Achtergrond 
Door de NVOM zijn, samen met de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) en het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) handreikingen ont-
wikkeld voor de communicatie tussen huisarts en oefentherapeut (of fysiotherapeut). Het 
betreft handreikingen voor de indicatiestelling, verwijsbrief, consultatie, tussentijds con-
tact en verslaggeving. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het deskundigheidsbevorderingspakket is toegestuurd aan alle leden. Dit is een handlei-
ding voor de IOM’s om de communicatie met verwijzers te bespreken; dit is de belang-
rijkste implementatiestrategie van de HOF-producten. De HOF-producten zelf zijn te 
downloaden vanaf internet. De producten zijn verder bekend gemaakt via de Nieuwsbrief, 
internet (ook via het NPi), de IOM’s en er is over geschreven in vaktijdschriften voor 
oefentherapeuten en huisartsen. De belangrijkste vorm van ondersteuning is het des-
kundigheidsbevorderingspakket. Voor de helpdesk van het NPi  zijn gelden gereserveerd; 
deze blijft de komende twee jaar nog beschikbaar. 
De zorgverzekeraar Achmea heeft de implementatie en het gebruik van de producten 
ondersteund door intercollegiaal overleg tussen huisartsen en oefentherapeuten te facili-
teren.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
De handreikingen zijn bedoeld voor oefentherapeuten die werkzaam zijn in een vrijge-
vestigde praktijk of in een gezondheidscentrum. Aan deze groep respondenten (n=173) 
zijn vragen gesteld over de handreikingen. Bijna driekwart van deze respondenten heeft 
de handreikingen in bezit (73%), 12% is wel op de hoogte van de handreikingen maar 
heeft ze niet in bezit, 13% is niet op de hoogte van het bestaan van de handreikingen. 
De bedoeling van de handreikingen is dat er met huisartsen afspraken gemaakt worden 
over de communicatie. Dit is nog geen algemeen gebruik: 11% van de oefentherapeuten 
heeft de handreikingen daadwerkelijk besproken met de verwijzende huisartsen. Het 
cijfer voor de toepasbaarheid van de handreikingen loopt uiteen van een 6,5 (s.d.= 1,5) 
voor de handreiking ‘indicatiestelling’ tot een 6,8 (s.d= 1,2) voor de handreiking ‘verslag-
geving’. Het gemiddelde cijfer voor de handreikingen is 6,6. 
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8.10 Kwaliteitsbeleid NVOM 
 
De NVOM ziet externe verantwoording als een belangrijk aandachtspunt, gezien de 
steeds groter wordende vraag hiernaar. Tevens wordt er nog te weinig gemeten in de 
individuele praktijk. Hierdoor zijn er nog nauwelijks landelijke data over bijvoorbeeld de 
effecten van de behandeling en patiënttevredenheid. Afhankelijk van de financiële moge-
lijkheden wil de NVOM inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het formuleren van 
uitkomst- en prestatie-indicatoren en het maken van productomschrijvingen. Naar aan-
leiding van een gesprek met VWS over productdifferentiatie denkt de NVOM nu na over 
de mogelijkheden hiervoor en welke invalshoek de juiste is.  
De speerpunten betreffen in de eerste plaats de hiaten met betrekking tot externe verant-
woording, het genereren van landelijke gegevens over de behandeling; het ontwikkelen 
van indicatoren en het maken van productomschrijvingen. NVOM voelt zich er tevens 
verantwoordelijk voor dat er een volwaardig en goed afgestemd aanbod is van bij- en 
nascholing. Er wordt nu samengewerkt met de VBC en de beide opleidingen (HVU en 
HVA) om het gezamenlijke scholingsbeleid en de behoeftes op dit gebied te verwoorden 
en af te stemmen. Dit is onder andere nodig omdat er geen cursussen specifiek voor 
oefentherapeuten-Mensendieck meer zijn; alle cursussen worden aangeboden voor alle 
oefentherapeuten. De opleiding is met ingang van dit jaar vierjarig geworden (dit was 
eerst driejarig); oefentherapeuten die deze opleiding afronden krijgen de titel Bachelor. 
Het is de bedoeling dat het aanbod van bij- en nascholing hierop wordt aangepast; 
bovendien wordt oefentherapeuten die de 3-jarige opleiding gevolgd hebben de moge-
lijkheid geboden om door een gericht programma van 1 jaar alsnog de Bachelorstitel te 
behalen.  
 
 

8.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat.  
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
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 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-
instrumenten te implementeren? 

 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 
een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 

 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 
worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 

 
 
Verloop van de projecten 
De projecten van de NVOM tijdens het IKPZ-programma zijn niet allemaal volgens plan 
verlopen, alle projecten zijn vertraagd gestart of hebben langer geduurd dan was gepland, 
onder andere  door personele wijzigingen en een tekort aan medewerkers. Tegenvallers 
waren het te geringe aantal aanmeldingen voor de visitaties en minder belangstelling voor 
de training tot begeleider voor intercollegiale toetsing. De doelstellingen voor de projec-
ten met betrekking tot visitatie en intercollegiale toetsing zijn daardoor niet allemaal 
gehaald, de overige projecten (met betrekking tot richtlijnen en de oprichting van de 
stichting ADAP) zijn wel behaald (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Van de instrumenten die door de NVOM geïmplementeerd zijn is gevraagd of oefen-
therapeuten-Mensendieck op de hoogte zijn van het bestaan van deze instrumenten. De 
geïmplementeerde instrumenten zijn het beroepsprofiel en de beroepscode, bij- en 
nascholing, inhoudelijke richtlijnen, criteria vanuit patiëntenperspectief, de aanbevelingen 
voor informatieverstrekking aan de huisarts, de leeswijzer wetenschappelijk onderzoek, 
het Intercollegiaal Overleg Oefentherapie-Mensendieck (IOM), het kwaliteitsregister, de 
klachtencommissie, het sjabloon voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag en de 
handreikingen voor de communicatie met de huisarts. Het instrument waar de minste 
oefentherapeuten van op de hoogte zijn zijn criteria vanuit patiëntenperspectief (47%), 
het instrument waar de meeste oefentherapeuten van op de hoogte zijn is het beroeps-
profiel (100%) (vraag 2d).  
 
Alle instrumenten die geïmplementeerd zijn worden in meer of mindere mate in de 
praktijk gebruikt, de criteria patiëntenperspectief door 9% van de oefentherapeuten-
Mensendieck, in het kwaliteitsregister is 99% van de oefentherapeuten ingeschreven 
(vraag 2e).  
 
Verschillende instrumenten worden in samenhang met elkaar gebruikt. Hoewel de 
NVOM nog niet beschikt over een standaard verslagleggingsformulier, worden vast-
gelegde gegevens al wel gebruikt voor bespreking in een IOM (32%) en voor het maken 
van een kwaliteitsjaarverslag (19%). Ook in het IOM komt samenhang tussen instrumen-
ten tot uiting: 84% van de oefentherapeuten heeft de afgelopen twee jaar NVOM-
richtlijnen besproken, de criteria vanuit patiëntenperspectief (19%) of het beroepsprofiel 
(6%) (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van instrumenten belemmeren of bevorderen zijn af te leiden uit 
de cijfers die gegeven zijn voor de instrumenten, uit de stellingen die voorgelegd zijn 
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over bij- en nascholing, IOM en richtlijnen, uit implementatieactiviteiten van de NVOM 
en uit de geboden ondersteuning voor het gebruik van instrumenten. De cijfers lopen 
uiteen van een 6,6 voor de leeswijzer en de handreikingen 7,4 voor het IOM. Er is geen 
duidelijke samenhang tussen de mate waarin een instrument wordt gebruikt en het cijfer 
voor dit instrument.  
Mogelijke belemmeringen voor het volgen van bij- en nascholing voor ruim een derde 
van de respondenten zijn de kosten, het gebrek aan vernieuwing van het aanbod en het 
gebrek aan tijd om cursussen te volgen. Bevorderend is dat een ruime meerderheid de 
cursussen van goede kwaliteit vindt. De stellingen over richtlijnen laten gemiddeld een 
positieve attitude zien, een deel van de respondenten vindt wel dat het werken volgens 
richtlijnen niet verplicht zou moeten worden. De mening ten aanzien van het IOM is zeer 
positief: 81% ziet meer voor- dan nadelen aan deelname aan een IOM. 
Alle instrumenten van de NVOM zijn op meerdere manieren verspreid en bekend ge-
maakt; de meeste instrumenten zijn dan ook bij ongeveer zestig procent of meer van de 
respondenten bekend. De criteria vanuit patiëntperspectief zijn echter bij slechts 47% van 
de respondenten bekend. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat dit instrument niet aan de 
leden is toegestuurd, noch beschikbaar is via de website. Voor het gebruik van de meeste 
instrumenten wordt ondersteuning geboden in de vorm van besprekingen in de IOM’s, 
handleidingen of een helpdesk. Alleen de aanbevelingen voor informatieverstrekking aan 
de huisarts worden niet ondersteund. Dit instrument word door ongeveer een derde van de 
oefentherapeuten gebruikt (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
De NVOM heeft instrumenten ontwikkeld voor alle elementen uit het toetsingskader: 
deskundigheid, normen en criteria, meten toetsen en verbeteren, borging, externe ver-
antwoording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h).  
Er is op verschillende manieren samenhang gerealiseerd tussen de elementen. Het 
beroepsprofiel dient als basis voor de puntentoekenning voor registratie in het kwali-
teitsregister, de richtlijnen worden besproken in de IOM’s en er zijn modules om 
instrumenten zoals de criteria vanuit patiëntenperspectief en de HOF-producten in de 
IOM’s te bespreken. In het kwaliteitsregister komt de samenhang eveneens goed tot 
uiting. Voor herregistratie zijn het volgen van bij- en nascholing en het toepassen van 
kwaliteitsinstrumenten zoals intercollegiale toetsing en het schrijven van een kwaliteits-
jaarverslag van belang (vraag 2i).   
 
Veel instrumenten zijn toegestuurd aan de leden van de NVOM. Bekendmaking via de 
Nieuwsbrief en de IOM’s, artikelen in het tijdschrift en publicatie op de website zijn 
andere kanalen die de NVOM gebruikt om instrumenten te implementeren (vraag 2j).  
 
Alle leden van de NVOM zijn ingedeeld in 23 regio’s die elk door een regioteam worden 
aangestuurd.  
De kwaliteitscoördinatoren uit deze teams zetten IOM’s op en sturen ze aan, er zijn 
ongeveer 60-70 IOM’s actief. De huidige inkomsten zijn niet voldoende om de regio-
structuur op dezelfde wijze in stand te houden; de NVOM denkt daarom na over alter-
natieven (vraag 2k-l).  
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 259 



260 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

9 Orthoptisten 
 
 
 
Gedurende de drie kwaliteitsprogramma’s zijn er verschillende kwaliteitsinstrumenten 
ontwikkeld voor orthoptisten, zoals een verslagleggingsformulier en inhoudelijke richt-
lijnen. In dit hoofdstuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die 
in het IKPZ-programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschik-
baar zijn gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. 
Daarna wordt per element uit het toetsingskader besproken welke instrumenten beschik-
baar zijn voor de orthoptisten. Van elk instrument wordt aangegeven op welke wijze 
implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing zijn vormgegeven. De basis 
voor deze bespreking is de informatie uit het interview met de vertegenwoordigers van de 
beroepsvereniging. Vervolgens wordt de bekendheid met, het gebruik van en de waarde-
ring voor de instrumenten besproken; deze gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijst-
onderzoek. Aan het einde van het hoofdstuk worden de resultaten samengevat, waarbij de 
vraagstellingen 2a t/m 2l beantwoord worden. 
 
 

9.1 Projecten in het IKPZ-programma 
 
De NVvO heeft binnen het IKPZ-programma projecten uitgevoerd met betrekking tot 
regionalisatie, verslaglegging, implementatie van het Standaard Zorgplan Amblyopie-
behandeling en de oprichting van de stichting accreditatie paramedici. Met betrekking tot 
regionalisatie stonden er twee projecten gepland. In het eerste jaar is een inventarisatie 
gedaan van de bestaande infrastructuur en er is een stappenplan voor de regionalisatie 
ontwikkeld. In het derde IKPZ-jaar zou dit regionalisatieproject geïnventariseerd worden. 
Er zijn echter geen gegevens bekend over het verloop van dit project. In het project ver-
slaglegging zijn de verslagleggingsformulieren die in het BKPZ-programma zijn ontwik-
keld geïmplementeerd. Daarnaast is er een project opgezet waarin een handzame codering 
voor de orthoptische diagnose is ontwikkeld en een beschrijving is gegeven van het 
patiëntenprofiel van de orthoptische praktijk. Dit project is in verband met logistieke 
planning bij het NPi later gestart; in verband hiermee is de periode van dataverzameling 
ingekort. Het project is uiteindelijk conform schema afgerond. Het project ter implemen-
tatie van het standaard zorgplan amblyopiebehandeling is door late subsidietoekenning 
later gestart dan gepland. Het project is vervolgens binnen de gestelde tijd afgerond. De 
oprichting van de stichting accreditatie is een gezamenlijk project van de NVE, NVM, 
NVD, NVvO, VBC, NVOM, NVMBR en NVvP. Dit project heeft langer geduurd dan 
gepland, onder andere omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer heeft 
geduurd dan voorzien. De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de doelstellingen 
zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP opgericht 
(Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop van 2004 
zal de stichting starten met het accrediteren van scholing.  
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9.2 Respons 
 
Van de NVvO is een aselecte steekproef van 200 werkzame orthoptisten verkregen. In 
totaal hebben 115 orthoptisten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; de respons was 
58%18. Zes orthoptisten gaven aan dat het orthoptistisch (be)handelen geen deel uitmaakt 
van hun functie. Deze zes orthoptisten worden daarom niet meegenomen in de verdere 
analyses. 
 
 
Tabel 9.1: Geslacht en werkveld van de respondenten vergeleken met de totale populatie 

van werkzame orthoptisten (in percentages) 
 
 Respondenten (n=109) Totale populatie (N=293)*

Geslacht 
Man 1 1
Vrouw 99 99

Leeftijd 
<41 61 61
41-50 29 22
>50 9 12

Werkveld 
Ziekenhuis 91 81
Particuliere oogartspraktijk 3 -
Overig 6 17
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen bij de respondenten even 
groot is als de verhouding in de totale populatie. Wel blijkt er verschil te zijn in de leef-
tijd; in de totale populatie zijn iets meer ouderen werkzaam.  Ook is er een verschil in de 
werkvelden van orthoptisten. Dit heeft mogelijk te maken met de verschillende definities 
bij de verschillende werkvelden tussen de totale populatie en de respondentenpopulatie.  
 
 

9.3 Deskundigheid 
 
Beroepsprofiel en bij- en nascholing zijn essentieel in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren. Zowel een beroepsprofiel als bij- en nascholingsactiviteiten zijn 
beschikbaar voor orthoptisten. 
 
Beroepsprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepsprofiel is toegestuurd aan alle leden, er is schriftelijke bekendheid aan de 
leden aangegeven en er is over gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging. De 
studenten orthoptie krijgen in hun laatste studieweek een cursus over het beroepsprofiel 

                                                      
18 Van de 200 aangeschreven orthoptisten waren er drie niet meer werkzaam of vertrokken met onbekende 

bestemming. 



262 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

en de beroepscode. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het werkveld of de wetgeving 
wordt het beroepsprofiel geactualiseerd. Zo is in 2000 het beroepsprofiel in samen-
werking met het NPi geactualiseerd, omdat de opleiding van drie naar vier jaar ging en 
omdat de verwijsrelatie was veranderd.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Een ruime meerderheid van de respondenten is op de hoogte van het beroepsprofiel 
(91%) en heeft het beroepsprofiel in bezit (80%). Het beroepsprofiel wordt door 60% 
toegepast bij het uitoefenen van het beroep. Gemiddeld wordt de toepasbaarheid van het 
beroepsprofiel gewaardeerd met een 6,9 (s.d.=1,0). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De commissie deskundigheidsbevordering onderhoudt contacten met aanbieders van bij- 
en nascholing over het aanbod. Ook de opleiding reikt ideeën aan over mogelijke cursus-
sen. Tot voor kort was de Hogeschool van Utrecht de enige aanbieder van bij- en 
nascholing; sinds ongeveer twee jaar verzorgt het NPi ook een aantal cursussen. 
Omdat de opleiding veranderd is van drie jaar naar vier jaar, heeft de NVvO overleg met 
de hogeschool over de bij- en nascholing van orthoptisten die de twee- of driejarige oplei-
ding tot orthoptist hebben gevolgd. Hiervan zal een gedeelte verplicht worden gesteld.  
 
Naast dit aanbod van scholing waar de NVvO bij betrokken is, zijn er nog meer moge-
lijkheden voor scholing.  Zo vinden er nationaal en internationaal enkele grote congressen 
plaats, zoals het jaarlijks congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Boven-
dien is er twee keer per jaar een bijeenkomst van het Dondersgezelschap, een weten-
schappelijk podium voor het vakgebied van de orthoptist. Ook Boerhaave en het specia-
lisme kinderoogheelkunde verzorgen cursussen die relevant kunnen zijn voor orthoptis-
ten. Orthoptisten die deze scholing willen volgen, kunnen hiervoor bij de NVvO punten 
aanvragen; de NVvO toetst dan de relevantie van de scholing en beoordeelt hoeveel 
punten er kunnen worden verkregen.  
Er zijn volgens de NVvO voldoende mogelijkheden voor scholing, ook buiten de NVvO 
om. 
Deze scholingsactiviteiten worden sinds kort via de website aangekondigd.  
 
Gebruik en waardering 
Bij- en nascholing wordt door 97% van de respondenten gevolgd. Tabel 9.2 geeft een 
overzicht van de meningen van deze orthoptisten over het aanbod van bij- en nascholing. 
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Tabel 9.2: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=109)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 68 23 7
De cursussen zijn te duur 49 34 15
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 32 48 18
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen 45 38 17
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 31 40 28
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen 45 36 19
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid van de respondenten vindt de cursussen over het algemeen van een 
goede kwaliteit. Daarnaast vindt ongeveer de helft de cursussen te duur. Dit hoeft echter 
niet voor alle cursussen te gelden; volgens de NVvO zijn de meeste cursusprijzen relatief 
laag. Ook vindt bijna de helft dat er een reële toekenning van punten tegenover de 
cursussen staat. Een even grote groep kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing 
te volgen. De meningen zijn wat meer verdeeld over het aanbod van bij- en nascholing.  
 
 

9.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader zijn classificaties, een 
beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVvO beschikt over een orthoptische diagnosecode, een beroepsprofiel (zie paragraaf 
9.3) en een beroepscode. De NVvO  beschikt tevens over twee inhoudelijke standaar-
den/protocollen: het standaard zorgplan amblyopiebehandeling en het protocol voor 
preoperatief orthoptisch onderzoek strabismuschirurgie. Omdat de implementatie van 
deze twee producten nog niet waren afgerond tijdens het vragenlijstonderzoek, zijn hier 
geen vragen over gesteld in de vragenlijst.  
 
Classificaties 
Achtergrond 
Tijdens het IKPZ-programma is de orthoptische diagnosecode ontwikkeld. Deze zal 
worden geïntegreerd in het digitale verslagleggingsformulier. 
 
Gebruik 
In de vragenlijst aan de orthoptisten is gevraagd of zij de orthoptische diagnosecode 
volgens ICF/ICIDH vastleggen, en zo ja, of ze dit elektronisch of op papier doen. Hieruit 
kwam naar voren dat 63% deze diagnosecode niet vastlegt, dat 5% deze elektronisch 
vastlegt en 18% op papier, 6% legt de diagnosecode zowel elektronisch als op papier 
vast.  
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en gebruik 
De beroepscode is toegestuurd aan alle leden, er is schriftelijke bekendheid aan de leden 
aangegeven en er is over gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging. De studenten 
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orthoptie krijgen in hun laatste studieweek een cursus over het beroepsprofiel en de 
beroepscode. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het werkveld of de wetgeving wordt 
de beroepscode geactualiseerd. Hierover is overleg met het NPi. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Een meerderheid van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de beroeps-
code (82%) en heeft de beroepscode in bezit (72%). De beroepscode wordt door 56% 
toegepast bij het uitoefenen van het beroep. Gemiddeld wordt de toepasbaarheid van de 
beroepscode gewaardeerd met een 6,9 (s.d.=1,0). 
 
 

9.5 Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review 
(intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten zijn hier-
voor essentieel. De NVvO beschikt over een verslagleggingsformulier, waarmee het 
verslagleggen zoveel mogelijk gestandaardiseerd kan plaatsvinden. Daarnaast zijn de 
orthoptisten georganiseerd in regio’s. De NVvO beschikt niet over een instrument voor 
de raadpleging van patiënten en heeft geen indicatoren opgesteld voor de kwaliteit van 
zorg (dit is nog geen essentieel instrument in het toetsingskader). Omdat orthoptisten op 
lokaal niveau mogelijk wel patiëntenraadplegingen uitvoeren en gebruik maken van 
indicatoren zijn hier wel vragen over gesteld in de vragenlijst. 
 
Verslaglegging 
Implementatie, ondersteuning en gebruik 
Het verslagleggingsformulier is toegestuurd aan alle leden, er is schriftelijke bekendheid 
aan de leden aangegeven en er is over gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging. 
Daarnaast wordt het verslagleggingsformulier veel op de opleiding gebruikt, zodat alle 
toekomstige orthoptisten er bekend mee zijn. Er zijn plannen om dit formulier op internet 
te plaatsen.  
Er is inmiddels een digitale versie van het verslagleggingsformulier, maar dit is nog onder 
licentie van de softwarefabrikant. Er zijn nu twee afdelingen oogheelkunde die ermee 
werken. In hoeverre de orthoptisten digitaal vastleggen is afhankelijk van de instelling 
waarin ze werken.  
Ter ondersteuning bij het gebruik is er een handleiding ontwikkeld. Ook is er een work-
shop geweest in de ALV.  
Omdat het verslagleggingsformulier net afgerond is, zijn er nog geen afspraken gemaakt 
over de actualisering. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Een ruime meerderheid (93%) is op de hoogte van het bestaan van het verslagleggings-
formulier; 67% heeft dit formulier in bezit. Bijna een kwart  (24%) maakt gebruik van dit 
formulier bij het verslagleggen; 23% maakt hiervan gebruik bij het verslagleggen op 
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papier en 1% maakt hiervan gebruik bij het elektronisch verslagleggen. Gemiddeld wordt 
de toepasbaarheid van het verslagleggingsformulier gewaardeerd met een 6,9 (s.d.=1,2). 
 
Aan de orthoptisten is gevraagd waar zij de vastgelegde gegevens voor gebruiken. Tabel 
9.3 geeft een overzicht van de antwoorden op deze vraag.  
 
 
Tabel 9.3: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=109) 
 
 Percentage

Dossiervorming 95
Geheugensteun bij de behandeling 89
Informeren van de patiënt 87
Overdracht naar een collega 83
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 80
Evaluatie van de behandeling 80
Ter bespreking in regionaal overleg 57
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 32
Spiegelinformatie 8
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 2
Overig 2
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De vastgelegde gegevens worden met name gebruikt voor het vormen van een dossier, als 
geheugensteun bij de behandelen, ter informatie van de patiënt, voor de overdracht naar 
een collega, voor de communicatie naar andere hulpverleners en voor de evaluatie van de 
behandeling. Ruim de helft gebruikt deze gegevens tevens ter bespreking in regionaal 
overleg.  
 
Regionaal overleg 
Achtergrond 
Een regionaal overleg vindt twee tot drie keer per jaar plaats. Aan de orthoptisten wordt 
gevraagd minimaal twee keer per jaar een regiovergadering bij te wonen; ze krijgen hier-
voor punten voor registratie in het kwaliteitsregister. Leden die een jaar lang niet aan-
wezig zijn bij de regiovergaderingen worden hiervan geroyeerd.  
Het grootste deel van de agenda wordt door de regiocontactpersonen samengesteld. Het 
gaat hierbij met name casuïstiekbespreking. Soms worden er speciale onderwerpen die in 
de regio spelen besproken.  
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van de regionale overleggroepen. 
Een overgrote meerderheid (93%) neemt ook deel aan regionaal overleg. In totaal zijn er 
acht respondenten die niet deelnemen aan regionaal overleg; 5 hebben in het verleden wel 
deelgenomen en drie hebben nog nooit deelgenomen.De meest genoemde reden voor het 
niet deelnemen is dat het teveel tijd kost (zes keer genoemd). Daarnaast geven twee res-
pondenten aan het nog niet geregeld te hebben, maar in de toekomst wel deel te zullen 
nemen.  
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Aan de respondenten die wel deelnemen aan het regionaal overleg is gevraagd welke 
activiteiten de afgelopen twee jaar in deze overleggroepen zijn ondernomen. Tabel 9.4 
geeft een overzicht van de meest voorkomende activiteiten.  
 
 
Tabel 9.4: Belangrijkste activiteiten in de regionale overleggroepen (n=101)* 
 
 Percentage

Casuïstiekbespreking 100
Bespreken van richtlijnen/standaarden/protocollen 86
Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk 72
Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 63
Bespreken van beroepscode of beroepsprofiel 38
Bespreken van wetenschappelijke literatuur 31
Bespreken van de resultaten van patiëntenfeedback 18
Bespreken van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 15
Bespreken van uitkomstindicatoren voor de kwaliteit van zorg 4
Bespreken van spiegelinformatie 3
Gastspreker 3
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
In alle overleggroepen wordt casuïstiek besproken. Daarnaast worden in een groot aantal 
overleggroepen richtlijnen, standaarden en/of protocollen, recente inzichten in de dage-
lijkse praktijk en het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep besproken.  
Het nut van het regionaal overleg in het algemeen wordt gemiddeld gewaardeerd met een 
7,5 (s.d.=0,8). 
 
De deelnemers aan het regionaal overleg is een aantal stellingen over dit overleg voorge-
legd. In tabel 9.5 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden hierop. 
 
 
Tabel 9.5: Meningen over regionaal overleg (percentages) (n= 101)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan regionaal overleg achterhaalt de tekortkomingen in 
mijn handelen 34 44 19
Deelname aan regionaal overleg vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 79 13 8
Van collega’s in een regionale overleggroep leer ik veel 62 34 4
Deelname aan regionaal overleg verbetert het contact met mijn 
collega’s 87 9 4
Regionaal overleg dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van het 
eigen handelen 81 14 5
Regionaal overleg levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 87 6 7
Deelname aan regionaal overleg kost te veel tijd 3 12 85
Deelname aan regionaal overleg kost te veel geld 3 4 93
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
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Een ruime meerderheid vindt dat deelname aan regionaal overleg het contact met de col-
lega’s verbetert en dat dit overleg een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Boven-
dien is het merendeel van mening dat regionaal overleg dwingt om kritisch te zijn ten 
opzichte van het eigen handelen en de kennis en vaardigheden vergroot. meer dan helft 
leert veel van collega’s in een regionale overleggroep. Voor een grote groep respondenten 
kost dit overleg niet te veel tijd of geld. 
De meerderheid van de orthoptisten die deelnemen aan de regiovergaderingen (92%) ziet 
meer voordelen dan nadelen, 7% ziet evenveel voor- als nadelen en 1% ziet vooral na-
delen.  
 
Patiëntenraadpleging 
De NVvO beschikt niet over een instrument om een meningspeiling onder patiënten uit te 
voeren. Wel is het mogelijk dat op lokaal niveau dergelijke meningspeilingen worden uit-
gevoerd. Aan de orthoptisten is gevraagd of hun praktijk of afdeling wel eens een 
dergelijke meningspeiling uitvoert. Op deze vraag antwoordde 90% dit nog nooit te heb-
ben gedaan. Zes procent gaf aan wel eens een meningspeiling te hebben uitgevoerd, maar 
dit had niet geleid tot veranderingen in het handelen.Vier procent voert wel eens een 
meningspeiling uit waarbij dit wel heeft geleid tot veranderingen in het handelen.  
 
Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
Zes procent van de responderende orthoptisten geeft aan gebruik te maken van indicato-
ren voor de kwaliteit van zorg. Driekwart is niet op de hoogte van het bestaan van indi-
catoren en 17% kent wel indicatoren, maar maakt er geen gebruik van. Hierbij worden de 
volgende indicatoren genoemd: Preoperatief ortoptisch onderzoek strabismuschirurgie 
(2x), eindvisus en aantal plakuren bij amblyopie behandeling (1x), stroomschema 
amblyopiebehandeling (1x), overzicht van ok-resultaten (1x) en wachttijden (1x). 
Van de zeven orthoptisten die indicatoren gebruiken geven vijf aan dat deze door de 
beroepsvereniging zijn vastgesteld en drie dat deze door de praktijk, instelling of afdeling 
zijn vastgesteld. Ook geeft iemand aan dat deze door lokaal multidisciplinair overleg zijn 
vastgesteld, een ander heeft aangegeven dat ze door middel van overleg met collega’s zijn 
opgesteld. 
 
 

9.6 Borging 
 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is het Kwaliteitsregister Paramedici het be-
langrijkste instrument. Omdat orthoptisten in een instelling werken en niet in een vrij-
gevestigde praktijk, is een landelijke klachtencommissie niet van toepassing. De klacht-
regeling vindt instellingsgebonden plaats. De Stichting ADAP voor de accreditaite van 
activiteiten in het kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de laatste 
instrumenten die tijdens het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen (zie paragraaf 
9.1). 
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Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
Het kwaliteitsregister is een gezamenlijk register van paramedische beroepsgroepen. De 
criteria worden door de verenigingen bepaald en in de ALV goedgekeurd. De beroeps-
verenigingen zijn van mening dat er bij een gezamenlijk register ook gelijke criteria voor 
de beroepsgroepen nodig zijn.  
Het was de eerste kennismaking voor de beroepsbeoefenaren met eisen aan kwaliteit.  
De huidige criteria kunnen zwaar gevonden worden omdat de werkzaamheden en de 
scholing zuiver orthoptisch moeten zijn. Veel orthoptisten werken veelzijdiger in de 
oogzorg, de opleiding is breder, dus moet ook de scholing breder zijn. Bij het ontwik-
kelen van de nieuwe criteria wordt nu rekening gehouden met dit feit.  
Een kleine groep blijft van mening dat de eisen zuiver orthoptisch moeten blijven. 
De discussie is nog gaande, maar de volgende nieuwe criteria zullen qua aantal werk-
ervaringsuren en qua studiebelastingsuren zwaarder maar breder worden. 
 
Registratie en waardering 
Op één na zijn alle respondenten ingeschreven in het basisregister van het Kwaliteits-
register Paramedici. Een meerderheid van de respondenten (62%) vindt de criteria voor 
registratie in het kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basisregister) precies 
goed. Een derde (33%) vindt ze te zwaar en 2% vindt ze juist te licht. Eveneens 2% kent 
de criteria niet.  
 
 

9.7 Externe verantwoording 
 
Dit element kan worden ingevuld op twee niveau’s: op verenigingsniveau en op praktijk-
niveau. Op verenigingsniveau is een kwaliteitsjaarverslag essentieel voor de externe 
verantwoording. De NVvO schrijft geen kwaliteitsjaarverslag, maar kwaliteit vormt een 
onderdeel van het jaarverslag. Ook op praktijkniveau zou een kwaliteitsjaarverslag bij 
kunnen dragen aan de externe verantwoording, dit is echter geen essentieel onderdeel in 
het toetsingskader. Door zes procent van de orthoptisten wordt op lokaal niveau gebruik 
gemaakt van indicatoren. Indicatoren kunnen gebruikt worden voor externe verant-
woording; dat is echter niet gevraagd in de vragenlijst.  
 
Kwaliteitsjaarverslag afdeling/praktijk 
Aan de orthoptisten is gevraagd of er in de praktijk of op de afdeling een kwaliteitsjaar-
verslag wordt geschreven. Op deze vraag antwoordde 20% bevestigend; 56% gaf aan dat 
er geen kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven en 24% weet dit niet. 
 
 

9.8 Communicatie 
 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. De infra-
structuur van de orthoptisten bestaat uit verschillende regio’s waarin overleg plaats vindt. 
De communicatiemiddelen waar de NVvO gebruik van maakt zijn onder andere het 
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tijdschrift van de vereniging, regionaal overleg, de algemene ledenvergadering en de 
website van de vereniging. 
 
Infrastructuur 
In totaal  zijn er 17 regio’s, waaraan  per regio minimaal 15 orthoptisten deelnemen. Aan 
de grootste regio’s nemen 35 tot 40 orthoptisten deel.  Een regionaal overleg vindt twee 
tot drie keer per jaar plaats (zie ook paragraaf 9.5).  
De regio’s zijn historisch gegroeid, doordat er in de jaren 80 behoefte bestond om met 
elkaar casuïstiek te bespreken. Hierdoor nemen mogelijk ook niet-leden van de NVvO 
deel aan een regionale overleggroep.  
Door het project regionalisatie van de NVvO (in samenwerking met het CBO) zijn regio-
contactpersonen geschoold. Hierdoor zijn de regionale overlegroepen een activiteit van 
vereniging geworden. Niet-leden die deelnemen aan een regionale overleggroep kunnen 
gewoon deel blijven nemen, maar niet-leden die deel willen gaan nemen moeten hiervoor 
eerst lid worden van de NVvO. De NVvO streeft na dat alle leden deelnemen aan een 
regionale overleggroep.   
 
Het project regionalisatie is pas afgerond en moet daarom nog vorm krijgen. Besloten is 
dat de regiocontactpersonen één keer per jaar bij elkaar komen.Eén bestuurslid is verant-
woordelijk voor de regiovergaderingen en onderhoudt contacten met de regiocontact-
personen. Dit bestuurslid geeft aan deze contactpersonen door wanneer er bestuurszaken 
zijn die in de regiovergaderingen besproken dienen te worden. Ook voor ander zaken 
aangaande de regionale overleggroepen kunnen de regiocontactpersonen bij dit bestuurs-
lid terecht.  
De implementatie van kwaliteitsinstrumenten vindt ook plaats via de regio’s. Hiervoor is 
echter nog niet volledige medewerking van alle regio’s; er zijn nu in totaal 12 regio-
contactpersonen, de overige vijf zullen nog geschoold worden. 
 
Naast deze regio’s bestaat de NVvO uit een bestuur en zes commissies waarin leden 
participeren, waaronder de commisies PR, deskundigheidsbevordering, de redactie van 
het tijdschrift en internationaal georiënteerde commissies. 
Daarnaast is er onlang een adviesraad  van oudgedienden/orthoptisten die sterke affiniteit 
hebben met kwaliteit en ontwikkelingen in de gezondheidszorg opgericht. Deze raad 
houdt ontwikkelingen op het terrein van de orthoptie in de gaten en adviseert het bestuur 
gevraagd en ongevraagd over beleids- en kwaliteitszaken. 
 
De NVvO is van mening dat de regionale overleggroepen nog meer vorm moeten krijgen. 
Ook vindt de NVvO dat de adviesraad moet meer vorm gaan krijgen. Hierbij wordt ernaar 
gestreefd om het bestuur wat minder topzwaar te maken; de afgelopen twee jaar heeft het 
bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat,  heel hard gewerkt. Het is de bedoeling om 
wat meer taken te delegeren, door bijvoorbeeld kwaliteitsprojecten door de regio’s te 
laten uitvoeren.  
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Communicatiemiddelen 
Aan de orthoptisten is gevraagd op welke wijze ze zich op de hoogte houden van (ontwik-
kelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVvO. In tabel 9.6 wordt een overzicht gegeven 
van de antwoorden op deze vraag. 
 
 
Tabel 9.6: Manieren waarop de orthoptisten zich op de hoogte houden van (ontwikkelin-

gen in) het kwaliteitsbeleid van de NVvO (n=109)* 
 
 Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 98
Via intercollegiaal overleg/regionaal overleg 92
Via de algemene ledenvergadering 91
Via congressen /symposia /studiedagen 77
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 55
Via de afdeling of praktijk 31
Via deelname aan commissies of werkgroepen 24
Via de website van de vereniging 14
Anders 2
Niet -
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De meeste orthoptisten houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de NVvO 
via een vaktijdschrift of het tijdschrift van de vereniging, via intercollegiaal of regionaal 
overleg, via de algemene ledenvergadering en /of via congressen, symposia of studie-
dagen. Ook schriftelijke informatie van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het op 
de hoogte houden en blijven van het kwaliteitsbeleid. De website wordt door 14% van de 
respondenten bezocht om zich op de hoogte te houden van het kwaliteitsbeleid van de 
vereniging.  
 
 

9.9 Ketenzorg 
 
Op bestuurlijk niveau wordt nog niet zoveel samengewerkt met het NOG. Het is de 
bedoeling om een structureel overleg met het NOG te plannen.  
Wel neemt de NVvO deel aan het Landelijk Netwerk Oogzorg (LNO, voorheen het 
Landelijk Platform Oogzorg (LPO)). Hierin zijn alle aanbieders van oogzorg vertegen-
woordigd. Binnen het LPO is getracht een samenwerkingsverband op te zetten; hierover 
is geen overeenstemming bereikt. Nu wordt er in het LNO getracht om regionaal alle 
aanbieders van oogzorg op één lijn te krijgen, zodat er taakherschikking, taakomschrij-
ving en samenwerking in de oogzorg kan plaatsvinden.  
Het LNO wordt gefaciliteerd vanuit het Ministerie van VWS. 
 
In de praktijk wordt veel samengewerkt met de oogartsen, daarbij wordt veelal gewerkt 
met een eigen protocol op het gebied van samenwerking. Dit blijkt goed te werken, de 
NVvO heeft daarom geen plannen om dit te standaardiseren. Als er problemen zijn in de 
samenwerking, wil de NVvO daarbij van dienst zijn. Indien orthoptisten een eigen 
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praktijkvoering zouden krijgen, zullen er wel duidelijke afspraken  over samenwerking 
worden gemaakt. 
 
 

9.10 Kwaliteitsbeleid 
 
In het interview met de sleutelpersonen van de NVvO is gevraagd wat de hiaten zijn in 
het kwaliteitsbeleid en wat de speerpunten zijn voor het kwaliteitsbeleid van de komende 
jaren. 
Volgens de NVvO is het grootste hiaat dat er geen criteria vanuit patiëntenperspectief 
zijn. Ook het gebrek aan mankracht en middelen wordt als een knelpunt beschouwd. De 
NVvO heeft veel ideeën op het terrein van kwaliteitsbeleid, maar kan ze door gebrek aan 
mankracht en middelen niet ten uitvoer brengen.  
Bij voortzetting van de huidige subsidie, zou volgens de NVvO een aanvraag voor een 
beleidsmedewerker geschreven kunnen worden zodat een betere continuering van het 
kwaliteitsbeleid tot stand gebracht kan worden. Om deze reden is er ook een adviesraad 
aangesteld (zie bij infrastructuur).  
Ontwikkelen van criteria vanuit patiëntenperspectief zou bij voortzetting van het sub-
sidiebeleid voor de NVvO één van de eerste aandachtspunten zijn. 
Voor de NVvO is het bijhouden en onder de aandacht blijven houden van het kwaliteits-
beleid is één van de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd. Dit zal de NVvO 
onder andere doen door het aanbieden van kwaliteitsinstrumenten via internet.  
Ook wil de NVvO dat er meer aandacht komt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom 
wordt er nu een databank opgezet, waaraan zoveel mogelijk orthoptisten gegevens over 
de amblyopiebehandeling zullen aanleveren. Het doel hiervan is om het evidence based 
werken te bevorderen.  
 
 

9.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn gepresenteerd worden.  
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
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 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
Met uitzondering van enkele vertragingen zijn de meeste projecten in het IKPZ-program-
ma volgens plan verlopen. Over het verloop van één project zijn echter geen gegevens 
bekend. In verband met logistieke planning bij het NPi is het project voor de ontwik-
keling van de orthoptische diagnosecode en de beschrijving van het patiëntenprofiel later 
gestart en is de periode van dataverzameling ingekort. Het project is vervolgens conform 
schema afgerond. Ook het project met betrekking tot de implementatie van het standaard 
zorgplan amblyopiebehandeling is later gestart; dit kwam door de late subsidietoeken-
ning. De doelstelling is uiteindelijk binnen de gestelde tijd behaald. De oprichting van de 
Stichting Accreditatie heeft langer geduurd dan gepland; een tegenvaller was dat het 
onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer duurde dan was voorzien. De doelstel-
ling hiervan zal in 2004 gehaald worden (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Aan een steekproef van orthoptisten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan 
van de door de beroepsvereniging geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten, of ze deze 
(indien van toepassing) in bezit hebben, of ze deze gebruiken en hoe ze deze waarderen. 
Alle respondenten blijken op de hoogte van het bestaan van de regionale overleggroepen. 
Ook blijken de orthoptisten goed bekend met het beroepsprofiel en de beroepscode: 91% 
is op de hoogte van het bestaan van  het beroepsprofiel en 80% heeft dit in bezit, van het 
bestaan van de beroepscode is 82% op de hoogte en 72% heeft deze in bezit. Het verslag-
leggingsformulier is bij 67% in bezit en 93% is op de hoogte van het bestaan hiervan 
(vraag 2d). 
 
Bijna alle orthoptisten staan ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister. 
Bovendien volgt een overgrote meerderheid bij- en nascholing en neemt deel aan regio-
naal overleg. Het minst wordt gebruik gemaakt van indicatoren en patiëntenraadpleging; 
dit zijn allebei instrumenten waartoe de NVvO geen activiteiten heeft ondernomen (vraag 
2e). 
 
De samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten komt met name tot uiting in het regionaal 
overleg: in 63% van de groepen wordt het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep bespro-
ken en in 38% de beroepscode of het beroepsprofiel. Daarnaast gebruikt 57% van de 
orthoptisten de door hun vastgelegde gegevens ter bespreking in regionaal overleg (vraag 
2f). 
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Factoren die het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten kunnen bevorderen of belem-
meren zijn af te leiden uit de cijfers die gegeven zijn voor het nut of de toepasbaarheid 
van de instrumenten die met behulp van enkele stellingen zijn onderzocht, de ervaren 
verhouding tussen voor- en nadelen en de implementatie- en ondersteuningsactiviteiten 
van de vereniging. Het cijfer voor de kwaliteitsinstrumenten ligt telkens op een 6,9, met 
uitzondering van het regionaal overleg, wat gewaardeerd wordt met een 7,5.  
Ook de meningen over het regionaal overleg zijn overwegend positief. De meerderheid 
ervaart dan ook vooral voordelen bij het deelnemen aan regionaal overleg.  
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze overleggroepen alleen zijn beoordeeld 
door de orthoptisten die deelnemen aan zo’n overleggroep. De grootste reden voor het 
niet deelnemen aan het regionaal overleg is dat het teveel tijd kost.  
Een meerderheid van de orthoptisten is van mening dat de bij- en nascholingsactiviteiten 
over het algemeen van een goede kwaliteit zijn. Daarbij vindt ongeveer de helft dat de 
cursussen te duur zijn. 
De kwaliteitsinstrumenten zijn op meerdere manieren geïmplementeerd en zijn daardoor 
ook goed bekend bij de respondenten. Ook wordt bij alle geïmplementeerde instrumenten 
ondersteuning geboden bij het gebruik. Toch wordt het verslagleggingsformulier door 
nog geen kwart van de respondenten gebruikt. Dit komt mogelijk doordat alle orthoptis-
ten in een instelling werken die vaak al een eigen verslagleggingssyteem hebben (vraag 
2g). 
 
Beroepsvereniging 
Met uitzondering van het element ‘ketenzorg’heeft de NVvO instrumenten ontwikkeld 
voor alle elementen in het toetsingskader: deskundigheid, normen en criteria, meten, 
toetsen en verbeteren, borging, externe verantwoording en communicatie (vraag 2h). 
 
De samenhang tussen de instrumenten komt met name tot uiting in de criteria voor regi-
stratie in het kwaliteitsregister; orthoptisten die in aanmerking willen komen voor regi-
stratie zijn verplicht een aantal bij- en nascholingsactiviteiten te volgen. Bovendien 
krijgen ze punten voor registratie als ze deelnemen aan regionaal overleg (vraag 2i). 
 
De kwaliteitsinstrumenten zijn op meerdere manieren geïmplementeerd; ze zijn toe-
gestuurd aan alle leden, er is schriftelijke bekendheid aangegeven en er is over gepubli-
ceerd in het verenigingstijdschrift (vraag 2j). 
 
De infrastructuur van de orthoptisten bestaat uit 17 regio’s, waaraan per regio 15 tot 40 
orthoptisten deelnemen. Per jaar vindt er twee tot drie keer een regionaal overleg plaats. 
Leden die een jaar lang niet aanwezig zijn bij de regiovergadering worden hiervan 
geroyeerd. De NVvO streeft ernaar dat alle leden deelnemen aan een regionale overleg-
groep. De regiocontactpersonen worden geschoold en houden via een bestuurslid contact 
met de vereniging. Ook de implementatie van kwaliteitsinstrumenten vindt via de regio’s 
plaats.  
Het project regionalisatie is pas afgerond en moet nog meer vorm krijgen. Het is de be-
doeling om wat meer taken vanuit het bestuur te delegeren, door bijvoorbeeld kwaliteits-
projecten door de regio’s te laten uitvoeren (vraag 2k-l). 
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10 Podotherapeuten 
 
 
 
Eén van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten (NVvP) is visitatie. Daarnaast is in de afgelopen kwaliteitsprogramma’s 
onder andere aandacht besteed aan de ontwikkeling en implementatie van een richtlijn, 
gestandaardiseerde verslaglegging en criteria vanuit patiënten perspectief. In dit hoofd-
stuk wordt ingegaan op de activiteiten die de Nederlandse Vereniging voor Podothera-
peuten (NVvP) heeft uitgevoerd om de beschikbare kwaliteitsinstrumenten te implemen-
teren, te ondersteunen bij het gebruik en te actualiseren. De basis hiervoor vormt het 
interview met de NVvP. Tevens wordt een beschrijving gegeven van de bekendheid met 
deze kwaliteitsinstrumenten, het gebruik en de waardering hiervan door podotherapeuten. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de antwoorden op de vragenlijsten die naar podo-
therapeuten zijn verzonden. 
 
 

10.1 Projecten in het IKPZ-programma 
 
De NVvP heeft in het IKPZ-programma zes projecten uitgevoerd, gericht op de volgende 
instrumenten: visitatie, verslaglegging, beroepsprofiel, regionalisatie, artsenwijzer en de 
oprichting van de stichting accreditatie. Het visitatieproject had met name tot doel om 
visitatie verder te implementeren en optimaliseren en het verplicht maken als onderdeel 
van het kwaliteitsprogramma. Ten aanzien van de verslaglegging waren de doelen gericht 
op de ontwikkeling van software. Het beroepsprofiel is geactualiseerd en de regiostruc-
tuur is verder vormgegeven. De projecten met betrekking tot visitatie, de verslaglegging, 
het beroepsprofiel, de regionalisatie en de artsenwijzer zijn volgens plan verlopen. De 
oprichting van de stichting accreditatie is een gezamenlijk project van de NVE, NVM, 
NVD, NVvO, VBC, NVOM, NVMBR en NVvP. Dit project heeft langer geduurd dan 
gepland, onder andere omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer heeft 
geduurd dan voorzien. De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de doelstellingen 
zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ABAP opgericht 
(Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop van 2004 
zal de stichting starten met het accrediteren van scholing.  
 
 

10.2 Respons 
 
Van de NVvP is een aselecte steekproef van 200 werkzame podotherapeuten verkregen. 
In totaal hebben 120 podotherapeuten de vragenlijst ingevuld geretourneerd; de respons 
was 62%.19 Twee podotherapeuten gaven aan dat het podotherapeutisch (be)handelen 
geen deel uitmaakt van hun functie. Deze twee podotherapeuten worden daarom niet 
meegenomen in de verdere analyses. 

                                                      
19 Van de 200 aangeschreven podotherapeuten waren er zes niet meer werkzaam of vertrokken met 

onbekende bestemming. 
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Tabel 10.1: Geslacht en werkveld van de respondenten vergeleken met de totale 
populatie van werkzame podotherapeuten (in percentages) 

 
 Respondenten (n=118) Totale populatie (N=415)*

Geslacht   

Man 22 25
Vrouw 79 75
Werkveld 
Praktijk voor podotherapie 64 75
Ziekenhuis 22 8
Gezondheidscentrum 10 9
Overig 2 8
 
* Bron: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Nivel, Prismant, OSA) 2003. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen bij de respondenten on-
geveer even groot is als de verhouding in de totale populatie. Wel blijkt er verschil te zijn 
in de werkvelden van podotherapeuten. Dit heeft mogelijk te maken met de verschillende 
definities bij de verschillende werkvelden tussen de totale populatie en de respondenten-
populatie.  
 
 

10.3 Deskundigheid 
 
Beroepsprofiel en bij- en nascholing zijn essentieel in het kader van de deskundigheid van 
beroepsbeoefenaren. Zowel een beroepsprofiel als bij- en nascholingsactiviteiten zijn be-
schikbaar voor podotherapeuten. 
 
Beroepscompetentieprofiel 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepscompetentieprofiel is in het IKPZ-programma geactualiseerd en is toege-
stuurd aan alle leden. Met de opleidingen voor podotherapie is overlegd dat het oplei-
dingsprofiel zoveel mogelijk aansluit bij het beroepscompetentieprofiel. Behalve bij- en 
nascholingsactiviteiten vinden er geen specifieke ondersteuningsactiviteiten plaats. Het is 
de intentie om het beroepsprofiel elke vijf jaar te herzien. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim driekwart van de podotherapeuten (77%) is op de hoogte van het bestaan van het 
beroepscompetentieprofiel, 66% heeft het in bezit. Door 48% wordt het beroepscompe-
tentieprofiel toegepast bij het uitoefenen van het beroep. De toepasbaarheid van het 
beroepscompetentieprofiel wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,9 (s.d.=1,0). 
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Bij- en nascholing 
Achtergrond 
Bij- en nascholing vindt alleen plaats vanuit de opleidingen. Volgens de NVvP wordt 
daarbij vrijwel alles gedekt; alle nieuwe ontwikkelingen worden ook in bij- en nascholing 
aan het werkveld aangeboden. De NVvP heeft overleg met de opleidingen over de bij- en 
nascholing.  
 
Gebruik en waardering 
Bij- en nascholing wordt door 97% van de respondenten gevolgd. Tabel 10.2 geeft een 
overzicht van de meningen van deze podotherapeuten over het aanbod van bij- en 
nascholing. 
 
 
Tabel 10.2: Meningen over bij- en nascholing (in percentages) (n=114)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, deels 

oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit 43 47 9
De cursussen zijn te duur 35 47 18
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod 24 40 37
Er staat een reële toekenning van punten tegenover de 
cursussen 51 31 16
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 60 22 18
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te 
volgen 53 26 21
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit tabel 10.2 blijkt dat een meerderheid van de podotherapeuten (60%) van mening is dat 
het aanbod van bij- en nascholing te beperkt is. De meeste podotherapeuten (53%) kun-
nen voldoende tijd vrijmaken om bij- en nascholing te volgen. Ongeveer de helft vindt 
dat er een reële toekenning van punten tegenover de cursussen staan. De meningen zijn 
verdeeld over de vernieuwing van het aanbod en de prijs van de cursussen. 
 
 

10.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader zijn classificaties, een 
beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVvP beschikt over classificaties, een beroepscompetentieprofiel (zie 10.3) en een 
beroepscode. De NVvP beschikt over de richtlijn ‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’. 
Daarnaast zijn twee richtlijnen in concept gereed, dit betreft de richtlijnen ‘Diabetes 
Mellitus’en ‘Mortonse Neuralgie’. Tevens zijn er kwaliteitscriteria vanuit patiënten-
perspectief beschikbaar.  
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Classificaties 
Achtergrond 
De classificaties voor de podotherapie zijn als onderbouwing voor de verslaglegging ge-
bruikt; verder worden ze niet gebruikt. Het belangrijkste doel van de verslaglegging is dat 
uniform verslag wordt gedaan. 
 
Gebruik 
In de vragenlijst aan de podotherapeuten is gevraagd of zij de podotherapeutische 
diagnosecode volgens ICF/ICIDH vastleggen, en zo ja, of ze dit elektronisch of op papier 
doen. Hieruit kwam naar voren dat 63% deze diagnosecode niet vastlegt, dat 12% deze 
elektronisch vastlegt en 7% op papier,5% legt de diagnosecode zowel elektronisch als op 
papier vast.  
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode is toegestuurd aan alle leden. Ter ondersteuning wordt de beroepscode 
behandeld in bij- en nascholingsactiviteiten, maar verder vinden er geen ondersteunings-
activiteiten plaats. De intentie bestaat om de beroepscode elke vijf jaar te herzien.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Driekwart van de respondenten is op de hoogte van het bestaan van de beroepscode en 
66% heeft de beroepscode in bezit. Ruim de helft (53%) geeft aan de beroepscode toe te 
passen bij het uitoefenen van het beroep. De toepasbaarheid van de beroepscode wordt 
gemiddeld gewaardeerd met een 7,0 (s.d.=0,9). 
 
Richtlijnen 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De richtlijn ‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’ is geïmplementeerd in het kader van 
het implementatietraject ‘Leren implementeren’ van ZonMw. De richtlijn is daarbij toe-
gestuurd aan alle leden en is gepubliceerd op het ledendeel van de website van de NVvP. 
Tevens is de richtlijn bekend gemaakt via de regiovergaderingen en een schriftelijke 
mailing. Ook zijn er artikelen over verschenen in het vaktijdschrift en zijn er workshops 
georganiseerd.  
Ter ondersteuning bij het gebruik wordt de richtlijn besproken tijdens de regiover-
gaderingen. Hoewel er geen officiële helpdesk is, kunnen er wel vragen gesteld worden 
aan het bureau van de NVvP.  
De richtlijn wordt aangepast, indien het nodig is. In 2004 is een aanpassing en vereenvou-
diging van de richtlijn gepland. 
Naast deze richtlijn zijn er twee richtlijnen in concept gereed, namelijk de richtlijnen 
‘Diabetes Mellitus’ en ‘Mortonse Neuralgie’. Deze richtlijnen zullen nog worden uit-
getest in een pilot-project en daarna definitief gemaakt worden. Waarschijnlijk zullen 
deze richtlijnen voor een deel op dezelfde wijze worden geïmplementeerd als de richtlijn 
‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’. Mogelijk wordt in 2004 gestart met de ontwik-
keling van de richtlijn ‘Fasciitus Plantaris’. 
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Bekendheid, gebruik en waardering 
Vrijwel alle respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van de richtlijn ‘hygiëne voor 
de podotherapie praktijk’; 83% heeft de richtlijn in bezit en 15% is op de hoogte van het 
bestaan van de richtlijn, maar heeft deze niet in bezit.  
In totaal gaf 7% aan de richtlijn niet of nauwelijks te kennen; 27% kent de inhoud van de 
richtlijn redelijk, maar heeft deze (nog) niet toegepast in de dagelijkse praktijk en 63% 
kent de richtlijn goed en probeert deze zoveel mogelijk toe te passen in de dagelijkse 
praktijk. De toepasbaarheid van de richtlijn wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,1 
(s.d.=0,8).  
 
Tabel 10.3 geeft een overzicht van de meningen van de respondenten over NVvP-richt-
lijnen in het algemeen. 
 
 
Tabel 10.3: Meningen over het gebruik van richtlijnen (in percentages) (n=118)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens
Deels eens, 

deels oneens 
(Helemaal) 
mee oneens

Het is goed als het werken volgens richtlijnen verplicht is 57 36 3
Richtlijnen zijn van belang om podotherapeuten op dezelfde 
wijze te laten werken 87 9 3
Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 55 32 11
Richtlijnen dwingen de podotherapeut in een keurslijf 31 43 25
Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 83 15 1
Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te kunnen toepassen 14 42 42
Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger werken 69 25 5
Richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken 18 51 29
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat een meerderheid van de podotherapeuten vindt dat richtlijnen van 
belang zijn om podotherapeuten op dezelfde wijze te laten werken en dat richtlijnen een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en doelmatig werken. Ook is ruim de helft van 
mening dat het goed is als het werken volgens richtlijnen verplicht is.  
Aanvullend is gevraagd wat voor podotherapeuten de verhouding is tussen voor- en na-
delen om richtlijnen te gebruiken: 65% ziet meer voordelen, voor 25% is de verhouding 
tussen voor- en nadelen gelijk en 3% ziet meer nadelen. 
 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De brochure met de criteria vanuit patiëntenperspectief is verspreid onder alle leden. De 
criteria zijn tevens opgenomen in de patiëntenenquête die in de visitaties wordt gebruikt.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim een derde van de deelnemende podotherapeuten is op de hoogte van het bestaan 
van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief (39%) en de bijbehorende brochure 
(36%). Daarbij heeft een kwart (resp. 25% en 26%) deze instrumenten in bezit. 
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In totaal gaf 76% aan de criteria niet of nauwelijks te kennen; 11% kent de criteria rede-
lijk, maar past ze (nog) niet toe in de praktijk en nog eens 11% kent de criteria goed en 
probeert zo zoveel mogelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Gemiddeld wordt de 
toepasbaarheid van de criteria gewaardeerd met een 6,5 (s.d.=1,0). 
 
 

10.5 Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review 
(intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten zijn hier-
voor essentieel. De NVvP beschikt over een verslagleggingsformulier, waarmee het 
verslagleggen zoveel mogelijk gestandaardiseerd kan plaatsvinden. Daarnaast beschikt de 
NVvP over een methode voor visitatie en zijn de podotherapeuten georganiseerd in regio-
vergaderingen. Tevens is er een patiëntenenquête ontwikkeld op basis van de kwaliteits-
criteria vanuit patiëntenperspectief. De NVvP heeft geen indicatoren opgesteld voor de 
kwaliteit van zorg (dit is nog geen essentieel instrument in het toetsingskader). Omdat 
podotherapeuten op lokaal niveau mogelijk wel gebruik maken van indicatoren zijn hier 
wel vragen over gesteld in de vragenlijst. 
 
Gestandaardiseerde verslaglegging 
In het BKPZ-programma is in samenwerking met het NPi een verslagleggingsformulier 
ontwikkeld waarmee op een uniforme wijze verslag kan worden gedaan. Tevens is de 
brochure ‘aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen?’ ont-
wikkeld.  
 
Implementatie, ondersteuning, actualisering en vernieuwing 
Het verslagleggingsformulier inclusief handleiding en de bijbehorende brochure zijn toe-
gestuurd aan alle leden. Tevens zijn de leden schriftelijk op de hoogte gesteld en is het 
verslagleggingsformulier verwerkt in de software voor podotherapeuten.  
Ter ondersteuning bij het gebruik zijn de instrumenten besproken in de regiovergaderin-
gen en in bij- en nascholingsactiviteiten. 
De afgelopen drie jaar is het verslagleggingsformulier geschikt gemaakt voor digitaal 
gebruik. Hieraan is tevens een databank gekoppeld, waaraan een aantal podotherapeuten 
hun verslagleggingsgegevens aanlevert. Deze gegevens zullen worden gebruikt als basis 
voor wetenschappelijk onderzoek. De databank kan tevens gebruikt worden voor bench-
marking. In de eerste helft van 2004 wordt de digitale versie van het verslagleggings-
formulier geïmplementeerd. Er zullen workshops worden aangeboden en ook in de 
regiovergaderingen zal er aandacht aan worden besteed.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ongeveer een derde (31%) is op de hoogte van het bestaan van het verslagleggings-
formulier inclusief handleiding, 9% heeft dit verslagleggingsformulier in bezit. De 
brochure ‘aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen?’ is 
minder bekend: 22% is op de hoogte van het bestaan en 8% is in bezit van de brochure. 
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Vier procent van de respondenten gebruikt het verslagleggingsformulier bij het vast-
leggen van gegevens. Drie procent maakt op papier gebruik van dit formulier en 2% 
maakt bij het elektronisch verslagleggen gebruik van dit formulier. Gemiddeld wordt de 
toepasbaarheid van het verslagleggingsformulier gewaardeerd met een 6,1 (s.d.=1,7). De 
toepasbaarheid van de brochure wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,4 (s.d.=1,1). 
 
Aan de podotherapeuten is gevraagd waar zij de vastgelegde gegevens voor gebruiken. 
Tabel 10.4 geeft een overzicht van de antwoorden op deze vraag.  
 
 
Tabel 10.4: Gebruik van vastgelegde gegevens (n=254)* 
 
 Percentage
Geheugensteun bij de behandeling 90
Dossiervorming 88
Communicatie naar verwijzers of andere hulpverleners 88
Evaluatie van de behandeling 80
Overdracht naar een collega 63
Informeren van de patiënt 59
Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 19
Ter bespreking tijdens visitatie 12
Spiegelinformatie 10
Ter bespreking in een regiovergadering 5
Maken van een kwaliteitsjaarverslag 3
Overig 3
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Visitatie 
Achtergrond 
Visitatie had tijdens het IKPZ-programma de hoofdprioriteit van de NVvP. Volgens de 
NVvP is visitatie hét middel om kwaliteitsinstrumenten verder te implementeren (kwali-
teitsbeleidsplan NVvP). In de ALV van vorig jaar is aangenomen dat elke podotherapeut 
verplicht is om zich één keer in de vijf jaar te laten visiteren. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het project visitatie is volgens de NVvP al volledig geïmplementeerd. Eén keer in de 
twee tot drie jaar wordt over visitatie gepubliceerd in Podosophia, zodat de visitatie ook 
onder de aandacht blijft van podotherapeuten die nog niet zijn gevisiteerd. 
Per jaar worden ongeveer tien visiteurs opgeleid. De gevisiteerden worden door de NVvP 
ondersteund bij het opvolgen van aanbevelingen.  
Het huidige visitatie-systeem blijkt veel tijd en geld te kosten; de gegevens bleken niet 
makkelijk reproduceerbaar te zijn. Daarom is besloten de vragenlijst digitaal aan te bie-
den en in te vullen. De gegevens worden ook zodanig verwerkt dat er een digitaal verslag 
voor handen is. Dit systeem stelt de NVvP in staat om te benchmarken.  
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Alle deelnemende podotherapeuten zijn op de hoogte van het bestaan van de visitatie-
methode voor hun beroepsgroep, 44% is ook wel eens gevisiteerd. Van degenen die niet 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 281 

zijn gevisiteerd heeft 61% plannen om de praktijk of afdeling te laten visiteren. Het nut 
van visitatie wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,6 (s.d.=1,2). In tabel 10.5 staat een 
overzicht van de meningen van  podotherapeuten over visitatie in het algemeen. 
 
 
Tabel 10.5: Meningen over visitatie (in percentages) (n=118)* 
 
 (Helemaal) 

mee eens 
Deels eens, 
deels oneens 

(Helemaal) 
mee oneens 

Visitatie is de beste manier om het beleid van de afdeling/praktijk 
te toetsen 42 38 16
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte afdeling/praktijk 23 26 47
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de afdeling/praktijk 81 14 3
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg 76 15 3
Deelname aan visitatie achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen 66 19 10
Deelname aan visitatie kost te veel tijd 20 25 47
Deelname aan visitatie kost te veel geld 16 30 42
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages in de tabel niet in alle gevallen op tot 100%. 
 
 
Uit tabel 10.5 blijkt dat een meerderheid van de podotherapeuten van mening is dat visita-
tie leerzaam is voor het beleid van de afdeling of praktijk en een bijdrage levert aan de 
kwaliteit van zorg. Bovendien vindt een groot deel van de podotherapeuten dat deelname 
aan visitatie de tekortkomingen in het handelen achterhaalt.Visitatie wordt over het alge-
meen niet als erg belastend ervaren en kost voor een groot deel van de respondenten niet 
teveel tijd en geld.  
Het merendeel van de respondenten (68%) ziet meer voor- dan nadelen om deel te nemen 
aan visitatie; 27% ziet evenveel voordelen als nadelen en 5% ziet meer nadelen. 
 
Intercollegiaal overleg 
Achtergrond 
De NVvP heeft alle leden ingedeeld in tien regio’s. Daarbinnen vinden minimaal twee 
keer per jaar regiovergaderingen plaats. Gebleken is dat er ook subgroepen zijn die elke 
maand bij elkaar komen.  
Elke regio heeft een voorzitter en een secretaris die twee keer per jaar geschoold worden 
door de NVvP. 
Het bestuur van de NVvP  geeft aan de voorzitters en secretarissen van de regio’s aan 
welke punten belangrijk gevonden worden om op de agenda te plaatsen. Daarnaast wordt 
gestimuleerd om zelf een agenda samen te stellen op basis van de interesses in de regio. 
Ook implementatie-activiteiten vinden plaats via de regio’s. In het kader van het 
ZonMW-project ‘leren implementeren’ zijn workshops aangeboden aan de regio’s. Deze 
workshops hebben in het merendeel van de regio’s plaatsgevonden. 
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Bekendheid, deelname en waardering 
Op één na zijn alle respondenten op de hoogte van het bestaan van de regiovergaderingen. 
Bijna driekwart (73%) neemt deel aan een regiovergadering; 64% als lid en 9% als regio-
voorzitter of secretaris. Twaalf procent heeft in het verleden wel deelgenomen, maar nu 
niet meer en 15% heeft nog nooit deelgenomen aan een regiovergadering. De belang-
rijkste reden voor het niet deelnemen is dat de vergaderingen vaak op dagen zijn waarop 
de podotherapeuten niet kunnen (38%) en dat het teveel tijd kost (38%), hierbij geeft een 
aantal podotherapeuten aan dat de reisafstand te groot is, 22% zegt het nog niet geregeld 
te hebben, maar in de toekomst wel deel te nemen. 
Aan de respondenten die wel deelnemen aan de regiovergaderingen is gevraagd welke 
activiteiten de afgelopen twee jaar in deze vergaderingen zijn ondernomen. Tabel 10.6 
geeft een overzicht van de meest voorkomende activiteiten.  
 
Tabel 10.6: Belangrijkste activiteiten in de regiovergaderingen (n=85)* 
 
 Percentage

Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 60
Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk 55
Bespreken van de richtlijn ‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’ 54
Casuïstiekbespreking 35
Bespreken van beroepscode of beroepsprofiel 31
Intervisie 17
Bespreken van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 14
Bespreken van spiegelinformatie 13
Bespreken van uitkomstindicatoren voor de kwaliteit van zorg 9
Bespreking van automatisering in de podotherapie 9
Bespreking van verzekeringen en vergoedingen 9
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep is het meest besproken onderwerp in de regio-
vergaderingen, gevolgd door recente inzichten in de dagelijkse praktijk en de richtlijn 
‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’. Bespreking van casuïstiek en beroepscode of 
beroepsprofiel vindt in ongeveer een derde van de regiovergaderingen plaats.  
Het nut van de regiovergaderingen wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,0 (s.d.=1,1). 
De deelnemers aan de regiovergaderingen is een aantal stellingen over dit overleg voor-
gelegd. In tabel 10.7 wordt een overzicht gegeven van de antwoorden hierop. 
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Tabel 10.7: Meningen over de regiovergaderingen (percentages) (n= 85)* 
 

(Helemaal) 
mee eens

Deels eens, 
deels oneens 

(Helemaal) 
mee oneens

Deelname aan een regiovergadering achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 17 32 51
Deelname aan een regiovergadering vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 35 33 31
Van collega’s in een regiovergadering leer ik veel 35 39 25
Deelname aan een regiovergadering verbetert het contact met 
mijn collega’s 86 11 2
Een regiovergadering dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van 
het eigen handelen 39 39 20
Regiovergaderingen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 47 29 21
Deelname aan een regiovergadering kost te veel tijd 15 33 52
Deelname aan een regiovergadering kost te veel geld 5 17 79
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid vindt dat deelname aan de regiovergaderingen het contact met de colle-
ga’s verbetert. Bovendien is bijna de helft van de deelnemers van mening dat regiover-
gaderingen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Daarentegen is meer dan de 
helft van mening dat deelname aan de regiovergadering niet de tekortkomingen in het 
handelen achterhaalt. Voor een grote groep respondenten kost deelname aan dit overleg 
niet te veel tijd of geld. De meningen zijn verdeeld over het vergroten van de kennis en 
vaardigheden en het leren van collega’s in een regiovergadering. 
De meerderheid van de podotherapeuten die deelnemen aan de regiovergaderingen (61%) 
ziet meer voordelen dan nadelen, 29% ziet evenveel voor- als nadelen en 9% ziet vooral 
nadelen.  
 
Patiëntenraadpleging 
Op basis van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief is een patiëntenenquête ont-
wikkeld die in de visitaties wordt gebruikt. Deze patiëntenenquête kan ook individueel 
worden gebruikt. De patiëntenenquête wordt continu geactualiseerd.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim een kwart van de respondenten (26%) is op de hoogte van de patiëntenenquête en 
15% heeft deze enquête in bezit. 
Aan de podotherapeuten is gevraagd of ze wel eens een meningspeiling onder patiënten 
uitvoeren en zo ja, of ze dit met de patiëntenenquête van de NVvP doen of met een 
andere enquête. Op deze vraag antwoordde 73% dat ze nog nooit een meningspeiling 
onder patiënten hadden uitgevoerd en 26% dat ze wel eens een meningspeiling hadden 
gehouden, 17% met de patiëntenenquête van de NVvP, en 9% met een andere enquête. 
Bij 26% van de groep die wel eens een meningspeiling onder patiënten heeft uitgevoerd 
heeft dit ook wel eens geleid tot veranderingen in het handelen.  
De patiëntenenquête van de NVvP wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,6 (sd=1,1). 
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Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
De NVvP houdt zich nog niet bezig met het ontwikkelen van indicatoren voor de kwali-
teit van zorg. Wel is het voor de NVvP heel belangrijk dat podotherapeuten aan de slag 
gaan met het meten van de resultaten van de zorg: het behandelen conform behandelplan 
en het behalen van de behandeldoelen. Dit speelt ook een rol in de visitaties. 
 
Vijf procent van de responderende podotherapeuten gebruikt indicatoren om de kwaliteit 
van het handelen van de praktijk of afdeling te toetsen. Daarbij werden indicatoren ge-
noemd als tevredenheid van patiënten, kwaliteitsprotocollen, resultaten van bepaalde 
behandelingen en controle van steunzolen. Deze indicatoren zijn vastgesteld door onder 
andere lokaal multidisciplinair overleg, de instelling/afdeling of de beroepsvereniging.  
 
 

10.6 Borging 
 
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici, de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn de belangrijkste instrumenten en een 
accreditatiecommissie. De Stichting ADAP voor de accreditaite van activiteiten in het 
kader van registratie in het kwaliteitsregister is een van de laatste instrumenten die tijdens 
het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekomen (zie paragraaf 10.1). 
Daarnaast beschikt de NVvP over een protocol geschillenbeslechting. 
 
Kwaliteitsregister 
Achtergrond 
Om voor registratie in het kwaliteitsregister in aanmerking te komen dient een podo-
therapeut gedurende de inschrijvingsperiode van vijf jaar minimaal 36 maanden als podo-
therapeut werkzaam te zijn geweest. In deze 36 maanden dient de podotherapeut elke 
maand minimaal 32 uur patiënt/cliëntgerichte werkzaamheden te hebben verricht. Daar-
naast moet de podotherapeut 80 punten (studiebelastingsuren) halen door middel van bij- 
en nascholing, waarvan één scholingsactiviteit (theorie locoregionale anesthesie) ver-
plicht is. 
De mening van het bestuur van de NVvP is dat de criteria te licht zijn en makkelijk kun-
nen worden behaald. Wel vindt de NVvP dat de criteria zeer eenzijdig zijn; er kunnen 
namelijk alleen punten worden gehaald door het volgen van zorginhoudelijke cursussen. 
Het streven is om meer activiteiten voor punten in aanmerking te laten komen.  
 
Registratie en waardering 
Een ruime meerderheid (92%) van de deelnemende podotherapeuten heeft zich inge-
schreven in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici. De meningen over de 
criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister (vijf jaar na inschrijving in het basis-
register) zijn verdeeld: 46% vindt de criteria precies goed, 12% vindt de criteria te licht, 
13% vindt ze te zwaar en 24% kent de criteria niet. 
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Klachtencommissie 
Achtergrond 
Naast de Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn is er bij de NVvP een 
patiëntenadviescommissie, waarbij tussen patiënten en podotherapeuten wordt bemiddeld 
bij klachten. Als de partijen er in dit traject niet uitkomen, kan men naar de landelijke 
klachtencommissie paramedici eerstelijn. 
Ook beschikt de NVvP over een folder ‘omgaan met klachten’. 
 
Bekendheid 
Een ruime meerderheid van de respondenten die in de eerstelijn werken (89%) is op de 
hoogte van het bestaan van de Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn. 
 
Protocol geschillenbeslechting 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het protocol geschillenbeslechting is toegestuurd aan alle leden, verder hebben er geen 
implementatieactiviteiten plaatsgevonden. Ook vinden er geen concrete ondersteunings-
activiteiten plaats en zijn er geen afspraken gemaakt over de actualisering. Naar behoefte 
kan er vanuit het bestuur van de NVvP ondersteuning verleend worden.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Ruim de helft van de respondenten (53%) is op de hoogte van het bestaan van het proto-
col geschillenbeslechting, een kwart heeft dit protocol in bezit. Het protocol wordt door 
18% toegepast bij het uitoefenen van het beroep. Gemiddeld wordt de toepasbaarheid van 
dit protocol gewaardeerd met een 7,0 (s.d.=0,9). 
 
 

10.7 Externe verantwoording 
 
Dit element kan worden ingevuld op twee niveaus: op verenigingsniveau en op praktijk-
niveau. Op verenigingsniveau is een kwaliteitsjaarverslag essentieel voor de externe 
verantwoording. Er wordt geen apart kwaliteitsjaarverslag geschreven door de NVvP, 
maar de NVvP schrijft een jaarverslag waarin de kwaliteitsprojecten worden vermeld. 
Daarnaast beschikt de NVvP over een artsenwijzer. Deze artsenwijzer is in het IKPZ-
programma afgerond en  zal nog geïmplementeerd worden; daarbij ligt het accent op de 
implementatie bij de verwijzers. Ook voor de podotherapeuten is het echter van belang 
bekend te raken met de artsenwijzer. 
Ook op praktijkniveau zou een kwaliteitsjaarverslag bij kunnen dragen aan de externe 
verantwoording, dit is echter geen essentieel onderdeel in het toetsingskader.  
De NVvP heeft geen model voor een kwaliteitsjaarverslag, maar verwijst daarvoor naar 
het model dat op de website van het Verwey-Jonkerinstituut.  
Hoewel door de NVvP nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden er op lokaal niveau 
door 5% van de podotherapeuten al wel indicatoren gebruikt. Indicatoren kunnen gebruikt 
worden voor externe verantwoording; dat is echter niet gevraagd in de vragenlijst.  
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In totaal gaf 13% van de responderende podotherapeuten aan dat er in de praktijk of op de 
afdeling een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven. Vier procent weet niet of er een 
kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven. 
 
 

10.8 Communicatie 
 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. De NVvP heeft 
een infrastructuur van tien regio’s opgebouwd. De middelen die gebruikt worden voor de 
communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn met name het tijdschrift van de vereniging, 
de regiovergaderingen en schriftelijke informatie. 
 
Infrastructuur 
De NVvP heeft in eerste instantie geprobeerd de regio’s van de fysiotherapeuten en de 
huisartsen te volgen, maar dit bleek praktisch niet haalbaar, omdat sommige regio’s dan 
maar één podotherapeut hadden. De regio’s zijn nu voor de podotherapeuten gunstig 
samengesteld. Men is niet verplicht de regiovergaderingen bij te wonen; het bijwonen 
levert ook nog geen punten op. Wel wordt getracht de agenda zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, zodat er veel podotherapeuten komen. Op deze manier wordt ook geprobeerd sub-
groepen te creëren om casuïstiek e.d. te bespreken.  
Het bestuur van de NVvP probeert bij elke regiovergadering aanwezig te zijn. In bepaalde 
regio’s zijn podotherapeuten die niet op de regiovergaderingen kwamen gebeld; dit heeft 
de betrokkenheid vergroot, waardoor er tegenwoordig meer leden naar de vergaderingen 
komen. 
Naast deze regio’s zijn er verschillende commissies (bijvoorbeeld een commissie die zich 
met het onderhandelen met zorgverzekeraars bezighoudt) die samengesteld zijn uit leden 
van verschillende regio’s. In deze commissies heeft ook een bestuurslid zitting, waardoor 
het bestuur altijd een sturende functie houdt.  
De komende jaren wordt deelname aan de regiovergaderingen verder gestimuleerd, door 
vanuit het bestuur de lijnen zo kort mogelijk te houden.  
 
Communicatiemiddelen 
Aan de podotherapeuten is gevraagd op welke wijze ze zich op de hoogte houden van 
(ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVvP. In tabel 10.8 wordt een overzicht 
gegeven van de antwoorden op deze vraag. 
 
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 287 

Tabel 10.8: Manieren waarop de podotherapeuten zich op de hoogte houden van (ontwik-
kelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVvP (n=118)* 

 
 Percentage

Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 90
Via intercollegiaal overleg 71
Via congressen /symposia /studiedagen 54
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 48
Via de website van de vereniging 39
Via de Algemene Ledenvergadering 36
Via deelname aan commissies of werkgroepen 14
Via de afdeling of praktijk 12
Anders 2
Niet 2
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De meeste podotherapeuten houden zich op de hoogte van het kwaliteitsbeleid van de 
NVvP via een vaktijdschrift of het tijdschrift van de vereniging. Ook intercollegiaal 
overleg en congressen, symposia of studiedagen spelen een belangrijke rol bij het op de 
hoogte houden en blijven van het kwaliteitsbeleid.  
 
 

10.9 Ketenzorg 
 
Wat betreft de diabetische voet werken heel veel podotherapeuten op een voetenpoli-
kliniek; daar wordt vaak multidisciplinair gewerkt. Dit gebeurt vaak op eigen initiatief. 
Daarnaast heeft een aantal podotherapeuten deelgenomen aan een DOORBRAAK-project 
van het CBO, met als thema ‘de voet centraal’; ook hierbij werd gestimuleerd om multi-
disciplinair te werken. 
 
Er worden momenteel multidisciplinaire richtlijnen voor diabetes-patiënten ontwikkeld. 
De NVvP is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn over de diabetische voet; 
in deze richtlijn speelt de behandeling door de podotherapeut een belangrijke rol. 
 
Ook is de NVvP  betrokken geweest bij het zogenaamde PACK-project (een project 
gericht op de behandeling van vier chronische aandoeningen, te weten: Parkinson, 
Diabetische voet, Reuma en COPD). In dit project zijn richtlijnen ontwikkeld voor artsen, 
waarbij wordt aangegeven welke paramedici van belang kunnen zijn bij de behandeling.  
 
Momenteel vindt er overleg plaats met het KNGF over mogelijke richtlijnen voor de 
gezamenlijke behandeling door fysiotherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeuten. 
Er wordt vaak al gezamenlijk behandeld, maar dit vindt meestal plaats op eigen initiatief.  
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10.10 Kwaliteitsbeleid 
 
In het interview met de sleutelpersonen van de NVvP is gevraagd wat de hiaten zijn in het 
kwaliteitsbeleid en wat de speerpunten zijn voor het kwaliteitsbeleid van de komende 
jaren. Volgens de NVvP is én van de hiaten in het kwaliteitsbeleid dat er onvoldoende 
richtlijnen zijn. Een andere hiaat is dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is van de 
podotherapeutische behandeling.  
Volgens de NVvP zou de beroepsgroep de komende jaren aandacht moeten besteden aan 
intercollegiale toetsing, zodat er punten kunnen worden verkregen aan deelname van de 
regiovergaderingen. Het is echter nog niet duidelijk of dit ook zal gebeuren; met het 
nieuwe bestuur zal hierover gebrainstormd worden.  
Bij visitaties is nog geen controle op het niet opvolgen van de aanbevelingen. Mogelijk 
wordt het in de toekomst verplicht gesteld om de gedane aanbevelingen op te volgen, om 
in aanmerking te komen voor herregistratie in het kwaliteitsregister (vanaf 2005). Hier 
zou dan een controlesysteem voor opgesteld moeten worden. 
 
De NVvP geeft aan dat door een aantal leden wordt aangegeven dat er vanuit de vereni-
ging te weinig aanbod van bij- en nascholing is. Bij- en nascholing vindt nu alleen plaats 
vanuit de hogescholen. Daarbij wordt volgens de NVvP vrijwel alles gedekt; alle nieuwe 
ontwikkelingen worden ook in bij- en nascholing aan het werkveld aangeboden. Som-
mige leden vinden echter dat er te weinig punten gehaald kunnen worden met het huidige 
aanbod van bij- en nascholing. Daarbij is er geen specifieke vraag naar bepaalde onder-
werpen. De NVvP geeft aan dat deze onvrede opgelost zou kunnen worden door een 
duidelijk overzicht te geven van de beschikbare cursussen. 
 
De speerpunten voor het kwaliteitsbeleid van de NVvP van de komende jaren zijn met 
name het ontwikkelen en  implementeren van richtlijnen, het  implementeren van de 
databank verslaglegging en het  stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.  
Ook geeft de NVvP aan dat er nog één of twee artikelen in de Podosophia zullen ver-
schijnen om leden te activeren een kwaliteitsjaarverslag te schrijven. In maart 2004 wordt 
een artikel geplaatst in de Podosophia om de podotherapeuten op de hoogte te stellen van 
het voorbeeld kwaliteitsjaarverslag op de website van het Verwey-Jonkerinstituut. 
 
 

10.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
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 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
Vijf van de zes projecten in het IKPZ-programma zijn volgens plan verlopen; hiervan zijn 
de doelstellingen gehaald. De oprichting van de Stichting Accreditatie heeft langer ge-
duurd dan gepland; een tegenvaller was dat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid 
langer duurde dan was voorzien. De doelstelling hiervan zal in 2004 worden gehaald 
(vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Aan de podotherapeuten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van het bestaan van de door 
de NVvP geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten en (indien van toepassing) of ze deze 
instrumenten in bezit hebben. Het gaat daarbij om instrumenten binnen de volgende 
thema’s: beroepsprofiel en beroepscode, richtlijnen, criteria vanuit patiëntenperspectief, 
gestandaardiseerde verslaglegging, visitatie, intercollegiaal overleg, patiëntenraadpleging, 
kwaliteitsregister en klachtencommissie.  
De respondenten blijken het best op de hoogte te zijn van het bestaan van de visitatie-
methode voor podotherapeuten, de regiovergaderingen en de richtlijn ‘hygiëne voor de 
podotherapie praktijk’; hiervan is respectievelijk 100, 99 en 98% op de hoogte. De 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, het verslagleggingsformulier en de brochure 
‘aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen?’ zijn het minst 
bekend bij de respondenten. Hiervan is respectievelijk 39, 31 en 22% op de hoogte van 
het bestaan. Deze instrumenten zijn bij respectievelijk 25, 9 en 8% van de respondenten 
in bezit (vraag 2d). 
 
Het gebruik van de geïmplementeerde instrumenten verschilt per instrument. Bij- en 
nascholing wordt door 97% gevolgd en 73% neemt deel aan de regiovergaderingen. Het 
verslagleggingsformulier wordt het minst gebruikt: slechts 4% maakt hier gebruik van 
(vraag 2e). 
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De samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten komt op verschillende manieren tot 
uiting. Zo worden in de regiovergaderingen diverse kwaliteitsinstrumenten besproken, 
zoals de richtlijn ‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’, de beroepscode en het 
beroepsprofiel en de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. Bovendien gebruikt 
12% van de respondenten de verslaglegging voor bespreking tijdens de visitaties (vraag 
2f). 
 
De belemmerende of bevorderende factoren bij het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten 
zijn af te leiden uit de cijfers die gegeven zijn, de meningen over verschillende instrumen-
ten, de verhouding tussen voor- en nadelen bij het gebruik, de implementatie-activiteiten 
van de NVvP en de geboden ondersteuning bij het gebruik van de instrumenten. Visitatie 
wordt het best gewaardeerd met een 7,6 en het verslagleggingsformulier wordt het minst 
gewaardeerd met een 6,1. De overige instrumenten worden met een cijfer tussen 6,5 en 
7,1 beoordeeld. Mogelijke belemmerende factoren bij het volgen van bij- en nascholing 
zijn het beperkte aanbod en het gebrek aan vernieuwing. Bevorderende factoren hierbij 
zijn de goede kwaliteit van de cursussen, de reële toekenning van punten en de tijd die 
podotherapeuten vrij kunnen maken om bij- en nascholing te volgen. De attitude met 
betrekking tot het gebruik van richtlijnen is over het algemeen positief, de meeste podo-
therapeuten ervaren dan ook meer voordelen dan nadelen bij het gebruik. Ook met be-
trekking tot visitatie zijn de meningen over het algemeen positief, er worden vooral 
voordelen ervaren. Dit geldt in een iets mindere mate ook voor de deelname aan regio-
vergaderingen.  
De meeste kwaliteitsinstrumenten zijn op meerdere manieren geïmplementeerd. Toch 
blijkt er een groot verschil te zijn in de bekendheid met de verschillende kwaliteits-
instrumenten. Mogelijk zijn bij sommige kwaliteitsinstrumenten andere implementatie-
strategieën vereist. Ook wordt bij alle essentiële instrumenten ondersteuning geboden in 
het gebruik, terwijl het gebruik sterk verschilt per instrument. Ook hierbij kan geconclu-
deerd worden dat sommige kwaliteitsinstrumenten (met name het verslagleggingsformu-
lier en de criteria vanuit patiëntenperspectief) mogelijk een meer intensieve ondersteu-
ning behoeven (vraag 2g). 
 
Beroepsvereniging 
Met uitzondering van het element ‘ketenzorg’ heeft de NVvP instrumenten ontwikkeld 
voor alle elementen in het toetsingskader: dekundigheid, normen en criteria, meten, 
toetsen/evalueren en verbeteren, borging, externe verantwoording en communicatie 
(vraag 2h). 
 
De samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten is op verschillende manieren gereali-
seerd. Het verslagleggingsformulier is gebaseerd op de classificaties voor de podotherapie 
en de criteria vanuit patiëntenperspectief vormen de basis van de patiëntenenquête die in 
de visitaties worden gebruikt. Tevens worden de regiovergaderingen gebruikt om kwali-
teitsinstrumenten te implementeren. Ook komt de samenhang goed tot uiting in de criteria 
voor registratie in het kwaliteitsregister: podotherapeuten die voor registratie in aanmer-
king komen zijn verplicht een aantal bij- en nascholingsactiviteiten te volgen (vraag 2i). 
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Voor zover mogelijk zijn de kwaliteitsinstrumenten toegestuurd aan alle leden. Daarnaast 
is een aantal kwaliteitsinstrumenten schriftelijk bekend gemaakt en is er bekendheid aan-
gegeven via de regiovergaderingen (vraag 2j). 
 
De NVvP heeft een infrastructuur van tien regio’s opgebouwd. Daarbinnen vinden mini-
maal twee keer per jaar regiovergaderingen plaats. Elke regio heeft een voorzitter en een 
secretaris die twee keer per jaar geschoold worden door de NVvP. Het bestuur van de 
NVvP geeft aan de voorzitters en secretarissen van de regio’s aan welke punten belang-
rijk gevonden worden om op de agenda te plaatsen. Daarnaast wordt gestimuleerd om 
zelf een agenda samen te stellen op basis van de interesses in de regio. Ook implemen-
tatie-activiteiten vinden plaats via de regio’s. Het bestuur van de NVvP probeert bij elke 
regiovergadering aanwezig te zijn. De komende jaren zal de NVvP deelname aan de 
regiovergaderingen verder stimuleren, door vanuit het bestuur de lijnen zo kort mogelijk 
te houden (vraag 2k-l). 
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11 Radiologisch laboranten 
 
 
 
De Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) 
heeft zich tijdens de afgelopen kwaliteitsprogramma’s onder ander toegelegd op de 
omtwikkeling en implementatie van een methode voor visitatie. Daarnaast zijn er ver-
schillende andere kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. In dit hoofd-
stuk wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de projecten die in het IKPZ-
programma zijn uitgevoerd aan de hand van gegevens die door CVZ beschikbaar zijn 
gesteld. Vervolgens wordt de respons op het vragenlijstonderzoek beschreven. Daarna 
wordt per element uit het toetsingskader beschreven welke instrumenten beschikbaar zijn 
voor radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten. Van elk instrument wordt aan-
gegeven op welke wijze implementatie, ondersteuning en actualisering zijn vormgegeven. 
De basis voor deze beschrijving is de informatie uit het interview met de NVMBR. Ver-
volgens wordt de bekendheid met, het gebruik van en de waardering voor de instrumen-
ten beschreven; deze gegevens zijn afkomstig uit het vragenlijstonderzoek. Aan het eind 
van het hoofdstuk worden de resultaten samengevat, waarbij de onderzoeksvragen 2a tot 
en met 2l beantwoord worden. 
 
 

11.1 Projecten in het IKPZ-programma 
 
De NVMBR heeft gedurende de looptijd van het IKPZ-programma projecten uitgevoerd 
op het terrein van visitatie en intercollegiale kwaliteitstoetsing, de implementatie van 
kwaliteitsproducten en de oprichting van de Stichting Accreditatie Paramedici. De projec-
ten met betrekking tot visitatie hebben vooral tot doel gehad een normdocument op te 
stellen, afdelingen te visiteren en visiteurs op te leiden. De opzet van het eerste visitatie-
project is veranderd ten gevolge van grote veranderingen op de afdelingen, zoals fusies en 
digitalisering, alsmede het kostenaspect; beroepsbeoefenaren moesten worden getraind 
voor de verslaglegging. Afgezien van de afmeldingen van twee afdelingen radiologie in 
het derde IKPZ-jaar hebben zich verder geen bijzonderheden voorgedaan; de doelstel-
lingen zijn behaald. Door de trage aanmelding van deelnemers, digitalisering en werkdruk 
op de afdelingen heeft er vertraging opgetreden bij de projecten met betrekking tot inter-
collegiale kwaliteitstoetsing. Uiteindelijk zijn in deze projecten de doelstellingen behaald: 
er zijn IPB-ers (Interne Procesbegeleiders) opgeleid, die worden ondersteund door de 
NVMBR, en per werkveld worden er twee netwerkdagen per jaar georganiseerd.  
Het onderzoek naar de implementatie van kwaliteitsproducten is later gestart dan gepland, 
doordat er geen geschikte begeleider bij het NPi kon worden gevonden. De uiteindelijke 
einddatum is overschreden door vertraging in dataverzameling en verwerking. De op-
richting van de stichting accreditatie is een gezamenlijk project van de NVE, NVM, 
NVD, NVvO, VBC, NVOM, NVMBR NVvP. Dit project heeft langer geduurd dan 
gepland, onder andere omdat het onderzoek naar de financiële haalbaarheid langer heeft 
geduurd dan voorzien. De oorspronkelijke einddatum was in 2002; de doelstellingen 
zullen in 2004 worden behaald. Per 1 januari 2004 is de Stichting ADAP opgericht 
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(Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). In de loop van 2004 
zal de stichting starten met het accrediteren van scholing.  
 
 

11.2 Respons 
 
In totaal zijn er 805 vragenlijsten verstuurd naar afdelingen radiologie en 347 vragen-
lijsten naar afdelingen radiotherapie. Omdat van een aantal afdelingen niet bekend was 
hoeveel radiodiagnostisch of hoeveel radiotherapeutisch laboranten er werkten, is het niet 
mogelijk om de exacte respons te bepalen. Aanvankelijk was het de bedoeling om 600 
radiodiagnostisch laboranten en 300 radiotherapeutisch laboranten aan te schrijven. Daar-
bij werd verwacht dat de respons ongeveer 50% zou zijn. Op deze manier zouden er 
gegevens beschikbaar moeten komen van 300 radiodiagnostisch laboranten en 150 radio-
therapeutisch laboranten. Uiteindelijk zijn er 321 vragenlijsten van radiodiagnostisch 
laboranten en 165 vragenlijsten van radiotherapeutisch laboranten retour gekomen. Drie 
radiodiagnostisch laboranten gaven aan dat zij niet betrokken zijn bij het radiologisch 
onderzoeken van patiënten en één radiotherapeutisch laborant gaf aan niet betrokken te 
zijn bij het radiotherapeutisch behandelen van patiënten. Ook gaf één radiodiagnostisch 
laborant aan nog leerling te zijn. Deze vijf respondenten zijn daarom niet meegenomen in 
de verdere analyses. 
In tabel 11.1 zijn enkele algemene kenmerken van de responderende radiodiagnostisch en  
radiotherapeutisch laboranten opgenomen20. 
 
 
Tabel 11.1: Geslacht, leeftijd en lidmaatschap van de NVMBR van radiodiagnostisch 

laboranten (n=317) en radiotherapeutisch laboranten (n=164) (in percen-
tages) 

 
 Radiodiagnostisch laboranten Radiotherapeutisch laboranten

Geslacht 
Man 28 29
Vrouw 72 70

Leeftijd 
<40 59 68
40-54 39 29
>54 2 1
Lidmaatschap NVMBR 
Lid 51 53
Niet-lid 49 46
 
 
Het merendeel van zowel de radiodiagnostisch laboranten als van de radiotherapeutisch 
laboranten is vrouw. Daarbij is de grootste groep jonger dan 40 jaar. Iets meer dan de 
helft van de respondenten is lid van de NVMBR.  
 

                                                      
20 Omdat er geen achtergrondkenmerken bekend zijn van de totale populatie van radiologisch laboranten 

zijn alleen de gegevens van de respondenten weergegeven. 
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11.3 Deskundigheid 
 
Voor het element ‘deskundigheid’ in het toetsingskader zijn een beroepsprofiel en bij- en 
nascholing essentieel. Voor de radiologisch laboranten zijn een beroepsprofiel en bij- en 
nascholingsactiviteten beschikbaar.  
 
Beroepsprofiel 
Achtergrond 
Zowel het beroepsprofiel voor de radiodiagnostisch laboranten als het beroepsprofiel voor 
de radiotherapeutisch laboranten is in 2000 geactualiseerd. Het beroepsprofiel is hierbij 
aangepast op basis van de ontwikkelingen in de opleiding en in het veld. Met name van 
de hogescholen kwam de opmerking dat het beroepsprofiel niet erg werkbaar was omdat 
het niet in competenties was geformuleerd. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het beroepsprofiel is op meerdere manieren geïmplementeerd. Allereerst is het via CD-
rom toegestuurd aan alle leden. Tevens is er schriftelijke bekendheid aan de leden aan ge-
geven en is erover gepubliceerd in Nederlandstalige vaktijdschriften. Ook zijn er presen-
taties gehouden op congressen, symposia of studiedagen.  
Er vinden geen ondersteuningsactiviteiten plaats bij het gebruik van het beroepsprofiel 
Afgesproken is dat het beroepsprofiel in principe iedere vijf jaar wordt herzien. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 11.2 geeft een overzicht van het percentage radiodiagnostisch en radiotherapeutisch 
laboranten die op de hoogte zijn van het bestaan van het beroepsprofiel en die het be-
roepsprofiel in bezit hebben. 
 
 
Tabel 11.2: Op de hoogte en in het bezit van het beroepsprofiel voor radiodiagnostisch 

laboranten (n=317) en radiotherapeutisch laboranten (n=164) 
 
 Aantal op de hoogte (%) in bezit (%)

Radiodiagnostisch laboranten  
Leden 161 85 61
Niet-leden 155 71 34

Radiotherapeutisch laboranten  
Leden 87 86 46
Niet-leden 75 77 39
 
 
Een ruime meerderheid van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten is op 
de hoogte van het bestaan van het beroepsprofiel. Leden zijn beter op de hoogte dan niet-
leden. Alleen een meerderheid van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn van de 
NVMBR heeft het beroepsprofiel ook in bezit.  
Het beroepsprofiel wordt door 49% van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn en 
door 46% van de radiotherapeutisch laboranten die lid zijn gebruikt. De toepasbaarheid 
van het beroepsprofiel wordt door de radiodiagnostisch laboranten (leden) gemiddeld 
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gewaardeerd met een 6,7 (s.d.=1,4) en door de radiotherapeutisch laboranten (leden) met 
een 6,9 (s.d.=1,0). 
 
Bij- en nascholing 
Achtergrond 
De NVMBR organiseert symposia en studiedagen voor radiologisch laboranten. Deze 
symposia en studiedagen zullen worden uitgebreid, omdat er veel vraag is naar kort-
durende opleidingen. Ook wordt er samen met het NPi een boekje uitgegeven waarin een 
overzicht wordt gegeven van het aanbod van bij- en nascholing. 
Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de opleidingen, ook is er overleg met de 
vereniging van opleidingsinstituten die de in-service opleiding verzorgen. Op deze manier 
blijven de betrokkenen op de hoogte van elkaars activiteiten. 
 
Gebruik en waardering 
Een meerderheid van de radiodiagnostisch laboranten (leden) (64%) en van de radiothera-
peutisch laboranten (leden) (67 %) geeft aan bij- en nascholing te volgen. Deze respon-
denten is een aantal stellingen voorgelegd over het aanbod van bij- en nascholing. Tabel 
11.3 geeft een overzicht van deze stellingen en de gegeven antwoorden. 
 
 
Tabel 11.3: Meningen over bij- en nascholing van radiodiagnostisch laboranten 

(r.d.)(n=102) en radiotherapeutisch laboranten (r.t.) (n=58) (in percentages)* 
 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 r.d. r.t. r.d. r.t.  r.d.. r.t. 

De cursussen zijn over het algemeen van een 
goede kwaliteit 68 59 28 38  3 2 
De cursussen zijn te duur 42 35 43 40  12 16 
Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het 
aanbod 28 16 45 40  23 36 
Er staat een reële toekenning van punten 
tegenover de cursussen 48 41 28 40  19 16 
Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt 40 45 36 31  22 16 
Ik kan voldoende tijd vrijmaken om bij- en 
nascholing te volgen 44 40 22 28  31 28 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid van de respondenten is het er over eens dat de cursussen over het alge-
meen van een goede kwaliteit zijn. Ook vindt een vrij grote groep dat er een reële punten-
toekenning tegenover de cursussen staat.  Daarnaast is er een redelijk grote groep die 
vindt dat de cursussen te duur zijn.  
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11.4 Normen en criteria 
 
Voor het element ‘normen en criteria’ in het toetsingskader zijn classificaties, een 
beroepsprofiel, beroepscode of gedragsregels en inhoudelijke richtlijnen essentieel. De 
NVMBR beschikt over een beroepsprofiel (zie ook 11.3) en een beroepscode. Er zijn 
geen classificaties beschikbaar en ook zijn er nog geen richtlijnen voor de radiologisch 
laboranten. Momenteel wordt er echter een richtlijn intraveneuze toediening contrast-
middelen door de sectie radiologie van de NVMBR ontwikkeld. Wel is er de beschikking 
over een databank stralingshygiëne en het instrument ‘routing patiënt’. 
 
Beroepscode 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De beroepscode is geïmplementeerd via het ZonMw-project ‘leren implementeren’. Deze 
is via het verenigingstijdschrift aan alle leden gestuurd. Er heeft een implementatiepilot-
project plaats gevonden op vier afdelingen.  
Ter ondersteuning bij het gebruik is een zakkaartje met de tien belangrijkste gedrags-
regels ontwikkeld, dat eveneens aan alle leden is toegestuurd. De NVMBR biedt studie-
dagen aan met als doel het leren implementeren van de beroepscode op de afdeling.  
Afgesproken is dat de beroepscode elke vijf jaar wordt herzien.  
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 11.4 geeft een overzicht van het percentage radiodiagnostisch en radiotherapeutisch 
laboranten die op de hoogte zijn van het bestaan van de beroepscode en die de beroeps-
code in bezit hebben. 
 
 
Tabel 11.4: Op de hoogte van het bestaan en in bezit van de beroepscode voor radio-

diagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboranten, opgesplitst naar 
leden en niet-leden van de NVMBR 

 
 Aantal Op de hoogte (%) In bezit (%)

Radiodiagnostisch laboranten  
Leden 161 64 38
Niet-leden 155 47 16
Radiotherapeutisch laboranten  
Leden 87 68 28
Niet-leden 75 56 25
 
 
Met uitzondering van de radiodiagnostisch laboranten die niet lid zijn van de NVMBR, is 
een merendeel op de hoogte van het bestaan van de beroepscode. Een minderheid heeft de 
beroepscode in bezit; daarbij is het verschil tussen leden en niet-leden bij de radio-
diagnostisch laboranten groter dan bij de radiotherapeutisch laboranten. De beroepscode 
wordt door respectievelijk 41% en 38% van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch 
laboranten (leden) gebruikt. Gemiddeld wordt de toepasbaarheid van de beroepscode door 
radiodiagnostisch laboranten gewaardeerd met een 6,7 (s.d.=1,4) en door radiotherapeu-
tisch laboranten met een 7,0 (s.d.=1,0). 
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Databank stralingshygiëne 
Achtergrond 
De databank stralingshygiëne bevat artikelen over stralingshygiëne en is beschikbaar via 
internet, via de website van het NPi. Vanwege de onzekere positie van het NPi is het 
echter de vraag hoe de toekomst voor deze databank eruit ziet.  
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het bestaan van de databank is schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. Verder is erover 
gepubliceerd in Nederlandstalige vaktijdschriften en op het internet.  
Bij het NPi is een helpdesk ingesteld waar mensen met vragen over de databank terecht 
kunnen.  
De databank wordt bijgehouden door de expertgroep stralingsbescherming. Daarbij 
houden de verschillende leden elk een aantal tijdschriften bij. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 11.5 geeft een overzicht van de bekendheid met en het gebruik van de databank 
stralingshygiëne. 
 
Tabel 11.5: Bekendheid met en gebruik van de databank stralingshygiëne, opgesplitst 

naar leden en niet-leden 
 
 Aantal Niet op de hoogte 

(%)
Niet geraadpleegd 

(%) 
Geraadpleegd 

(%)
Radiodiagnostisch laboranten  
Leden 161 82 14 3
Niet-leden 155 81 17 1
Radiotherapeutisch laboranten  
Leden 87 72 22 6
Niet-leden 75 81 19 -
 
 
Een merendeel van de respondenten is niet op de hoogte van het bestaan van de databank. 
Een zeer beperkte groep heeft de databank wel eens geraadpleegd. De toepasbaarheid van 
de databank wordt door de radiodiagnostisch laboranten (leden) gemiddeld gewaardeerd 
met een 6,7 (s.d.=0,8) en door de radiotherapeutisch laboranten (leden) met een 6,4 
(s.d.=1,3). 
 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zijn verwerkt in de beroepscode. De 
brochure ‘kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief’, samengesteld door de NPCF, is 
naar alle afdelingen verstuurd en is bij het verenigingsbureau opvraagbaar voor belang-
stellenden. 
Doordat de criteria zijn opgenomen in de beroepscode, zijn ondersteuningsactiviteiten die 
bij het gebruik van de beroepscode worden aangeboden, ook van toepassing voor de kwa-
liteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.  
Er zijn geen afspraken gemaakt over de actualisering van de kwaliteitscriteria.  
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Bekendheid, gebruik en waardering 
De brochure met de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief is bij een minderheid 
van de respondenten bekend; niet-leden zijn daarbij nog minder op de hoogte dan de 
leden.  
 
 
Tabel 11.6: Bekendheid met de brochure ‘kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief’ 

bij radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten, opgesplitst naar 
leden en niet-leden van de NVMBR 

 
 Aantal Op de hoogte (%) In bezit (%)

Radiodiagnostisch laboranten  
Leden 161 12 1
Niet-leden 155 8 1
Radiotherapeutisch laboranten  
Leden 87 15 6
Niet-leden 75 7 1
 
 
Zes procent van de radiodiagnostisch laboranten (leden) en acht procent van de radio-
therapeutisch laboranten (leden) geeft aan de criteria vanuit patiëntenperspectief goed te 
kennen en probeert ze zoveel mogelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. De toepas-
baarheid van deze criteria wordt door de radiodiagnostisch laboranten gemiddeld gewaar-
deerd met een 7,1 (s.d.=0,6) en door de radiotherapeutisch laboranten met een 7,0 
(s.d.=0,8). 
 
Folder WGBO, folder wet BIG en folder zwangerschap 
Achtergrond 
Om de radiologisch laboranten te informeren over de WGBO (Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst), de wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) 
en de risico’s van het werk bij zwangerschap zijn folders ontwikkeld. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
De folders zijn schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. Bovendien is er over gepubli-
ceerd in Nederlandse vaktijdschriften. De folders zijn voor leden gratis te bestellen en 
voor niet-leden tegen vergoeding te bestellen. Omdat de folders volgens de NVMBR voor 
zich spreken vinden er geen ondersteuningsactiviteiten plaats. Als radiologisch laboranten 
hier vragen over hebben kunnen ze bellen met de NVMBR. De folders worden geactua-
liseerd door relevante expertgroepen. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Tabel 11.7 geeft een overzicht van de bekendheid met de folders WGBO, wet BIG en 
zwangerschap bij radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten. 
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Tabel 11.7: Op de hoogte van bestaan en in bezit van de folders WGBO, wet BIG en 
zwangerschap bij radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten, opge-
splitst naar leden en niet-leden (percentages) 

 
 Folder WGBO Folder wet BIG Folder zwangerschap 
 op de hoogte in bezit op de hoogte in bezit op de hoogte in bezit
Radio diagnostisch 
laboranten  
Leden (n=161) 52 22 82 41 73 32
Niet-leden (n=155) 32 12 81 32 57 19
Radiotherapeutisch 
laboranten  
Leden (n=87) 44 16 76 23 51 12
Niet-leden (n=75) 33 12 80 25 43 8
 
 
Uit de tabel blijkt dat leden en niet-leden ongeveer even goed op de hoogte zijn van het 
bestaan van de folder wet BIG. Er blijkt wel een verschil te bestaan tussen leden en niet-
leden in de bekendheid met de andere twee folders. Over het algemeen blijkt dat bij de 
leden de radiodiagnostisch laboranten beter bekend zijn met de folders dan de radio-
therapeutisch laboranten.  
Het gebruik van de folders en de waardering voor de folders staan weergegeven in tabel 
11.8. 
 
 
Tabel 11.8: Gebruik van en waardering voor de folders WGBO, wet BIG en zwanger-

schap door radiodiagnostisch laboranten (n=161) en radiotherapeutisch 
laboranten (n=87) die lid zijn van de NVMBR. 

 
 Folder WGBO Folder wet BIG Folder zwangerschap 
 gebruik (%) cijfer (s.d.) gebruik (%) cijfer (s.d.) gebruik (%) cijfer (s.d.)

Radiodiagnostisch laboran-
ten 25 6,6 (1,3) 49 6,7 (1,3) 50 7,3 (1,1)
Radiotherapeutisch laboran-
ten 17 6,6 (0,8) 36 6,6 (1,0) 13 6,6 (1,6)
 
 
Door de radiodiagnostisch laboranten wordt vooral gebruik gemaakt van de folders wet 
BIG en zwangerschap. Met name de folder zwangerschap wordt veel minder gebruikt 
door de radiotherapeutisch laboranten. 
 
 

11.5 Meten, toetsen en verbeteren 
 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan wor-
den aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Het beschikken over een methode voor 
gestandaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review 
(intercollegiale toetsing, intervisie of visitatie) en het raadplegen van patiënten zijn hier-
voor essentieel. De NVMBR beschikt over een methode voor visitatie. Tevens is er een 
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netwerk van IPB-ers (Interne ProcesBegeleiders) die verbeterprojecten in gang zetten. Er 
is geen methode voor gestandaardiseerde verslaglegging. Hoewel aanvankelijk het plan 
bestond om binnen het IKPZ-programma een patiënttevredenheidsonderzoek op te zetten, 
is dit niet doorgegaan vanwege de hoge kosten. De NVMBR heeft geen indicatoren ont-
wikkeld voor de kwaliteit van zorg (dit laatste is nog geen essentieel element in het 
toetsingskader). Omdat radiologisch laboranten op lokaal niveau mogelijk wel indicato-
ren gebruiken zijn er wel vragen over gesteld in de vragenlijst. 
 
Visitatie 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Meer dan de helft van de afdelingen radiotherapie is gevisiteerd. Vanaf juni 2003 wordt 
er gezamenlijk met de medisch specialisten (NVRO) en klinisch fysici (NVKF) gevisi-
teerd, dit houdt ook in dat iedere afdeling radiotherapie één keer in de vijf jaar wordt 
gevisiteerd. 
Van de afdelingen radiodiagnostiek heeft 30- 35% zich laten visiteren. Er worden 
momenteel afspraken gemaakt met radiologen voor een gezamenlijke visitatie.  
 
Er wordt één maal per jaar een opleiding voor visiteurs gegeven, waaraan maximaal 16 
personen kunnen deelnemen. 
De visitatieverslagen voor zowel radiologie en radiotherapie worden door de visiteurs 
gemaakt die hiertoe een speciale training hebben gevolgd. Het CBO heeft de eerste ver-
slagen meegelezen en van feedback voorzien. De rol van het CBO zal nu worden onder-
gebracht bij de NVMBR.  
De visitaties worden bekostigd door de subsidie en een eigen bijdrage van de gevisiteerde 
afdelingen. 
In verband met multidisciplinair visiteren worden de visitatiedocumenten in het 2004 
herzien. 
 
Bekendheid, deelname en waardering 
Bijna driekwart van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn van de NVMBR (73%) is 
op de hoogte van het bestaan van de visitatiemethode voor de beroepsgroep, van de niet-
leden is 55% op de hoogte. Bij de radiotherapeutisch laboranten zijn deze verhoudingen 
ongeveer hetzelfde: 71% van de leden en 53% van de niet-leden is op de hoogte van het 
bestaan van de visitatiemethode. 
Ruim een derde van de responderende radiodiagnostisch laboranten (leden) geeft aan dat 
hun afdeling wel eens gevisiteerd is (36%). Van de radiotherapeutische laboranten (leden) 
geeft 52% aan dat hun afdeling wel eens gevisiteerd is. Gemiddeld wordt het nut van 
visitatie door de radiodiagnostisch laboranten beoordeeld met een 7,0 (s.d.=1,3) en door 
de radiotherapeutisch laboranten met een 7,0 (s.d.=1,0). 
 
In tabel 11.9 staat een overzicht van de meningen van de radiologisch laboranten (leden) 
die op de hoogte zijn van het bestaan van de visitatiemethode. 
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Tabel 11.9: Meningen over visitatie van radiodiagnostisch laboranten (n=118) en radio-
therapeutisch laboranten (n=103) (in percentages)* 

 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 r.d. r.t. r.d. r.t.  r.d. r.t. 

Visitatie is de beste manier om het beleid van de 
afdeling te toetsen 28 21 42 44  18 31 
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte 
afdeling 25 19 33 44  28 32 
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de 
afdeling 71 82 14 10  2 3 
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 68 74 14 16  6 5 
Deelname aan visitatie achterhaalt de 
tekortkomingen in mijn handelen 40 21 33 45  14 27 
Deelname aan visitatie kost te veel tijd 19 18 31 39  32 34 
Deelname aan visitatie kost te veel geld 14 13 32 39  33 29 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een meerderheid van de respondenten is het erover eens dat visitatie leerzaam is voor het 
beleid van de afdeling en dat visitatie een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Met 
betrekking tot de andere stellingen zijn de meningen meer verdeeld. Van de radio-
diagnostisch laboranten ziet 62% meer voordelen dan nadelen, 14% evenveel voor- als 
nadelen en 7% meer nadelen. Van de radiotherapeutisch laboranten ziet 65% meer voor-
delen, 26% evenveel voor- als nadelen en 5% meer nadelen.  
 
Verbeterprojecten 
Achtergrond 
Sinds 1998 is er een netwerk van IPB-ers (Interne Procesbegeleiders) voor radiodiagnos-
tiek en een netwerk voor IPB-ers voor radiotherapie actief. De IPB-ers zetten verbeter-
projecten op afdelingsniveau in gang, de onderwerpen worden ook op afdelingsniveau 
gekozen. De verbeterprojecten worden niet vanuit de beroepsvereniging aangestuurd.  
Hoewel de IPB-ers voorheen altijd zelf met de onderwerpen voor verbeterprojecten 
kwamen, vindt tegenwoordig ook steeds vaker implementatie van kwaliteitsinstrumenten 
via de IPB-ers plaats; de herziene beroepscode is bijvoorbeeld op deze manier geïmple-
menteerd. Daarbij is eerst gekeken waar behoefte is aan dit onderwerp, vervolgens is bin-
nen die instellingen het project uitgevoerd. De implementatie heeft dus niet in het hele 
netwerk plaatsgevonden.  
In tweederde van het aantal afdelingen radiotherapie is een IPB-er actief en in ongeveer 
eenderde van de afdelingen radiologie is een IPB-er actief. 
 
Bekendheid en deelname 
Bij de radiodiagnostisch laboranten is 53% van de leden en 37% van de niet-leden op de 
hoogte van het bestaan van verbeterprojecten. Bij de radiotherapeutisch laboranten liggen 
deze percentages hoger: 63% van de leden en 52% van de niet-leden is op de hoogte van 
het bestaan van verbeterprojecten.  
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Bij 27% van de radiodiagnostisch laboranten (leden) is een IPB-er actief op de afdeling 
en bij 47% van de radiotherapeutisch laboranten (leden) is er een IPB-er actief op de 
afdeling. 
 
In totaal neemt 23% van de radiodiagnostisch laboranten (leden) deel aan verbeterprojec-
ten; 17% als lid van een projectgroep en 6% als IPB-er. Dertien procent heeft in het ver-
leden wel deelgenomen, maar nu niet meer. 
Van de radiotherapeutisch laboranten (leden) neemt 28% deel aan verbeterprojecten; 24% 
als lid van een projectgroep en 3% als IPB-er. Zeventien procent heeft in het verleden wel 
deelgenomen, maar nu niet meer. 
 
Aan de leden die op de hoogte zijn van het bestaan van verbeterprojecten, maar niet 
(meer) deelnemen, is gevraagd wat hun reden is om niet deel te nemen. Bij de radio-
diagnostisch laboranten (n=49) waren de belangrijkste redenen dat er geen verbeter-
projecten op de afdeling (meer) geïnitieerd worden (31%) en dat het te veel tijd kost 
(29%). Tevens gaf 16% aan het nog niet geregeld te hebben, maar in de toekomst wel 
deel te nemen en gaf 14% aan dat er geen plaats was in een verbeterproject op de af-
deling. 
Bij de radiotherapeutisch laboranten (n=32) waren de belangrijkste redenen dat er geen 
verbeterprojecten op de afdeling (meer) geïnitieerd worden (25%) en dat men het nog niet 
geregeld had, maar in de toekomst wel wil deelnemen (22%). Tevens gaf 13% aan dat het 
teveel tijd kost en gaf eveneens 13% aan dat er geen plaats is in een verbeterproject op de 
afdeling. 
 
In tabel 11.10 staan de belangrijkste activiteiten genoemd die in de verbeterprojecten 
worden ondernomen. 
 
 
Tabel 11.10: Belangrijkste activiteiten in de verbeterprojecten bij radiodiagnostisch 

laboranten (n=36) en radiotherapeutisch laboranten (n=25) (percentages)* 
 
 r.d. r.t.

Bespreken van protocollen 81 75
Projecten met betrekking tot logistiek 44 63
Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep 36 21
Projecten met betrekking tot de overdracht van patiënten 31 38
Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse praktijk 25 38
Intercollegiale kwaliteitstoetsing 25 17
Bespreken van beroepscode of beroepsprofiel 19 25
Bespreken van de resultaten van patiëntenfeedback 17 25
Bespreken van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 14 17
Intervisie 11 17
Casuïstiekbespreking 11 17
Bespreken van uitkomstindicatoren voor de kwaliteit van zorg 6 21
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
Uit de tabel blijkt dat het bespreken van protocollen en logistieke projecten de belang-
rijkste activiteiten zijn in de verbeterprojecten. Het nut van de verbeterprojecten wordt 
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door de radiodiagnostisch laboranten gemiddeld gewaardeerd met een 7,4 (s.d.=0,8) en 
door de radiotherapeutisch laboranten eveneens met een 7,4 (s.d.=1,0) 
 
 
Tabel 11.11: Meningen over verbeterprojecten van radiodiagnostisch laboranten (n=32) 

en radiotherapeutisch laboranten (n=24) (in percentages)* 
 
 (Helemaal) mee 

eens 
 Deels eens, 

deels oneens
 (Helemaal) 

mee oneens 
 r.d. r.t. r.d. r.t.  r.d.. r.t. 

Deelname aan verbeterprojecten achterhaalt de 
tekortkomingen in mijn handelen 72 50 17 29  11 21 
Deelname aan verbeterprojecten vergroot mijn 
kennis en vaardigheden 86 96 6 4  8 - 
Van collega’s in een verbeterproject leer ik veel 78 63 14 37  8 - 
Deelname aan verbeterprojecten verbetert het 
contact met mijn collega’s 64 58 28 29  8 13 
Verbeterprojecten dwingen me kritisch te zijn ten 
opzichte van het eigen handelen 89 88 6 12  6 - 
Verbeterprojecten leveren een bijdrage aan de 
kwaliteit van zorg 86 92 8 8  6 - 
Deelname aan verbeterprojecten kost teveel tijd 31 21 47 54  22 25 
Deelname aan verbeterprojecten kost teveel geld - 4 56 50  42 38 
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Routing patiënt 
Achtergrond 
Voor radiodiagnostisch laboranten is het instrument ‘routing patiënt’ beschikbaar. Hier-
mee kan een de tevredenheid van patiënten over de logistiek van de afdeling worden 
geëvalueerd. 
 
Implementatie, ondersteuning en actualisering 
Het instrument ‘routing patiënt’ is tegen kostprijs beschikbaar voor afdelingen radiologie. 
Er is een aanbod gedaan aan afdelingen radiologie waarbij ze kosteloos konden deel-
nemen aan het project ‘routing patiënt’ onder begeleiding van het CBO. Nu wordt er een 
behoeftepeiling verricht alvorens verder te implementeren. 
Momenteel wordt er een onderzoek verricht naar de behoefte van afdelingen radiothera-
pie voor het instrument ‘routing patiënt’. Als er behoefte blijkt te zijn aan een dergelijk 
instrument, wordt het beschikbare instrument van de radiodiagnostisch laboranten ver-
taald voor de radiotherapeutisch laboranten. 
 
Bekendheid, gebruik en waardering 
Een derde van de radiologisch laboranten die lid zijn van de NVMBR (33%) is op de 
hoogte van het bestaan van het instrument ‘routing patiënt’ en zes procent heeft dit 
instrument in bezit. Van de niet-leden is 27% op de hoogte van het bestaan van ‘routing 
patiënt’ en heeft 5% dit in bezit. Achttien procent van de leden gebruikt dit instrument. 
Gemiddeld wordt ‘routing patiënt’ gewaardeerd met een 6,5 (s.d.= 1,9). 
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Indicatoren voor de kwaliteit van zorg 
Aan de radiologisch laboranten is gevraagd of ze gebruik maken van indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg. Elf procent van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn van de 
NVMBR geeft aan gebruik te maken van indicatoren. Bij de radiotherapeutisch laboran-
ten (leden) ligt dit percentage op 22%. Tabel 11.12 geeft een overzicht van de meest 
genoemde indicatoren. 
 
 
Tabel 11.12: Meest genoemde indicatoren die radiodiagnostisch laboranten en radio-

therapeutisch laboranten gebruiken om het handelen te toetsen 
 
 Aantal keren genoemd
 r.d. r.t.
Patiëntenenquête/tevredenheidsonderzoek 4 4
Foutenregistratie - 4
Wachttijden 3 3
Complicatie- en incidentenregistratie 3 2
Protocollen 3 -
Klachtenregistratie 2 -
 
 
De gebruikte indicatoren worden bij de radiodiagnostisch laberanten met name vastge-
steld door de instelling of afdeling (13 keer), door lokaal overleg met laboranten of 
verbeterprojecten (9 keer) of door lokaal multidisciplinair overleg (7 keer). Bij de radio-
therapeutisch laboranten zijn de indicatoren met name vastgesteld door de instelling of 
afdeling (14 keer), door lokaal multidisciplinair overleg (5 keer) en door lokaal overleg 
met laboranten of verbeterprojecten (4 keer). 
 
 

11.6 Borging 
 
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en een 
accreditatiecommissie de belangrijkste instrumenten. Omdat alle radiologisch laboranten 
in een instelling werken is het beschikken over een landelijke klachtencommissie niet van 
toepassing; de klachtenopvang wordt per instelling geregeld. De stichting ADAP voor de 
accreditatie van activiteiten in het kader van registratie in  het kwaliteitsregister is een van 
de laatste instrumenten die tijdens het IKPZ-programma beschikbaar zijn gekemen (zie 
paragraaf 11.1). 
 
Kwaliteitsregister paramedici 
Achtergrond 
De NVMBR stelt weinig verplicht om in aanmerking te komen voor registratie in het 
kwaliteitsregister. Er wordt alleen gevraagd om 80 punten te verzamelen, waarvan mini-
maal 40 uit bij- en nascholing. Er worden geen punten verkregen bij deelnamen aan 
visitatie of verbeterprojecten; deelname hieraan speelt mogelijk wel mee bij de criteria 
vanaf 2005. 
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Registratie en waardering 
Een meerderheid van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn van de NVMBR (68%) 
heeft zich laten registreren in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici; van 
de niet-leden heeft 34% zich later registreren in het basisregister. Bij de radiotherapeu-
tisch laboranten liggen deze percentage hoger; 77% van de leden en 52% van de niet-
leden heeft zich laten registreren. Tabel 11.13 geeft een overzicht van de meningen over 
de criteria voor registratie in het kwaliteitsregister. 
 
 
Tabel 11.13: Meningen van radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten over de 

criteria voor registratie in het kwaliteitsregister, opgesplitst naar leden en 
niet-leden (in percentages)* 

 
 Aantal Te licht Precies goed Te zwaar Onbekend met 

de criteria
Radiodiagnostisch laboranten      
Leden 161 4 28 31 36
Niet-leden 155 4 9 19 64

Radiotherapeutisch laboranten  
Leden 87 6 37 21 29
Niet-leden 75 4 16 16 57
 
* Vanwege ontbrekende waarden tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100. 
 
 
Een klein percentage vindt de criteria te licht, de meningen zijn verdeeld tussen precies 
goed en te zwaar. Opvallend is het hoge percentage dat niet op de hoogte is van de 
criteria; hierbij blijkt een groot verschil te zijn tussen leden en niet-leden. 
 
 

11.7 Externe verantwoording 
 
Dit element kan worden ingevuld op twee niveaus: op verenigingsniveau en op praktijk-
niveau. Op verenigingsniveau is een kwaliteitsjaarverslag essentieel voor de externe ver-
antwoording. Door de NVMBR wordt geen kwaliteitsjaarverslag geschreven, wel wordt 
een  jaarverslag geschreven, waarin de kwaliteitsprojecten aan de orde komen. Ook op 
praktijkniveau zou een kwaliteitsjaarverslag bij kunnen dragen aan de externe verant-
woording, dit is echter geen essentieel onderdeel in het toetsingskader. Hoewel door de 
NVMBR nog geen indicatoren ontwikkeld zijn, worden er op lokaal niveau door radio-
diagnostisch en radiotherapeutisch laboranten soms al wel indicatoren gebruikt. Indica-
toren kunnen gebruikt worden voor externe verantwoording; dat is echter niet gevraagd in 
de vragenlijst.  
 
Kwaliteitsjaarverslag 
Een derde van de radiodiagnostisch laboranten die lid zijn van de NVMBR (33%) heeft 
aangegeven dat er op de afdeling een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven, 29% geeft 
aan dat dit niet gebeurt en 35% weet niet of er een kwaliteitsjaarverslag wordt geschre-
ven. Bijna de heft van de radiotherapeutisch laboranten die lid zijn van de NVMBR 



306 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

(49%) heeft aangegeven dat er op de afdeling een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven, 
volgens 13% gebeurt dit niet en 37% weet het niet.  
 
 

11.8 Communicatie 
 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. Zoals ook al uit 
paragraaf 11.5 naar voren is er een netwerk van IPB-ers voor radiodiagnostiek en een net-
werk van IPB-ers voor radiotherapie actief. De communicatiemiddelen waar de NVMBR 
gebruik van maakt zijn onder andere het tijdschrift van de vereniging, de nieuwsbrief, de 
website en de Algemene Ledenvergadering. 
 
Infrastructuur 
Sinds 1998 is enr een net werk van IPB-ers voor radiodiagnostiek en een netwerk van 
IPB-ers voor radiotherapie actief. Deze netwerken zijn ontstaan doordat deelnemers van 
de cursus kwaliteitstoetsing de behoefte hadden om elkaar te blijven zien. De cursus had 
tot doel verbeterprojecten op te starten, uit te voeren en te begeleiden. De opleiding werd 
verzorgd door het CBO en bekostigd vanuit het BKPZ-programma (en nog een keer in 
het IKPZ-programma).  
De expertgroep kwaliteit vond dit een goed initiatief en heeft nu de coördinatie op zich 
genomen. De beroepsvereniging ondersteunt de infrastructuur daar waar dat nodig is. De 
IPB-ers komen twee keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren.  
Hier is dus geen sprake van een geplande infrastructuur, de infrastructuur is afhankelijk 
van de mensen die zich hebben aangemeld voor de curusus. De netwerken zijn ook niet 
evenredig verdeeld over het land. In tweederde van het aantal afdelingen radiotherapie is 
een IPB-er actief en in ongeveer eenderde van de afdelingen radiologie is een IPB-er 
actief. 
 
Binnen het netwerk van IPB-ers worden de uitgevoerde verbeterprojecten besproken en 
wordt er feedback gegeven. Op deze manier leren de IPB-ers van elkaar en ontstaan er 
ideeën voor verbeterprojecten. Er zit dan ook vaak een cyclus in de verbeterprojecten: 
diverse afdelingen gaan met hetzelfde thema aan de slag. Ook wordt er aan deskundig-
heidsbevordering gedaan, hiervoor worden sprekers uitgenodigd. 
Omdat het netwerk van IPB-ers binnen de radiodiagnostiek minder goed functioneert dan 
het netwerk voor de radiotherapie is besloten een kleine koerswijziging door te voeren. 
Besloten is om in plaats van twee keer per jaar één keer per jaar een netwerkdag te 
organiseren. De tweede netwerkdag wordt dan vervangen door een studiedag kwaliteit, 
waarbij alle IPB-ers en belangstellenden van alle werkvelden worden uitgenodigd. 
 
De opleiding tot IPB-er is gestopt. Om het netwerk op peil te houden is besloten dat 
radiologisch laboranten die de module kwaliteitszorg bij de hogeschool Haarlem hebben 
gevolgd toegang krijgen tot het netwerk. Op dit moment is de NVMBR samen met de 
hogeschool bezig  om de module op de praktijk af te stemmen. Los hiervan blijft het, af-
hankelijk van de behoefte, altijd mogelijk om een opleiding tot IPB-er op te zetten; deze 
opleiding zal dan kostendekkend worden aangeboden.  
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Communicatiemiddelen 
Aan de radiologisch laboranten is gevraagd op welke wijze ze zich op de hoogte houden 
van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVMBR. In tabel 11.14 wordt een 
overzicht gegeven van de antwoorden op deze vraag.  
 
 
Tabel 11.14: Manieren waarop leden en niet-leden van de NVMBR zich op de hoogte 

houden van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de NVMBR* 
 
 r.d. laboranten  r.t. laboranten 
 leden niet-leden  leden niet-leden

Via de algemene ledenvergadering 5 -  16 -
Via de afdeling of praktijk 53 63  54 61
Via regionaal overleg/verbeterprojecten 10 3  10 1
Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 89 42  82 24
Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 8 1  7 1
Via de website van de vereniging 16 5  14 5
Via deelname aan commissies/werkgroepen 10 6  17 4
Via congressen /symposia /studiedagen 65 32  61 27
Anders 6 5  1 4
Niet 3 25  8 24
 
* Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 
De leden van de NVMBR houden zich met name op de hoogte van het kwaliteitsbeleid 
van de NVMBR via een vaktijdschrift of het tijdschrift van de vereniging, via congressen, 
symposia of studiedagen en via de afdeling of praktijk. Bij niet-leden speelt de afdeling 
of de praktijk een grote rol bij de kennisoverdracht van het kwaliteitsbeleid. Slechts een 
kleine groep bezoekt de website van de vereniging om meer te weten te komen over het 
kwaliteitsbeleid.  
 
 

11.9 Ketenzorg 
 
Bij de visitaties van afdelingen radiotherapie wordt samengewerkt met de radiotherapeu-
ten en klinisch fysici, doordat er gezamenlijk wordt gevisiteerd. De verwachting is dat er 
in 2004 een pilot gezamenlijke visitatie radiologie wordt uitgevoerd. 
Vanuit de NVMBR heeft de expertgroep kwaliteit contacten met de commissies kwaliteit 
van de specialistenverenigingen van aanverwante beroepsgroepen; op deze manier vindt 
er afstemming plaats.  
De verbeterprojecten zijn doorgaans monodisciplinair van aard,  maar er worden steeds 
vaker andere disciplines bij betrokken. 
De NVMBR houdt zich nog niet uitgebreid bezig met het ontwikkelen van mutlidiscipli-
naire richtlijnen; dit vindt op instellingsniveau plaats. Vanuit de medische disciplines 
vindt ook wel landelijke afstemming van de multidisciplinaire richtlijnen plaats. 
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11.10 Kwaliteitsbeleid 
 
In het interview met de sleutelpersonen van de NVMBR is gevraagd wat de hiaten 
zijn in het kwaliteitsbeleid en wat de speerpunten zijn van het kwaliteitsbeleid van 
de komende jaren. 
 
Volgens de NVMBR is er in negen jaar kwaliteitsbeleid veel ontwikkeld, maar staat de 
implementatie hiervan nog in de kinderschoenen. In het kader van het ZonMW-imple-
mentatieproject is het de NVMBR duidelijk geworden hoe de implementatie het best kan 
plaatsvinden. De NVMBR is nu druk bezig met het implementeren van kwaliteitsinstru-
menten. Aan borging is de vereniging echter nog niet toegekomen.  
De NVMBR geeft aan dat er weinig kwaliteitsinstrumenten zijn waarin de patiënt 
centraal staat; daarom was het aanvankelijk ook de bedoeling om een patiënttevreden-
heidsonderzoek op te zetten, dit is echter niet doorgegaan (zie ook hierboven). Daarbij 
merkt de NVMBR echter op dat het primaire doel van de vereniging is om de beroeps-
beoefenaren te ondersteunen in de professionalisering; het patiëntenperspectief speelt 
daar een ondergeschikte rol bij en hoort meer bij de verantwoordelijkheid van de 
instelling. 
Een knelpunt voor de NVMBR is dat er met het wegvallen van de subsidie voor het 
kwaliteitsbeleid nauwelijks ruimte meer is voor het ontwikkelen van nieuwe producten, 
de behoefte aan nieuwe producten moet meer dan voorheen expliciet vanuit de beroeps-
beoefenaren komen. Gebleken is dat het kwaliteitsbeleid van de NVMBR niet zo leeft 
onder de beroepsbeoefenaren. Dit wordt volgens de NVMBR veroorzaakt doordat de 
implementatie van bestaande producten nog maar net in gang is gezet. 
 
Het is voor de NVMBR nog niet duidelijk wat de speerpunten zijn voor het kwaliteits-
beleid van de komende jaren. De NVMBR houdt zich daar momenteel mee bezig. Wel is 
duidelijk dat de aandacht zal liggen bij de borging en het behoud van een aantal kwali-
teitsinstrumenten. Visitatie is daar één van: daarbij zal de aandacht komen te liggen bij 
een gezamenlijke vorm binnen het werkveld.  
 
 

11.11 Samenvatting en beantwoording onderzoeksvragen 
 
Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zullen de resultaten die in dit hoofdstuk 
beschreven zijn worden samengevat. 
 
2. Op het niveau van het verloop van de projecten 
 a. Zijn de projecten volgens plan verlopen? 
 b. Welke mee- en tegenvallers hebben zich gedurende de projecten voorgedaan? 
 c. Zijn de doelstellingen van de projecten behaald? 
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 Op het niveau van beroepsbeoefenaren 
 d. Met welke kwaliteitsinstrumenten zijn beroepsbeoefenaren bekend?  
 e. Welke kwaliteitsinstrumenten worden door beroepsbeoefenaren in de praktijk ge-

bruikt? 
 f. Wat is de samenhang tussen kwaliteitsinstrumenten? 
 g. Welke factoren belemmeren of bevorderen het gebruik van de ontwikkelde kwali-

teitsinstrumenten?  
 Op het niveau van beroepsverenigingen 
 h. Uit welke elementen (activiteiten, instrumenten) is het kwaliteitssysteem van de 

beroepsvereniging opgebouwd? 
 i. Wat is de samenhang tussen de verschillende elementen van het kwaliteitssysteem?  
 j. Welke activiteiten hebben de beroepsverenigingen ondernomen om kwaliteits-

instrumenten te implementeren? 
 k. Welke infrastructuur is ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om 

een kwaliteitssysteem te realiseren en te onderhouden? 
 l. Welke activiteiten moeten na afloop van het IKPZ-programma nog ondernomen 

worden om de infrastructuur te realiseren en/of onderhouden? 
 
Verloop van de projecten 
De NVMBR heeft verschillende projecten uitgevoerd in het IKPZ-programma, waarvan 
na enige wijzigingen of tegenvallers de meeste doelstellingen zijn behaald. Doordat er 
grote veranderingen zijn geweest op de afdelingen radiodiagnostiek en radiotherapie, 
zoals fusies en digitalisering, is de opzet van de visitatieprojecten aangepast. Ook de 
projecten met betrekking tot intercollegiale toetsing hebben vertraging opgelopen door de 
veranderende werkomstandigheden.Het project dat gericht was op de implementatie van 
kwaliteitsinstrumenten is vertraagd gestart doordat er geen geschikte begeleider bij het 
NPi kon worden gevonden. De oprichting van de Stichting Accreditatie heeft langer 
geduurd dan gepland; een tegenvaller was dat het onderzoek naar de financiële haalbaar-
heid langer duurder dan was voorzien. De doelstellingen van de overige projecten zijn 
uiteindelijk behaald; de doelstellingen van het accreditatieproject zullen in 2004 ge-
realiseerd worden (vraag 2a-c). 
 
Beroepsbeoefenaren 
Aan een steekproef van radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten is gevraagd of 
ze op de hoogte zijn van het bestaan van de door de NVMBR geïmplementeerde kwali-
teitsinstrumenten en zo ja, of ze deze instrumenten in hun bezit hebben (indien van toe-
passing). Het gaat hierbij om de volgende instrumenten: beroepsprofiel en beroepscode, 
bij- en nascholing, databank stralingshygiëne, de folders WGBO, wet BIG en zwanger-
schap, visitatie, verbeterprojecten, routing patiënt en kwaliteitsregister. Er bleek een 
verschil te zijn in de bekendheid met de kwaliteitsinstrumenten tussen leden en niet-leden 
van de NVMBR. Leden waren beter bekend met de kwaliteitsinstrumenten dan niet-
leden. Het beroepsprofiel is het best bekend bij de respondenten; bij de radiodiagnostisch 
laboranten iss 85% van de leden en 71% van de niet-leden op de hoogte van het bestaan 
en heeft 61% van de leden en 34% van de niet-leden het beroepsprofiel in bezit. Bij de 
radiotherapeutisch laboranten is 86% van de leden en 77% van de niet-leden op de hoogte 
van het bestaan en heeft 46% van de leden en 39% van de niet-leden dit in bezit. De 
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respondenten waren het minst bekend met de criteria vanuit patiëntenperspectief. Bij de 
radiodiagnostisch laboranten is slechts 12% van den leden en 8% van den niet-leden op 
de hoogte van het bestaan van de criteria heeft 1% ze in bezit. Bij de radiotherapeutisch 
laboranten is 15% van de leden en 7% van de niet-leden op de hoogte en heeft 6% van de 
leden en 1% van de niet-leden de criteria in bezit (vraag 2d). 
 
Er blijkt een groot verschil te zijn in het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten. De crite-
ria vanuit patiëntenperspectief en de databank stralingshygiëne worden het minst ge-
bruikt; 6% van de radiodiagnostisch laboranten en 8% van de radiotherapeutisch labo-
ranten gebruikt de criteria vanuit patiëntenperspectief en 3% van de radiodiagnostisch 
laboranten en 6% van de radiotherapeutisch laboranten heeft de databank stralings-
hygiëne wel eens geraadpleegd. Doordat de criteria vanuit patiëntenperspectief ook in de 
beroepscode zijn verwerkt en 41% van de radiodiagnostisch laboranten en 38% van de 
radiotherapeutisch laboranten deze gebruikt, worden de criteria vanuit patiëntenperspec-
tief vaker toegepast dan men zich bewust is. Het meest wordt gebruik gemaakt van bij- en 
nascholing en het kwaliteitsregister; 68% van de radiodiagnostisch laboranten en 77% 
van de radiotherapeutisch laboranten staan ingeschreven in het basisregister en 64% van 
de radiodiagnostisch laboranten en 67% van de radiotherapeutisch laboranten volgen bij- 
en nascholing (vraag 2e). 
 
De samenhang tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten komt op verschillende 
manieren tot uiting. Ruim een derde van de radiodiagnostisch laboranten (36%) en 21% 
van de radiotherapeutisch laboranten die deelnemen aan verbeterprojecten heeft aan-
gegeven dat hierin het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep wordt besproken. Ook geeft 
19% van de radiodiagnostisch en 25% van de radiotherapeutisch laboranten die deel-
nemen aan de verbeterprojecten aan dat het beroepsprofiel of de beroepscode hierin wordt 
besproken. In een aantal verbeterprojecten is bovendien aandacht besteed aan de kwali-
teitscriteria vanuit patiëntenperspectief (vraag 2f). 
 
Factoren die het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten bevorderen of belemmeren zijn af 
te leiden uit de cijfers die gegeven zijn voor de toepasbaarheid of het nut van de instru-
menten, de meningen over verschillende instrumenten die met behulp van enkele stel-
lingen zijn onderzocht, de ervaren verhouding tussen voor- en nadelen en de implemen-
tatie- en ondersteuningsactiviteiten van de vereniging. De cijfers voor het nut of de toe-
pasbaarheid van de kwaliteitsinstrumenten liggen telkens tussen de 6,4 en 7,4. De ver-
beterprojecten worden het hoogst gewaardeerd. Ook uit de antwoorden op de stellingen 
en meningen over de verhouding tussen voor- en nadelen blijkt dat de radiodiagnostisch 
en radiotherapeutisch laboranten overwegend positief zijn. De meningen over visitatie 
zijn ook over het algemeen positief, maar in mindere mate dan de verbeterprojecten.  
De implementatie van de kwaliteitsinstrumenten heeft op verschillende manieren plaats-
gevonden; het beroepsprofiel en de beroepscode zijn toegestuurd aan alle leden, maar de 
overige instrumenten (voor zover van toepassing) zijn niet toegestuurd aan alle leden, 
maar zijn te bestellen bij de vereniging. Mogelijk is dit van invloed geweest op de 
bekendheid met en het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten. Alle essentiële kwaliteits-
instrumenten worden min of meer ondersteund bij het gebruik. Het is echter de vraag of 
de geboden ondersteuning voldoende is om het gebruik te stimuleren (vraag 2g). 
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Beroepsvereniging 
De NVMBR heeft kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld voor alle elementen in het toet-
singskader.; deskundigheid, normen en criteria, meten, toetsen en evalueren, borging, 
externe verantwoording, communicatie en ketenzorg (vraag 2h). 
 
De samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten is op verschillende manieren gereali-
seerd. Zo zijn de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief verwerkt in de beroepscode 
en vindt tegenwoordig steeds vaker implementatie van kwaliteitsinstrumenten plaats in de 
verbeterprojecten. Bovendien komt de samenhang goed tot uiting in de criteria voor 
registratie in het kwaliteitsregister; radiologisch laboranten die in aanmerking willen 
komen voor registratie in dit register zijn verplicht een aantal bij- en nascholingsactivi-
teiten te volgen (vraag 2i). 
 
De implementatie van de kwaliteitsinstrumenten heeft op verschillende manieren plaats-
gevonden; het beroepsprofiel en de beroepscode zijn toegestuurd aan alle leden, maar de 
overige instrumenten (voor zover van toepassing) zijn niet toegestuurd aan alle leden, 
maar zijn te bestellen bij de vereniging (vraag 2j). 
 
De infrastructuur van de radiodiagnostisch laboranten en die van de radiotherapeutisch 
laboranten bestaat uit een netwerk van IPB-ers. Deze netwerken zijn ontstaan vanuit de 
behoefte van deelnemers van de cursus kwaliteitstoetsing. De netwerken zijn dus in die 
zin niet gepland en zijn ook niet evenredig verdeeld over het land. De beroepsgroep 
ondersteunt de infrastructuur daar waar dat nodig is. 
Omdat de opleiding tot IPB-er is gestopt is besloten dat radiologisch laboranten die de 
module kwaliteitszorg bij de hogeschool Haarlem hebben gevolgd toegang krijgen tot het 
netwerk. 
De NVMBR zou radiodiagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboranten die op 
een afdeling werken waar geen IPB-er actief is kunnen stimuleren deze module te volgen, 
zodat er netwerken ontstaan die evenredig verdeeld zijn over het land. Bovendien zouden 
er dan meer verbeterprojecten opgezet kunnen worden; deze worden over het algemeen 
zeer gewaardeerd (vraag 2k-l). 
 
 



312 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

Literatuur 
 
 
 
Beens MC, Lakerveld-Heyl K, Wams HWA. Kwaliteit geïmplementeerd? Invenatrisatie van de stand van 
zaken met betrekking tot de implementatie van de kwaliteitsborgingsnorm Diëtetiek. NPi, Amersfoort, 1999. 
 
Bennema-Broos M, Sluijs EM, Wagner C. Overzichtstudie kwaliteitssystemen van beroepsbeoefenaren in de 
zorgsector 1990 - 2000. NIVEL, Utrecht, 2000 
 
Grol RTPM, Van Everdingen JJE, Casparie AF. Invoering van richtlijnen en veranderingen: een handleiding 
voor de medische, paramedische en verpleegkundige praktijk. Utrecht, De Tijdstroom, 1994. 
 
Hart-Eerdmans ’t M, Hoefnagels JMJ, de Hullu AW, Indemans CGJ, Van Nispen tot Pannerden LLAM. 
Artsenwijzer Diëtetiek. Leiden: Dienst Diëtetiek, Academisch Ziekenhuis Leiden. 
 
Hofhuis H, Plas M, Dorgelo M, Dekker J, van den Ende J. Kwaliteitsbevordering paramedische zorg: 
eindevaluatie van het BKPZ-programma. Utrecht, NIVEL, 2001. 
 
Klazinga N., Casparie T. Ontwikkeling van kwaliteitssystemen bij beroepsbeoefenaren. Gezondheid 1 (1993) 
2; 211-222. 
 
NRV, Discussienota algemeen begrippenkader kwaliteitsbevordering, NRV publicatie 13, Zoetermeer 1990. 
 
Plas M, de Boer M, Hofhuis H, Dorgelo M, van den Ende E, Logopedie in de extramurale gezondheidszorg: 
stand van zaken in 2002. Utrecht: NIVEL, 2002. 
 
Plas M, Hofhuis H, Van den Ende E. Implementatie kwaliteitsbeleid paramedische zorg: aannsturing en 
organisatie van het IKPZ-programma. Utrecht, NIVEL, 2002. 
 
RAZW, Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2003. Utrecht, NIVEL, Prismant, OSA, OSA-publicatie, 
2003. 
 
Rogers EM. Diffusion of innovations. Fourth Edition. New York, the Free Press, 1995 
 
Sluijs EM, Beek S van, Mouthaan I, Neef M de, Wagner C. Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van 
zorg. Een exploratief onderzoek naar de mate waarin zorginstellingen indicatoren gebruiken om de kwaliteit 
van zorg zichtbaar te maken. Utrecht; NIVEL, 2002. 
 
Sluijs EM, Dekker J. Het paramedische kwaliteitsbeleid in 1997. Deelrapport 1: Eindevaluatie van het 
programma Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (OKPZ). Utrecht; NIVEL, 1997. 
 
Sluijs EM, De Bakker D. Kwaliteitssystemen in ontwikkeling. Een inventarisatie van kwaliteitssystemen die 
ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden door koepels van beroepsbeoefenaren en koepels van instellingen in de 
gezondheidszorg en aanverwante welzijnszorg. Utrecht/Zoetermeer: NIVEL/NRV, 1992. 
 
Timmermans JE, Sluijs EM, Dekker J, Den Hartog WHM. Kwaliteitsbeleid paramedische beroepsgroepen. 
Deel 1: stand van zaken: kwaliteitsdeelsystemen en voorwaardenscheppende activiteiten paramedische 
beroepsgroepen. Deel 2: referentiekader voor het kwaliteitsbeleid van de paramedische beroepsgroepen. 
Utrecht: NIVEL/Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing, 1994. 
 
Veenhof C, Van Dijk G, Dorgelo M, Biermans M, Plas M, Van den Ende E. Kwaliteitsbevordering para-
medische zorg. Evaluatie intercollegiale toetsing en het IOF. Utrecht; NIVEL, 2001. 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 313 



314 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

Bijlage 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nederlands instituut 
voor onderzoek van de 
gezondheidszorg 
 
Drieharingstraat 6 
Postbus 1568 
3500 BN Utrecht 
Telefoon 030 2 729 700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst Kwaliteitsinstrumenten 
 

voor 
 

Diëtisten 
 

 
 
 
 
 
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 315 

 
Toelichting op de vragenlijst 
 
De meeste vragen uit deze vragenlijst kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten 
voor het antwoord dat u kiest. U wordt dan verzocht één kruisje te zetten, tenzij anders 
staat aangegeven. Bij de vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn staat dat 
duidelijk vermeld. U kunt de stippellijntjes bij de vragen gebruiken om een antwoord te 
geven dat niet is voorgedrukt. 
 
Wilt u de vragenlijst zo snel mogelijk terugsturen? De uiterste retourdatum is 24 oktober. 
U kunt voor het retourneren de bruine antwoordenvelop gebruiken, een postzegel is niet 
nodig. 
 
Indien u vragen heeft kunt u deze bij voorkeur per e-mail stellen aan Hannelore Hofhuis 
(h.hofhuis@nivel.nl) of aan Marieke Plas (m.plas@nivel.nl); telefonisch contact opnemen 
kan ook: 030-2729790 of 030-2729630. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Algemeen 
 
 
1. Maakt het diëtistisch (be)handelen deel uit van uw functie? Zo ja, in welk werkveld 

bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

��Nee � u hoeft de vragenlijst niet verder in te vullen! We ontvangen de 
vragenlijst  

 graag retour 
��Ja, in ziekenhuis 
��Ja, in verpleeghuis/verzorgingshuis 
��Ja, in psychiatrische instelling 
��Ja, in zorg voor verstandelijk gehandicapten 
��Ja, in revalidatiecentrum 
��Ja, in thuiszorg/kruiswerk 
��Ja, in onderwijs 
��Ja, in industrie/bedrijf 
��Ja, in vrijgevestigde solopraktijk (al dan niet met andere praktijkhouders op 

hetzelfde adres) 
��Ja, als zelfstandige in een vrijgevestigde maatschap 
��Ja, in loondienst in een vrijgevestigde praktijk 
��Ja, als zelfstandige solist in een gezondheidscentrum 
��Ja, als zelfstandige in een maatschap in een gezondheidscentrum 
��Ja, in loondienst in een gezondheidscentrum 
��Ja, anders, namelijk ……………………………………………. 
 

 
2. Wilt u aankruisen wat op u van toepassing is? 
 

��Man 
��Vrouw 
 
 

3. Wat is uw geboortejaar? 19 . . 
 
 
4. In welk jaar bent u afgestudeerd als diëtist?     ……… 
 
 
5. Bent u lid van de NVD? 

 
��Nee 
��Ja  
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6. Hoe houdt u zich op de hoogte van (ontwikkelingen in) het kwaliteitsbeleid van de 
NVD? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
��Niet 
��Via de algemene ledenvergadering 
��Via de afdeling/praktijk 
��Via intercollegiaal overleg 
��Via een vaktijdschrift of tijdschrift van de vereniging 
��Schriftelijk via de vereniging (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 
��Via de website van de vereniging 
��Via deelname aan commissies/werkgroepen 
��Via congressen/symposia/studiedagen 
��Anders, namelijk ………………………………………………………………… 

 
 
7. Hoe houdt u zich op de hoogte van vakinhoudelijke ontwikkelingen op uw 

vakgebied? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

��Niet 
��Via bij- en nascholing 
��Via Nederlandstalige vaktijdschriften 
��Via internationale vaktijdschriften 
��Via internet 
��Via congressen/symposia/studiedagen 
��Via intercollegiaal overleg 
��Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

 
 
8. Heeft u zich laten registreren in het basisregister van het Kwaliteitsregister 

Paramedici? 
 

��Nee 
��Ja 

 
 
9. Wat is uw mening over de criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister 

Paramedici (vijf jaar na inschrijving in het basisregister)? 
 

��Te licht 
��Precies goed 
��Te zwaar 
��Niet van toepassing, ik ken de criteria niet 

 
 

10. Volgt u geaccrediteerde bij- en nascholing op uw vakgebied? 
 

��Nee  � ga naar vraag 12 
��Ja 
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11. Hieronder leggen wij u enkele uitspraken voor over geaccrediteerde bij- en 
nascholing op uw vakgebied. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met 
deze uitspraken? Kruis bij elke uitspraak het antwoord van uw keuze aan 

 
 1: helemaal mee eens 
 2: mee eens 
 3: deels eens, deels oneens 
 4: mee oneens 
 5: helemaal mee oneens 

 1 2 3 4 5 
De cursussen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit � � � � �

De cursussen zijn te duur � � � � �

Er vindt regelmatig vernieuwing plaats van het aanbod � � � � �

Er staat een reële toekenning van punten tegenover de cursussen � � � � �

Het aanbod van bij- en nascholing is te beperkt � � � � �

Ik kan voldoende tijd vrij maken om bij- en nascholing te volgen � � � � �

 
 
Richtlijnen 
 
 
12. Bent u op de hoogte van het bestaan van de volgende NVD-richtlijnen? Zo ja, heeft u 

deze richtlijnen in uw bezit?  
 Op de 

hoogte 
 In bezit

 Nee Ja  Nee Ja
Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedsel-
voorziening bij verpleeghuisgeïndiceerden 

 
� 

 
� 

  
� 

 
�

Multiprofessionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij 
verpleeghuisbewoners 

 
� 

 
� 

  
� 

 
�

Diagnostisch onderzoek door diëtisten bij vermeende voedsel-
overgevoeligheid 

 
� 

 
� 

  
� 

 
�

 
 
13. In welk percentage van de patiënten waarop de richtlijn van toepassing is, handelt u 

ook volgens de richtlijn? Indien u niet bekend bent met de richtlijn of indien de 
richtlijn niet op u van toepassing is kunt u ‘Niet van toepassing’ aankruisen 

 
 Minder 

dan 
10%  

10% - 
50% 

50% - 
90%  

Meer 
dan 
90%  

Niet 
van toe-
passing

Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde 
vocht- en voedselvoorziening bij verpleeg-
huisgeïndiceerden 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
� 

Multiprofessionele richtlijn behandeling 
van slikproblemen bij verpleeghuis-
bewoners 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Diagnostisch onderzoek door diëtisten bij 
vermeende voedselovergevoeligheid 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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14. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van de richtlijnen 
beoordeelt? U kunt per richtlijn een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 
(uitmuntend), of ‘n.v.t.’ invullen indien u niet bekend bent of indien de richtlijn niet 
op u van toepassing is 

             Cijfer 
 Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening  
 bij verpleeghuisgeïndiceerden        …….. 

Multiprofessionele richtlijn behandeling van slikproblemen bij 
 verpleeghuisbewoners         …….. 
 Diagnostisch onderzoek door diëtisten bij vermeende voedsel- 
 overgevoeligheid          …….. 

 
 

15. Hieronder leggen wij u enkele uitspraken voor over NVD-richtlijnen in het algemeen 
en over de effecten van deze richtlijnen. Kunt u aangeven in welke mate u het eens 
bent met deze uitspraken? Kruis bij elke uitspraak het antwoord van uw keuze aan 

 
 1: helemaal mee eens 
 2: mee eens 
 3: deels eens, deels oneens 
 4: mee oneens 
 5: helemaal mee oneens 

 1 2 3 4 5 
Het is goed als het werken volgens richtlijnen verplicht is � � � � �

Richtlijnen zijn van belang om diëtisten op dezelfde wijze te 
laten werken 

� � � � �

Richtlijnen helpen bij beslissingen omtrent diagnostiek en 
behandeling 

� � � � �

Richtlijnen dwingen de diëtist in een keurslijf � � � � �

Richtlijnen leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg � � � � �

Patiënten zijn te verschillend om richtlijnen te kunnen 
toepassen 

� � � � �

Richtlijnen leveren een bijdrage aan doelmatiger werken � � � � �

Richtlijnen leveren een bijdrage aan kostenbewuster werken � � � � �

 
 
16. Wat is voor u de verhouding tussen voor- en nadelen om NVD-richtlijnen te 

gebruiken? 
 

��Alleen voordelen 
��Meer voordelen dan nadelen 
��Evenveel voordelen als nadelen 
��Meer nadelen dan voordelen 
��Alleen nadelen 
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17. Bent u op de hoogte van het bestaan van de databank van protocollen diëtetiek bij het 
Nederlands Paramedisch instituut (NPi)? Zo ja, heeft u deze databank wel eens 
geraadpleegd? 

 
��Nee, ik ben niet op de hoogte 
��Ja, ik ben op de hoogte, maar heb de databank nooit geraadpleegd 
��Ja, ik ben op de hoogte en heb de databank wel eens geraadpleegd 

 
 
18. Bent u op de hoogte van het raamwerk protocollen diëtetiek? Zo ja, heeft u deze in 

uw bezit? 
 
 � Nee, ik ben niet op de hoogte � ga naar vraag 20 
 � Ja, ik ben op de hoogte, maar heb het raamwerk niet in bezit � ga naar vraag 20 
 � Ja, ik ben op de hoogte en heb het raamwerk in bezit 
 
 
19. Maakt u gebruik van het raamwerk protocollen bij het opstellen van 

protocollen/richtlijnen? 
 
 � Nee 
 � Ja 
 � Niet van toepassing, ik stel nooit protocollen/richtlijnen op 
 
 
20. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van de databank 

protocollen en het raamwerk protocollen beoordeelt? U kunt per instrument een 
rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend), of ‘n.v.t.’ invullen indien 
u niet bekend bent met het instrument 

 
      Cijfer 
 Databank protocollen …… 
 Raamwerk protocollen …… 
 
 
Visitatie 
 
 
Let op: de vragen 21  tot en met 27 zijn alleen van toepassing voor diëtisten in een 
verpleeghuis of psychiatrische instelling. Indien u niet in een verpleeghuis of 
psychiatrische instelling werkzaam bent, kunt u verder gaan met vraag 28. 
 
21. Bent u op de hoogte van het bestaan van een visitatiemethode binnen uw 

beroepsgroep? 
 

��Nee � ga naar vraag 28 
��Ja 
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22. Bent u wel eens gevisiteerd? 
 
 � Nee 
 � Ja, de laatste keer was ………/………… (maand/jaartal) 
 
 
23. Heeft u plannen om uw afdeling in de komende twee jaar te laten visiteren? 
 
 � Nee 
 � Ja 
 
 
24. Visiteert u zelf andere afdelingen? 
 
 � Nee 
 � Wel gedaan, nu niet meer 
 � Ja, ongeveer …… keer per jaar 
 
 
25. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u het nut van visitatie over het algemeen 

beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend) of 
‘n.v.t.’ invullen indien u nog nooit gevisiteerd bent 

 
 Cijfer:…….. 
 
 
26. Hieronder leggen wij u enkele uitspraken voor over uw algemene waardering voor 

visitatie, en de effecten van visitatie. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent 
met deze uitspraken? (kruis bij elke uitspraak het antwoord van uw keuze aan) 

 
 1: helemaal mee eens 
 2: mee eens 
 3: deels eens, deels oneens 
 4: mee oneens 
 5: helemaal mee oneens 

 1 2 3 4 5
Visitatie is de beste manier om het beleid van de afdeling te toetsen � � � � �
Visitatie is nogal belastend voor de bezochte afdeling � � � � �
Visitatie is leerzaam voor het beleid van de afdeling � � � � �
Visitatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg � � � � �
Deelname aan visitatie achterhaalt de tekortkomingen in mijn 
handelen � � � � �
Deelname aan visitatie kost te veel tijd � � � � �
Deelname aan visitatie kost te veel geld � � � � �
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27. Wat is voor u de verhouding tussen voor- en nadelen om deel te nemen aan visitatie? 
 

��Alleen voordelen 
��Meer voordelen dan nadelen 
��Evenveel voordelen als nadelen 
��Meer nadelen dan voordelen 
��Alleen nadelen 

 
 
Intercollegiaal overleg 
 
 
28. Bent u op de hoogte van het bestaan van intercollegiale toetsing en/of een andere 

vorm van intercollegiaal overleg (bijvoorbeeld regio-overleg) binnen uw 
beroepsgroep? 

 
 Nee Ja 
Intercollegiale toetsing � � 
Andere vorm van intercollegiaal overleg � � 

 
 
29. Neemt u deel aan een vorm van intercollegiaal overleg? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
 

��Nee, ik heb nooit deelgenomen 
��Nee, maar in het verleden heb ik wel deelgenomen 
��Ja, als lid van een intercollegiale toetsingsgroep  � ga naar vraag 31 
��Ja, als intercollegiale toetsingsbegeleider   � ga naar vraag 31 
��Ja, als lid in een andere vorm van intercollegiaal overleg � ga naar vraag 31 

 
 
30. Waarom neemt u geen deel (meer) aan intercollegiaal overleg? (meerdere antwoor-

den mogelijk) 
 

��Het kost teveel tijd 
��Het kost teveel geld 
��Ik zie de meerwaarde van deelname aan intercollegiaal overleg niet in 
��Er is geen plaats in een intercollegiale overleggroep bij mij in de omgeving 
��Er is nog geen intercollegiale overleggroep bij mij in de omgeving 
��Ik heb het nog niet geregeld, in de toekomst zal ik wel deelnemen 
��Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

   � ga naar vraag 35 
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31. Welke activiteiten zijn de afgelopen twee jaar in uw intercollegiale toetsingsgroep of 
andere overleggroep ondernomen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
 Inter-

collegiale 
toetsing 

Andere vorm van 
intercollegiaal 

overleg 
Bespreken van NVD-richtlijnen � � 
Intercollegiale kwaliteitstoetsing � � 
Intervisie � � 
Casuïstiekbespreking � � 
Bespreken van recente inzichten in de dagelijkse 
praktijk � � 
Bespreken van wetenschappelijke literatuur � � 
Bespreken van het kwaliteitsbeleid van de beroeps-
groep � � 
Bespreken van de kwaliteitscriteria vanuit patiënten-
perspectief � � 
Bespreken van de resultaten van patiëntenfeedback � � 
Bespreken van uitkomstindicatoren voor de kwaliteit 
van zorg � � 
Bespreken van spiegelinformatie � � 
Anders, namelijk…...……………………… � � 
…………………………………………….. � � 

 
 
 
32. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u het nut van het intercollegiale toetsing 

en/of andere vorm van intercollegiaal overleg waaraan u deelneemt over het 
algemeen beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 
(uitmuntend) of ‘n.v.t.’ invullen indien u niet bekend bent de betreffende vorm van 
intercollegiaal overleg 

 
         Cijfer 
 Intercollegiale toetsing  …….. 
 Andere vorm van intercollegiaal overleg …….. 
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33. Hieronder leggen wij u enkele uitspraken voor over intercollegiaal overleg. Kunt u 
aangeven in welke mate u het eens bent met deze uitspraken? (kruis bij elke uitspraak 
het antwoord van uw keuze aan) 

 
 1: helemaal mee eens 
 2: mee eens 
 3: deels eens, deels oneens 
 4: mee oneens 
 5: helemaal mee oneens 

 1 2 3 4 5 
Deelname aan intercollegiaal overleg achterhaalt de tekort-
komingen in mijn handelen 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
�

Deelname aan intercollegiaal overleg vergroot mijn kennis en 
vaardigheden 

� � � � �

Van collega’s in een intercollegiale overleggroep leer ik veel � � � � �
Deelname aan intercollegiaal overleg verbetert het contact met 
mijn collega’s 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
�

Intercollegiaal overleg dwingt me kritisch te zijn ten opzichte van 
het eigen handelen 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
�

Intercollegiaal overleg levert een bijdrage aan de kwaliteit van 
zorg 

� � � � �

Deelname aan intercollegiaal overleg kost te veel tijd � � � � �
Deelname aan intercollegiaal overleg kost te veel geld � � � � �

 
 
34. Wat is voor u de verhouding tussen voor- en nadelen om deel te nemen aan 

intercollegiaal overleg? 
 

��Alleen voordelen 
��Meer voordelen dan nadelen 
��Evenveel voordelen als nadelen 
��Meer nadelen dan voordelen 
��Alleen nadelen 

 
 
Verslaglegging 
 
 
In 1988 is het ‘POR-model’ (POR: Probleem geOriënteerd Registreren) uitgebracht door 
de NVD. In 1998 is er een nieuwe basis voor het POR-model uitgebracht. De volgende 
vragen gaan over het nieuwe POR-model. 

 
35. Bent u op de hoogte van het bestaan van het POR-model? Zo ja, heeft u het POR-

model in uw bezit? 
 

��Nee, ik ben niet op de hoogte 
��Ja, ik ben op de hoogte, maar heb het POR-model niet in bezit 
��Ja, ik ben op de hoogte en heb het POR-model in bezit 
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36. Legt u de volgende gegevens elektronisch of op papier vast? Indien u de betreffende 
gegevens zowel elektronisch als op papier vastlegt, kunt u deze beide 
antwoordcategorieën aankruisen. U kunt ‘n.v.t’ aankruisen indien u de betreffende 
gegevens niet vastlegt 

 
 Elektronisch Op papier N.v.t. 
Declaratiegegevens � � � 
Aanmelding/verwijzing � � � 
Diëtistische anamnese � � � 
Diëtistisch onderzoek � � � 
Diëtistische analyse � � � 
Diëtistische diagnosecode volgens ICF/ICIDH � � � 
Diëtistisch behandelplan � � � 
Diëtistische behandeling � � � 
Evaluatie � � � 
Afsluiting van de behandelepisode � � � 

 
 
37. Maakt u bij het vastleggen van gegevens over het zorgproces op papier gebruik van 

het POR-model? 
 

��Nee 
��Ja 
��Niet van toepassing, ik leg alleen elektronisch vast 

 
 
38. Maakt u bij het elektronisch vastleggen van gegevens over het zorgproces gebruik 

van het POR-model? 
 

��Nee 
��Ja 
��Niet van toepassing, ik leg alleen op papier vast  
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39. Waarvoor gebruikt u de vastgelegde gegevens over het zorgproces? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 
��Dossiervorming 
��Geheugensteun bij de behandeling 
��Evaluatie van de behandeling 
��Informeren van de patiënt 
��Overdracht naar een collega  
��Communicatie naar verwijzers of andere zorgverleners 
��Declaratieverkeer naar de zorgverzekeraar 
��Het maken van een kwaliteitsjaarverslag 
��Spiegelinformatie 
��Anders, namelijk …………………………………………………………………. 

 
 
40. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van het POR-model 

beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1(zeer slecht) tot 10 (uitmuntend) of 
‘n.v.t.’ invullen wanneer u niet bekend bent met het POR-model 

 
 Cijfer: …… 
 
 
Patiëntenperspectief 
 
 
41. Bent u op de hoogte van het bestaan van de kwaliteitscriteria vanuit patiënten-

perspectief en de bijbehorende brochure? Zo ja, heeft u deze in uw bezit? 
 

 Op de hoogte  In bezit 
 Nee Ja  Nee Ja 
Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief � �  � � 
Brochure � �  � � 

 
 
42. Welke van de onderstaande uitspraken is het meest op u van toepassing? 
 

��Ik ken de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief niet of nauwelijks 
��Ik ken de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief redelijk, maar heb ze (nog) 

niet toegepast in de praktijk 
��Ik ken de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief goed en probeer ze zoveel 

mogelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk 
 
 
43. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van de kwaliteits-

criteria vanuit patiëntenperspectief beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 
(zeer slecht) tot 10  (uitmuntend) of ‘n.v.t.’ invullen indien u niet bekend bent met de 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief 

  
 Cijfer: ………. 
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44. Bent u op de hoogte van het bestaan van de modelregeling diëtist-patiënt? Zo ja, heeft 
u deze modelregeling in uw bezit? 

 
��Nee, ik ben niet op de hoogte    � ga naar vraag 47 
��Ja, ik ben op de hoogte, maar heb de modelregeling 

  niet in bezit � ga naar vraag 47 
��Ja, ik ben op de hoogte en heb de modelregeling in bezit 

 
 
45. Past u de modelregeling toe bij het uitoefenen van uw beroep? 
 

��Nee 
��Ja 

 
 

46. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de modelregeling diëtist-patiënt 
beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10  (uitmuntend)  

  
 Cijfer: ………. 
 
 
47. Voert u (of uw praktijk of afdeling) wel eens een meningspeiling uit onder patiënten 

met een enquête? Zo ja, heeft deze meningspeiling wel eens geleid tot veranderingen 
in uw handelen? 

 
��Nee, ik heb nog nooit zo’n meningspeiling uitgevoerd 
��Ja, maar dit heeft niet geleid tot veranderingen in mijn handelen 
��Ja, dit heeft ook wel eens geleid tot veranderingen in mijn handelen 

 
 
Overige kwaliteitsinstrumenten 
 
 
48. Bent u op de hoogte van het bestaan van het kwaliteitsmeetinstrument voor de 

behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus type 2? Zo ja, heeft u dit meet-
instrument in uw bezit? 

 
��Nee, ik ben niet op de hoogte � ga naar vraag 51 
��Ja, ik ben op de hoogte, maar heb het kwaliteitsmeetinstrument niet in bezit 
��Ja, ik ben op de hoogte en heb het kwaliteitsmeetinstrument in bezit 
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49. Bij hoeveel van de patiënten met Diabetes Mellitus type 2 past u dit kwaliteits-
meetinstrument toe? 

 
��Bij minder dan 10% van de patiënten 
��Bij 10-50% van de patiënten 
��Bij 50-90% van de patiënten 
��Bij meer dan 90% van de patiënten 
��Niet van toepassing, ik behandel nooit patiënten 

  met Diabetes Mellitus type 2 � ga naar vraag 51 
 
 
50. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van het kwaliteits-

meetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus type 2 
beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10  (uitmuntend) 

  
 Cijfer: ………. 
 
 
51. Wordt er in uw praktijk/op uw afdeling een kwaliteitsjaarverslag geschreven? 
 

��Nee 
��Ja 
��Weet niet 

 
 
52. Bent u op de hoogte van het bestaan van onderstaande kwaliteitsinstrumenten? Zo ja, 

heeft u deze in uw bezit? 
 

 Op de hoogte  In bezit 
 Nee Ja  Nee Ja 
Beroepsprofiel � �  � � 
Beroepscode � �  � � 
Kwaliteitsborgingsnorm � �  � � 
Artsenwijzer � �  � � 
Handleiding kwaliteitsjaarverslag � �  � � 
Handleiding voor het schrijven van kwaliteits-
beleidsplannen op afdelingsniveau 

 
� �

  
� 

 
� 

Richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer � �  � � 
Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek � �  � � 
Nutritional assessment online � �  � � 
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53. Gebruikt u deze kwaliteitsinstrumenten bij het uitoefenen van uw beroep? U kunt 
‘n.v.t.’ aankruisen indien u niet op de hoogte bent van het bestaan van het kwaliteits-
instrument 

 
  Nee Ja N.v.t. 
Beroepsprofiel � � � 
Beroepscode � � � 
Kwaliteitsborgingsnorm � � � 
Artsenwijzer � � � 
Handleiding kwaliteitsjaarverslag � � � 
Handleiding voor het schrijven van 
kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau 

 
� 

 
� 

 
� 

Richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer � � � 
Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek � � � 
Nutritional assessment online � � � 

 
 
54. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van deze kwaliteits-

instrumenten beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 
(uitmuntend) of ‘n.v.t.’ invullen als u er niet bekend mee bent 

 
   Cijfer 
 Beroepsprofiel ………. 
 Beroepscode ………. 
 Kwaliteitsborgingsnorm ………. 
 Artsenwijzer ………. 
 Handleiding kwaliteitsjaarverslag ………. 
 Handleiding voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen 
 op afdelingsniveau ………. 
 Richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer ………. 
 Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek ………. 
 Nutritional assessment online ………. 
 
 
55. Bent u op de hoogte van de productomschrijving van diëtetiek in het werkveld waarin 

u werkzaam bent? Zo ja, heeft u deze productbeschrijving in uw bezit? U kunt ‘n.v.t.’ 
aankruisen indien u niet in het betreffende werkveld werkzaam bent 

 
 Op de hoogte  In bezit N.v.t. 
 Nee Ja  Nee Ja  
Thuiszorg  � �  � � � 
Verpleeghuis � �  � � � 
Zorg voor verstandelijk gehandicapten � �  � � � 
Psychiatrie � �  � � � 
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56. Gebruikt u deze productbeschrijving(en) bij het uitoefenen van uw beroep? 
 

��Nee 
��Ja 
��Niet van toepassing, ik ben niet werkzaam in de werkvelden van de product-

beschrijvingen 
 
 
57. Kunt u in een rapportcijfer weergeven hoe u de toepasbaarheid van deze product-

beschrijvingen beoordeelt? U kunt een rapportcijfer geven van 1 (zeer slecht) tot 10 
(uitmuntend) of ‘n.v.t.’ invullen als u niet in het betreffende werkveld werkzaam bent 
of er niet bekend mee bent 

 
  Cijfer 
 Thuiszorg …….. 
 Verpleeghuis …….. 
 Zorg voor verstandelijk gehandicapten …….. 
 Psychiatrie  …….. 
 
 
Let op: vraag 58 is alleen van toepassing voor diëtisten werkzaam in een vrijgevestigde 
praktijk of gezondheidscentrum. Indien u niet werkzaam bent in een vrijgevestigde prak-
tijk of gezondheidscentrum kunt u doorgaan met vraag 59. 
 
 
58. Bent u op de hoogte van het bestaan van de landelijke klachtencommissie paramedici 

eerstelijn? 
 

��Nee 
��Ja 

 
 
59. Een indicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de 

kwaliteit van zorg. Gebruikt u indicatoren om de kwaliteit van het handelen van uw 
praktijk of afdeling te toetsen? Zo ja, kunt u een voorbeeld geven van een indicator 
die u gebruikt? 

 
��Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan 

  van indicatoren  � ga naar het einde van de vragenlijst 
��Nee, maar ik ken wel indicatoren � ga naar het einde van de vragenlijst 
��Ja, bijvoorbeeld ………………………………………………………………….. 

 
 
60. Door wie zijn deze indicatoren vastgesteld? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

��Door de praktijk / instelling /afdeling 
��Door de beroepsvereniging 
��Door de zorgverzekeraar(s) 
��Door lokaal overleg met diëtisten/intercollegiaal overleg 
��Door lokaal multidisciplinair overleg 
��Anders, namelijk …………………………………………………………………. 
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Indien u nog opmerkingen heeft over de kwaliteitsinstrumenten, of over deze vragenlijst, 
dan kunt u de ruimte hieronder daarvoor gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Bijlage 2 
 
 
Interviewchecklist NVD 
 
 
Deel 1: implementatie, ondersteuning en borging 
 
Richtlijnen, raamwerk protocollen en databank protocollen 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden /vinden plaats in het kader van de bekend-
making, verspreiding en implementatie? 
1: richtlijnen  
2: raamwerk protocollen 
3: databank protocollen  
 
 1 2 3 
��Toegestuurd aan alle leden � � � 
��Toegestuurd aan de leden waarop de richtlijnen van toepassing zijn � � � 
Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) � � � 
Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften � � � 
Publicatie in internationale vaktijdschriften � � � 
Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden � � � 
Publicatie op internet, vrij toegankelijk � � � 
Presentaties op congressen/symposia/studiedagen � � � 
Bekendmaking via intercollegiale toetsing/intercollegiaal overleg � � � 
Bij- en nascholingsactiviteiten � � � 
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � 

 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van deze instrumenten?  
 
1: richtlijnen  
2: raamwerk protocollen 
3: databank protocollen  
 
 1 2 3 
Bij- en nascholingsactiviteiten � � � 
��Bespreking in intercollegiale toetsing/intercollegiaal overleg � � � 
Er is een handleiding ontwikkeld � � � 
Er is een helpdesk ingesteld � � � 
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � 
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Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van deze instrumenten? 
1: richtlijnen  
2: raamwerk protocollen 
3: databank protocollen  
 
 1 2 3 
��(Nog) geen � � � 
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � 
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � 
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � 
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � 

 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van richtlijnen? 
 
��(Nog) geen 
��Inventarisatie van mogelijke onderwerpen vindt elke ….. jaar plaats 
��Anders, namelijk ..……………………………………………………………………… 
 ..………………………………………………………………………………………… 
 ..………………………………………………………………………………………… 
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Visitatie 
 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden/vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
 
��Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 
��Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften 
��Publicatie in internationale vaktijdschriften 
��Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden 
��Publicatie op internet, vrij toegankelijk 
��Presentaties op congressen/symposia/studiedagen 
��Bekendmaking via intercollegiaal overleg 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��Anders, namelijk ...……………………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij de visitaties? 
 
��Opleiding van visiteurs, ……(aantal) per jaar 
��Bij- en nascholingsactiviteiten voor visiteurs 
��Bij- en nascholingsactiviteiten voor gevisiteerden 
��Ondersteuning van gevisiteerden bij het opvolgen van aanbevelingen 
��Er is een helpdesk ingesteld 
��Anders, namelijk ..……………………………………………………………………. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van de methode voor visitatie? 
 
��(Nog) geen 
��Actualisering vindt elke ……. jaar plaats door ……………………………………… 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
�� ……………………………………………………………………………………
…… 
�� ……………………………………………………………………………………
…… 
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POR-model/verslaglegging  
 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden/vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
 
��Toegestuurd aan alle leden  
��Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 
��Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften 
��Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden 
��Publicatie op internet, vrij toegankelijk 
��Presentaties op congressen/symposia/studiedagen 
��Bekendmaking via intercollegiale toetsing/intercollegiaal overleg 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��In software verwerkt 
��Anders, namelijk ...……………………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van dit instrument?  
 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��Bespreking in intercollegiale toetsing/intercollegiaal overleg 
��Er is een handleiding ontwikkeld 
��Er is een helpdesk ingesteld 
��Anders, namelijk ...……………………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van dit instrument? 
 
��(Nog) geen 
��Actualisering vindt elke ……. jaar plaats door ..……………………………………… 
��Anders, namelijk ...……………………………………………………………………. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 ...……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van instrumenten met betrekking tot 
verslaglegging? 
 
��(Nog) geen 
��Inventarisatie van mogelijke instrumenten vindt elke ….. jaar plaats 
��Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende instrumenten: ...……………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
��Anders, namelijk .……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
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Classificaties  
 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden/vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
 
��Toegestuurd aan alle leden  
��Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 
��Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften 
��Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden 
��Publicatie op internet, vrij toegankelijk 
��Presentaties op congressen/symposia/studiedagen 
��Bekendmaking via intercollegiale toetsing/intercollegiaal overleg 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��In software verwerkt 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van de criteria vanuit 
patiëntenperspectief? 
 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��Bespreking in Intercollegiale toetsing/Intercollegiaal overleg 
��Er is een handleiding ontwikkeld 
��Er is een helpdesk ingesteld 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van de classificaties? 
 
��(Nog) geen 
��Actualisering vindt elke ……. jaar plaats door .……………………………………… 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten met 
betrekking tot classificaties? 
 
��(Nog) geen 
��Inventarisatie van mogelijke instrumenten vindt elke ….. jaar plaats 
��Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende instrumenten: .……………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
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Patiëntenperspectief: kwaliteitscriteria en brochure  
 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden/vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
 
��Toegestuurd aan alle leden  
��Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) 
��Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften 
��Publicatie op internationale vaktijdschriften 
��Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden 
��Publicatie op internet, vrij toegankelijk 
��Presentaties op congressen/symposia/studiedagen 
��Bekendmaking via Intercollegiaal overleg/IT-groepen 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van de criteria vanuit patiën-
tenperspectief? 
 
��Bij- en nascholingsactiviteiten 
��Bespreking in Intercollegiale toetsing/Intercollegiaal overleg 
��Er is een handleiding ontwikkeld 
��Er is een helpdesk ingesteld 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van de criteria vanuit patiënten-
perspectief? 
 
��(Nog) geen 
��Actualisering vindt elke ……. jaar plaats door .……………………………………… 
��Er vindt overleg plaats met patiëntenverenigingen/de NPCF 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten met betrek-
king tot het patiëntenperspectief? 
 
��(Nog) geen 
��Inventarisatie van mogelijke instrumenten vindt elke ….. jaar plaats 
��Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende instrumenten: .……………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
 ..……………………………………………………………………………………….. 
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Beroepsprofiel, beroepscode, kwaliteitsborgingsnorm, artsenwijzer 
 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden /vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
1: beroepsprofiel 
2: beroepscode 
3: kwaliteitsborgingsnorm 
4: artsenwijzer 
5: richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer 
 
 1 2 3 4 5 
Toegestuurd aan alle leden � � � � �

Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) � � � � �

Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften � � � � �

Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden � � � � �

Publicatie op internet, vrij toegankelijk � � � � �

Presentaties op congressen/symposia/studiedagen � � � � �

Bekendmaking via Intercollegiaal overleg/IT-groepen � � � � �

Bij- en nascholingsactiviteiten � � � � �

Opgenomen in de opleiding � � � � �

Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � � �

 
 
Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van deze instrumenten? 
1: beroepsprofiel 
2: beroepscode 
3: kwaliteitsborgingsnorm 
4: artsenwijzer  
5: richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer 
 
 1 2 3 4 5 
Bij- en nascholingsactiviteiten � � � � �

Bespreking in Intercollegiale toetsing/Intercollegiaal overleg � � � � �

Er is een handleiding ontwikkeld � � � � �

Er is een helpdesk ingesteld � � � � �

Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � � �
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Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van deze instrumenten?  
1: beroepsprofiel 
2: beroepscode 
3: kwaliteitsborgingsnorm 
4: artsenwijzer 
5: richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer 
 
 1 2 3 4 5 
(Nog) geen � � � � �

Actualisering vindt elke ….jaar plaats door………………………….. � � � � �

Actualisering vindt elke ….jaar plaats door………………………….. � � � � �

Actualisering vindt elke ….jaar plaats door………………………….. � � � � �

Actualisering vindt elke ….jaar plaats door………………………….. � � � � �

Er is overleg met de opleidingen � � � � �

Er is overleg met de verzekeraars � � � � �

Anders, namelijk………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

� � � � �

 
 
Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus 
type II, handleiding kwaliteitsjaarverslag, handleiding voor het schrijven van 
kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau, nutritional assessment online 
 
Welke activiteiten hebben plaatsgevonden/vinden plaats in het kader van de verspreiding 
en implementatie? 
1: Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus 

type II 
2: Handleiding kwaliteitsjaarverslag 
3: Handleiding voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau 
4: Nutritional assessment online 
 
 1 2 3 4 
Toegestuurd aan alle leden � � � �
Schriftelijk bekend gemaakt aan de leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) � � � �
Publicatie in Nederlandstalige vaktijdschriften � � � �
Publicatie op internet, alleen toegankelijk voor leden � � � �
Publicatie op internet, vrij toegankelijk � � � �
Presentaties op congressen/symposia/studiedagen � � � �
Bekendmaking via Intercollegiaal overleg/IT-groepen � � � �
Bij- en nascholingsactiviteiten � � � �
Opgenomen in de opleiding � � � �
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � �
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Op welke wijze vindt ondersteuning plaats bij het gebruik van deze instrumenten? 
1: Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus 

type II 
2: Handleiding kwaliteitsjaarverslag 
3: Handleiding voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau 
4: Nutritional assessment online 
 
 1 2 3 4 
Bij- en nascholingsactiviteiten � � � �
Bespreking in Intercollegiale toetsing/Intercollegiaal overleg � � � �
Er is een handleiding ontwikkeld � � � �
Er is een helpdesk ingesteld � � � �
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………….. 

� � � �

 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van deze instrumenten?  
1: Kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes Mellitus 

type II 
2: Handleiding kwaliteitsjaarverslag 
3: Handleiding voor het schrijven van kwaliteitsbeleidsplannen op afdelingsniveau 
4: Nutritional assessment online 
 
 1 2 3 4 
(Nog) geen � � � �
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � �
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � �
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � �
Actualisering vindt elke ….jaar plaats door……………………………….. � � � �
Er is overleg met de opleidingen � � � �
Er is overleg met de verzekeraars � � � �
Anders, namelijk……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

� � � �

 
 
 
Overige kwaliteitsinstrumenten 
 
Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsinstrumenten? 
 
��(Nog) geen 
��Inventarisatie van mogelijke onderwerpen vindt elke ….. jaar plaats 
��Anders, namelijk ……………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………… 
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Deel 2: infrastructuur, kwaliteitsbeleid, ontwikkelingen en samenwerking 
 
 
Infrastructuur 
Hoe is de huidige infrastructuur opgebouwd? 
Wat zijn de plannen ten aanzien van de infrastructuur voor de komende jaren? 
Wat is de relatie tussen intercollegiale toetsing (eventueel andere vormen van inter-
collegiaal overleg) en de infrastructuur? Op welke wijze vindt ondersteuning plaats van 
deze overlegvormen? Welke instrumenten zijn ontwikkeld voor gebruik binnen het inter-
collegiaal overleg? Welke afspraken zijn gemaakt over de actualisering van het deze 
instrumenten? Welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe kwali-
teitsinstrumenten? 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek? 
 
 
Bij- en nascholing 
Is de vereniging betrokken bij het aanbod van bij- en nascholing? 
Vindt er overleg plaats met de opleidingen? 
 
 
Kwaliteitsbeleid 
Kunt u hiaten aanwijzen in het kwaliteitssysteem van de beroepsvereniging? 
Zo ja, zijn er plannen om deze hiaten in te vullen? 
Wat zijn de speerpunten voor het kwaliteitsbeleid van de komende jaren? 
Wordt er wel eens een meningspeiling onder leden uitgevoerd? 
 
 
Externe verantwoording 
Wordt er een kwaliteitsjaarverslag geschreven? 
Zijn er plannen voor certificering? 
Zijn er plannen om gebruik te maken van uitkomstindicatoren/ indicatoren voor de 
kwaliteit van zorg? 
 
 
Samenwerking 
Op welke wijze faciliteert/stimuleert de beroepsvereniging samenwerking met andere 
partijen in het kader van ketenzorg en zorgplannen? 
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Geïnterviewde vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen: 
 
 
NVD 
mevr. W. Remijnse 
 
NVE 
mevr. M.J. Driessen 
 
KNGF 
dhr. Ph. van der Wees 
 
NVH 
mevr. T. Joachimsthal 
mevr. C. Feenstra 
 
NVLF 
dhr. P. le Rütte 
 
NVM 
mevr. E. Stokebrook 
mevr. A. Borghans 
 
VBC 
mevr. C. van Zanten 
mevr. N. van Ederen 
mevr. H. Verburg 
 
NVOM 
mevr. S. Kruiselbrink 
mevr. J. van Sonsbeek 
 
NVvO 
dhr. J.R. Polling 
mevr. L. Brouwer 
 
NVvP 
Mevr. H. Fuit 
Dhr. G. van Manen 
Mevr. M. Bosma 
 
NVMBR 
mevr. M. van der Ploeg 
dhr. M. van der Ouderaa 
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Lijst van afkortingen 
 
 
 
ADAP: Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici 
ALV:  Algemene Ledenvergadering 
BIG:  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
BKPZ: Bevordering Kwaliteitsontwikkeling Paramedische Zorg 
CBO:  Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
CVZ:   College voor Zorgverzekeringen 
EEE:  Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie 
HKZ:  Harmonisatie Kwaliteitsbeleid Zorgsector 
ICF:  Internationa Classification of Funcitioning, Disability and Health 
ICIDH: International Classification of Impairments, Diseases and Handicaps 
INK:  Instituut Nederlandse Kwaliteit 
IOC:  Intercollegiaal Overleg oefentherapie Cesar 
IOF:  Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie 
IOM:  Intercollegiaal Overleg oefentherapie-Mensendieck 
IPB-er: Interne Procesbegeleider 
ITB-er: Intercollegiale Toetsingsbegeleiders 
HOF:  Handreikingen Oefentherapie Fysiotherapie 
KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
IKPZ:  Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg 
LIS:   Logopedie InformatieSysteem 
LLR:  Landelijke Logopedie Registratie 
NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
NVD:  Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
NVE:  Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie 
NVH:  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
NVM: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten 
NVMBR: Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie 
NVOM: Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten-Mensendieck 
NPCF: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
NPi:  Nederlands Paramedisch instituut 
NVvO:   Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
NVvP:   Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 
OKPZ:  Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg 
POR:  Probleem geOriënteerd Registreren 
QUOTE: Quality Of care Through the patient’s Eyes 
VBC:  Vereniging Bewegingsleer Cesar 
VVAA: Vereniging van Artsen 
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