e-mail:
website:
datum:
ref:
pagina:

info@vlfnl.nl
www.vlfnl.nl
4 januari 2020
VLF-20-303L
1 van 5

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019
1. INLEIDING
Het verslagjaar 2019 stond het eerste half jaar vooral in het teken van het ontwikkelen van een
‘Visie Ziekenhuisfysiotherapie’. Daarnaast liep als rode draad door alle bijeenkomsten het thema
‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Dit onderwerp kwam ter sprake in een aantal
middagprogramma’s, maar ook bij verschillende discussiepunten.
Helaas moeten we ook nu wederom constateren dat het ledental van de VLF fors is
gedaald; het aantal leden is met 8 leden gedaald. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe, jonge
leden toegetreden tot de vereniging. Het bestuur vindt het wel jammer dat er nog
nauwelijks leidinggevenden fysiotherapie/paramedische dienst in de verpleeghuizen zijn. Er
is slechts 1 leidinggevende uit de verpleeghuissector lid van de VLF.
Het bestuur en de leden hebben het afgelopen jaar met name veel aandacht besteed aan de
volgende onderwerpen:
• Registratie en declaratie van paramedische zorg en de financiering van de polikliniek in ziekenhuizen samen KNGF, NVZF en F-UMC (Grijze gebied);
• De productbeschrijvingen in ziekenhuizen;
• Visie Ziekenhuisfysiotherapie, gezien vanuit de VLF;
• Visie Ziekenhuisfysiotherapie: met KNGF, NVZF, F-UMC en de hoogleraren;
• De Regio en Ledenwerving als vast agendapunt op de agenda;
• Onderling uitwisselen van ideeën, bevindingen, ontwikkelingen als vast agendapunt op de agenda;
• 1½ lijnszorg etc.

2. DE VERENIGING
2.1.

Bestuur, leden en commissies:
a. Bestuur:
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:
- Voorzitter:
Jacques Krijgsman
- Waarnemend voorzitter:
Marlou Essink en tevens voorzitter Benchmarkcommissie
- Secretaris-penningmeester: Bert Risseeuw en tevens ambtelijk secretaris
- Lid:
Rob Roomans en tevens voorzitter VVC
- Lid:
Liesbeth Rooders-van Geldermalsen
In het verslagjaar zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van het VLF-bestuur.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 bestuursvergaderingen en 1 beleidsdag belegd. De
vergaderingen vonden plaats in het Radboudumc in Nijmegen (2x), Ziekenhuis Rivieren-land
in Tiel (2x), MUMC in Maastricht (1x) en het Haga-Ziekenhuis in Den Haag (1x).
b. Leden:
In 2019 is het totale ledenbestand verminderd met 8 leden. Er traden 7 leden toe tot de
vereniging, maar door 15 leden werd het lidmaatschap opgezegd. In het verslagjaar zijn 5
leden tot de VLF toegetreden, die geen fysiotherapeut zijn. Daarentegen hebben 4 leden zijnde niet-fysiotherapeut - het lidmaatschap van de VLF opgezegd.
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Op 31-12-2019 bedraagt het totaalaantal leden 47, waarvan 10 leden geen fysiotherapeut
zijn. Van de 47 leden die op 31-12-2019 lid zijn van de VLF zijn 46 leden werkzaam in het
ziekenhuis en 1 lid is werkzaam in de verpleeghuissector.
c. Werkgroepen en commissies:
In het verslagjaar 2019 waren de volgende commissies actief:
- Vergader Voorbereidings Commissie (VVC): Rob Roomans (voorzitter), Karin Klaasboer,
André Zijta, Jeroen van Gend en Bert Risseeuw (secretaris).
- Kascommissie: Durk Boukes en Inge Moerman.
- Werkgroep Benchmark: Marlou Essink (voorzitter), Karin Klaasboer, Ingrid van
Beerschoten, Rik van Hooff, André Zijta en Bert Risseeuw (secretaris).
2.2.

VLF-bijeenkomsten
In 2019 werden er 4 landelijke VLF-bijeenkomsten georganiseerd. Iedere VLF-bijeenkomst
bestond uit vier delen:
• Sprekershoek, waarin 1 of 2 leden de gelegenheid krijgt een bepaald onderwerp, hun
ervaringen o.i.d. te delen met de aanwezige leden. Het onderwerp moet gaan over
innovatie, ontwikkeling in jouw instelling. Iets wat je wilt delen, niet wat je wilt vragen.
• VLF in discussie, waarin aan de hand van stellingen/onderwerpen met elkaar in kleine
groepen gediscussieerd werd (zie bijlage 2: overzicht onderwerpen in 2019);
• Themagedeelte (zie bijlage 3: overzicht onderwerpen in 2019);
• VLF-vergadering, waarin de verenigingszaken werden besproken. De agenda van het
vergadergedeelte bevatte dit jaar voor het eerst twee vaste agendapunt:
o De Regio en Ledenwerving: welke zaken spelen er in de regio en willen we met elkaar
delen?
o Onderling uitwisselen van ideeën, bevindingen, ontwikkelingen m.b.t.
- De juiste zorg op de juiste plek: regionalisering, netwerken, regionale
ketensamenwerking etc.;
- Positieve gezondheid: voorbeelden van regionale projecten;
- Inventariseren van landelijke initiatieven op het gebied van e-Health en de
financiering daarvan;
- Best practices m.b.t. de 1½ lijn zorg etc.
Verder werden op de de presentielijst drie kolommen toegevoegd waarin de leden kunnen
aangeven welk EPD-systeem gebruikt wordt in hun instelling, wat de topics van hun
afdeling(en) zijn en of er in hun regio een regio-overlegstructuur op leidinggevendenniveau
bestaat.
In het verslagjaar waren de leden welkom in het Deventer Ziekenhuis in Deventer met als
gastvrouw Karin Klaasboer, in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel met als gastvrouw Liesbeth
Rooders en op het KNGF-hoofdkantoor in Amersfoort.
De leden zijn redelijk actief betrokken bij de VLF, al zou een grotere opkomst wenselijk zijn. De
bijeenkomsten werden gemiddeld door ongeveer 23 leden bezocht (29-23-20-20), dat is bijna
44% van de leden. Dat is hetzelfde percentage als in het verslagjaar 2018.

2.3.

Advisering individuele leden:
Het doel is om leden te helpen, die ondersteuning wensen bij het uitvoeren van hun
leidinggevende taken. Het bestuur geeft waar mogelijk zelf advies of brengt de vrager in
contact met leden, die deskundig zijn op het terrein van de aangegeven problematiek. In 2019
is door enkele leden een vraag gesteld, die door de bestuursleden beantwoord kon worden.

2.4.

Externe financiering:
a. Sponsoring:
Het wordt steeds moeilijker om sponsoren voor de VLF-bijeenkomsten te vinden. In het
verslagjaar hadden we twee bedrijven, die een VLF-bijeenkomst hebben gesponsord:
ParaNice, en SproFit. Zij kregen wederom spreektijd tijdens de bijeenkomst. Daarnaast is
het NPi onze trouwe sponsor van de website. Als tegenprestatie plaatst de VLF de logo’s
van de sponsoren op de website en in de nieuwsbrief.
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b. Advertenties voor vacatures:
Op de VLF-website kunnen advertenties voor het werven van leidinggevenden
fysiotherapie/paramedische dienst geplaatst worden. De VLF ontvangt hiervoor een kleine
vergoeding. In 2019 is er 1 aanvraag voor het plaatsen van een advertentie geweest.
2.5.

Ledenwerving:
Het bestuur vindt het belangrijk dat alle leidinggevenden van afdelingen fysiotherapie lid zijn
van de VLF, om zo de intramurale fysiotherapie meer op de kaart te zetten. In 2019 is het
aantal leden echter weer fors gedaald. De leden, die de VLF hebben verlaten gaven als reden
op: het aanvaarden van een andere functie binnen of buiten het ziekenhuis, het vervallen
van de functie door o.a. fusies en pensionering. Het bestuur streeft ernaar om samen met de
leden het ledenbestand op peil te houden of uit te breiden.
Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van alle ziekenhuizen in Nederland met daarin
vermeld wie er lid zijn van de VLF. Aan de hand van dit overzicht is aan de leden gevraagd
om in hun omgeving actief op zoek te gaan naar leidinggevenden, die geen lid zijn van de
VLF, om hen te stimuleren om lid te worden van de VLF. Ook wordt aan leden gevraagd die
uit hun functie treden om - daar waar de functie blijft bestaan - hun opvolgers warm te
maken voor het lidmaatschap van de VLF.
Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat we in 2019 7 nieuwe leden mochten
verwelkomen.
Naast dit papieren overzicht is dit jaar op de website een digitale landkaart geplaatst met
alle ziekenhuizen in Nederland met blauwe vlaggetjes (lid van de VLF) en rode vlaggetjes
(geen lid van de VLF).

3. SPEERPUNTEN VLF
3.1.

Kwaliteit intramuraal:
Het bestuur heeft aangegeven de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagementmodellen, kwaliteitsregistraties en kwaliteitsregisters nauwlettend te volgen en
waar nodig met de betreffende organisaties en met de leden te bespreken.
Ook in dit verslagjaar heeft Rudi Steenbruggen (bestuurslid NVZF) uitleg gegeven over het
door KNGF/NVZF ontwikkelde ‘Kwaliteitsregister Ziekenhuisfysiotherapie’.

3.2.

Financiering intramuraal:
Ook in 2019 is er gesproken over de financiering van de polikliniek in ziekenhuizen. Het VLFbestuur heeft gesproken met het KNGF-bestuur, het NVZF-bestuur en de F-UMC
(Fysiotherapie Universitair Medische Centra) om gezamenlijk te kijken naar wat we kunnen
gaan doen aan de positie van de ziekenhuisfysiotherapie met name waar het de polikliniek
betreft en ook met betrekking tot de financiering van de activiteiten, die in de polikliniek
worden verricht. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een notiotie ‘Grijze gebied’. In de
ledenvergadering van februari is de notitie ‘Grijze gebied’ besproken met de leden en door
hen geaccordeerd. Helaas hebben onze inspanningen nog steeds niets opgeleverd.

3.3.

Productbeschrijvingen:
Sinds in 2016 het plan van ‘borging en beheersing van de productbeschrijvingen’ door de
leden is goedgekeurd worden ieder jaar een deel van de productbeschrijvingen geëvalueerd,
waar nodig aangepast en opnieuw vastgesteld. In 2019 zijn 13 productbeschrijvingen
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

3.4.

Benchmarken:
In 2019 is de Benchmarkcommissie niet bij elkaar gekomen. Eind 2019 heeft het VLFbestuur samen met de commissie de notitie ‘Benchmark–voortgang’ uitgebracht. In de
bijeenkomst in december is de notitie met de leden besproken en zijn de volgende afspraken
gemaakt:
- het benchmarkinstrument blijft bestaan, zodat er een uniforme registratie blijft, maar het
invullen van de benchmarktool wordt gestopt.
- aan de DHD zal voorgesteld worden om onze 5 registratiecodes te gaan gebruiken.
De werkzaamheden van de benchmarkcommissie zijn met ingang van 1-1-2020 gestopt.
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3.5.

Visie Ziekenhuisfysiotherapie
In de laatste VLF-bijeenkomst van 2018 en de eerste twee VLF-bijeenkomsten in 2019 is met
de leden onder begeleiding van een coach hard gewerkt aan een ‘Visie Ziekenhuisfysiotherapie’. Deze VLF-visie heeft 3 notities opgeleverd:
➢ VLF - Ziekenhuisfysiotherapie - deel 1 - Visie - inleiding-ontwikkelingen-sterkten
➢ VLF - Ziekenhuisfysiotherapie - deel 2 – Toekomstvisie
➢ VLF - Ziekenhuisfysiotherapie - deel 3 – Ontwikkelagenda
De acties uit de ‘Ontwikkelagenda’ voor de VLF hebben geleid tot nieuwe onderwerpen voor
de VLF-bijeenkomsten. De vertaling hiervan is terug te vinden in het ‘Activiteitenplan 2020’.
Ook zijn door het KNGF een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met de VLF, de
NVZF, de F-UMC en de hoogleraren te komen tot een gezamenlijke visie op ziekenhuisfysiotherapie. Aan deze bijeenkomsten hebben de bestuursleden Jacques Krijgsman en Rob
Roomans deelgenomen.

4. INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE
4.1.

Website:
De website van de VLF- www.vlfnl.nl - is een belangrijk medium binnen de VLF. Alle
communicatie vindt digitaal plaats: via de website of via de e-mail. Het ‘Forum’ is
omgebouwd tot een platform, waar leden uitgenodigd worden om onderwerpen te plaatsen,
die ze willen bespreken in een VLF-bijeenkomst. Het bestuur zal daar het onderwerp van de
‘VLF in discussie’ vroegtijdig plaatsen, zodat leden alvast mee kunnen denken. Ook kunnen
leden aangeven of ze een berichtje in hun postvak willen krijgen zodra iemand een bericht in
“Forum” heeft geplaatst.

4.2.

Samenwerking met externe partners:
Het onderhouden van contacten met andere organisaties in de zorg om de belangen van de
intramurale fysiotherapie te behartigen is van essentieel belang. Met het KNGF bestaat al
een lange samenwerking op verschillende terreinen van de intramurale fysiotherapie. In
2019 is er weer overleg geweest met Brechtus Engelsma van het KNGF-bestuur. Ook met Rik
van Hooff, bestuurslid van de NVZF is bestuurlijk overleg geweest. Bestuursleden van de
NVZF maken ook veelvuldig gebruik van de kanalen van de VLF om hun boodschap naar
voren te brengen. Verder is er in december een eerste overleg geweest tussen de leden van
de F-UMC en het VLF-bestuur, waarin met elkaar is gekeken waar we kunnen samenwerken
en bij welke onderwerpen we elkaar kunnen versterken.

Voorburg, januari 2020
Namens het VLF-bestuur, H. Risseeuw, secretaris VLF.
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Bijlage 1

OVERZICHT ONDERWERPEN “VLF IN DISCUSSIE” IN 2019

ONDERWERP:

INLEIDERS / INHOUD:

Febr.

Visie op Ziekenhuisfysiotherapie – deel 2
Vervolg op de discussie in de AV van 10-122018.

* Marischka Setz, Bedrijfskundig Meester en
coach, oprichter en directeur van DNHS De business school voor professionals en
managers

Mei

Visie op Ziekenhuisfysiotherapie – deel 3 →
uitwerken ontwikkelagenda (hoofdstuk 7) in
het kader van de ‘Visie op
Ziekenhuisfysiotherapie’ vanuit de VLF.
- plenair bespreken van de 8 doelen
- in groepen bespreken van de actiepunten

* Bestuur en leden

Sept.

1½-lijnszorg → met de leden van gedachte
wisselen over de 1½-lijnszorg:
- wat vinden de leden van plan Willy Smeets;
- hoe zien de leden de 1½-lijnszorg;
- ervaringen/voorbeelden/ideeën.

* Bestuur en leden

Dec.

Zorgevaluatie betreffende de intramurale
fysio-therapeutische behandeling bij patiënten
die electieve abdominale chirurgie ondergaan’

* Christel van Beijsterveld & Aniek Heldens

Bijlage 2

OVERZICHT ONDERWERPEN “THEMABIJEENKOMSTEN” IN 2019

ONDERWERP:

INLEIDERS / INHOUD:

Febr.

Beweegziekenhuis

*

Prof. dr. Cindy Veenhof, Hoogleraar
Klinische Gezondheidswetenschappen, in
het bijzonder de Fysiotherapiewetenschap
binnen de afdeling Revalidatie,
Verplegingswetenschap & Sport.

Mei.

De positie van de fysiotherapeut in het
veranderende zorglandschap.

*

Willy Smeets, Directeur SOMT University
Amersfoort

Sept.

Gelre. Zorg beter voor elkaar.

*

Dr. M.A. (Michel) Galjee, voorzitter Raad
van Bestuur Gelre Ziekenhuizen
(Apeldoorn/Zutphen)
Jeroen van Gend, Hoofd Paramedische
diensten Gelre Ziekenhuizen
(Apeldoorn/Zutphen)

*

Dec.

De juiste zorg op de juiste plaats

*

Prof. dr. Joost Dekker, Hoogleraar

paramedische zorg aan de afdeling
psychiatrie en de afdeling
revalidatiegeneeskunde van de
Universitaire Medische Centra van
Amsterdam. Joost Dekker was lid van
de taskforce ‘De juiste zorg op de
juiste plek’.

