
Representativiteit LiPZ Fysiotherapie 2012 
 
Het LiPZ-netwerk bestond in 2012 uit 26 extramurale fysiotherapiepraktijken waar in totaal 58 
fysiotherapeuten werkzaam waren. Van de 26 praktijken waren er 15 solopraktijken; bij de overige 
praktijken werkten tussen de twee en acht fysiotherapeuten. In LiPZ zijn daarmee meer 
solopraktijken vertegenwoordigd dat het landelijke gemiddelde waarvoor geldt dat in 31% van de 
praktijken één fysiotherapeut werkzaam is. In de gemiddelde fysiotherapiepraktijk in Nederland 
werken drie tot vier fysiotherapeuten.  
 
Binnen het LiPZ-netwerk 2012 waren, net als op landelijk niveau, de meeste fysiotherapeuten 
werkzaam in de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wanneer we 
het aantal fysiotherapeuten indelen in vier regio’s en dit vergelijken met de landelijke cijfers die zijn 
vastgesteld op 1 januari 2010 en gebaseerd zijn op gegevens van 16,521 extramuraal werkzame 
fysiotherapeuten,1 dan blijken de fysiotherapeuten opgenomen in het LIPZ netwerk van 2012 niet 
anders verdeeld te zijn dan op landelijk niveau.  
 
De gemiddelde leeftijd van fysiotherapeuten in Nederland op 1 januari 2010 was 42 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van de fysiotherapeuten, opgenomen in het LiPZ-netwerk 2012 was hoger, 
namelijk 49 jaar. Het percentage mannelijke fysiotherapeuten in het LiPZ-netwerk 2012 bedroeg 
67%. Dit is hoger dan het landelijk percentage; dat was 45,2% op 1 januari 2010. 
 
Van 45 therapeuten binnen het LiPZ-netwerk 2012 is bekend of ze werkzaam zijn binnen een 
specialisme. Van deze therapeuten zijn er twee gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie, twee in 
sportfysiotherapie, één in geriatriefysiotherapie en één in kinderfysiotherapie. 
 
Lees meer over de representativiteit van het LiPZ-netwerk fysiotherapie op: 
http://www.nivel.nl/methode-lipz. 
 
 
tabel: Percentage fysiotherapeuten per provincie in 2012: LiPZ versus landelijk 
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Tabel: verdeling fysiotherapeuten per regio: LiPZ versus landelijk* 
  LIPZ   Landelijk   
Aantal 
fysiotherapeuten n=58 % n=16,521 % 
Regio**         
Noord 5 8,6 1631 9,9 
Oost 13 22,4 3472 21,0 
Zuid 17 29,3 3733 22,6 
West 23 39,7 7685 46,5 
          
*p(χ2) = 0.60 
**Regio indeling: Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (Overijssel, Flevoland, Gelderland), 
Zuid (Noord-Brabant, Limburg), West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland).  
 
1Kenens, R.J., Hingstman, L. Cijfers uit de registratie van fysiotherapeuten: peiling 1 januari 2010. 
Utrecht, NIVEL, 2011 


