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Voorwoord 
 
 
 
 
In dit rapport wordt beschreven in hoeverre eind 2003 kwaliteitssystemen zijn ingevoerd 
door elf paramedische beroepsgroepen. Per beroepsgroep wordt een overzicht gegeven 
van de beschikbare kwaliteitsinstrumenten, de mate waarin deze instrumenten worden 
gebruikt en de waardering door beroepsbeoefenaren voor het nut van de instrumenten. 
Tevens wordt beschreven op welke wijze de beroepsverenigingen het gebruik van 
instrumenten ondersteunen en hoe zij de actualisering ervan vormgeven. Aan de hand van 
een toetsingskader is voor elke beroepsgroep bepaald wat de sterke elementen zijn van 
het kwaliteitssysteem en welke elementen meer aandacht zouden moeten krijgen. Het 
toetsingskader is ten behoeve van dit onderzoek ontwikkeld.  
 
Dit rapport bestaat uit twee delen: 
Deel 1: Hierin worden eerst de inleiding en methode van onderzoek beschreven. In 
hoofdstuk drie wordt voor elke beroepsgroep het toetsingskader ingevuld en worden de 
sterke en zwakke elementen van elk kwaliteitssysteem besproken. Hoofdstuk vier betreft 
een zelfstandig leesbare samenvatting en een beschouwing. In dit hoofdstuk worden de 
kwaliteitssystemen van de verschillende beroepsgroepen met elkaar vergeleken.  
Deel 2: Dit deel bevat uitgebreide beschrijvingen met tabellen voor elk van de elf 
beroepsgroepen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de afronding van het IKPZ-programma 
(Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg) waarin de paramedische beroeps-
groepen financieel zijn ondersteund bij de implementatie van kwaliteitsinstrumenten. Het 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen.  
 
Meer dan 3000 paramedici hebben vragenlijsten ingevuld voor dit onderzoek. Vertegen-
woordigers van de beroepsverenigingen hebben eveneens vragenlijsten ingevuld, zij zijn 
geïnterviewd en zij hebben een bijdrage geleverd aan de invitational conference in 2003. 
Wij zijn allen zeer erkentelijk voor hun medewerking!  
 
 
Utrecht, mei 2004 
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1 Inleiding 
 
 
 
2004. Tien jaar subsidiëring van de kwaliteitsactiviteiten van de paramedische beroeps-
groepen door de Minister van VWS zijn afgerond. Veel paramedici hebben zich deze tien 
jaar ingezet om het kwaliteitsbeleid van hun beroepsgroep vorm te geven. Het College 
voor Zorgverzekeringen heeft het NIVEL de opdracht gegeven om na te gaan wat de 
stand van zaken is ten aanzien van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen.  
In dit eerste hoofdstuk wordt een uitleg gegeven van het begrip kwaliteitssysteem en 
wordt in vogelvlucht beschreven welke kwaliteitsactiviteiten de paramedische beroeps-
groepen gedurende deze tien jaar hebben uitgevoerd. Daarna worden de vraagstellingen 
van dit onderzoek gepresenteerd. 
 
 

1.1 Kwaliteitssystemen 
 
Een veelgebruikte definitie van een kwaliteitssysteem luidt: ‘De organisatorische struc-
tuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer 
brengen van kwaliteitszorg’ (NRV, 1993). Ten behoeve van een overzichtstudie zijn de 
kwaliteitssystemen van alle medische en paramedische disciplines in 2000 beschreven 
(Bennema-Broos e.a.). Bij deze beschrijving zijn de kwaliteitsactiviteiten in vier catego-
rieën ingedeeld: deskundigheid, normering, bewaking en borging van de kwaliteit.Bij de 
opbouw van een kwaliteitssysteem richten beroepsgroepen zich tot enkele jaren geleden 
meestal op elementen uit deze vier categorieën (Klazinga en Casparie, 1993): 
1. een beroepsprofiel, een eigen opleiding en bij- en nascholingsactiviteiten; 
2. een stelsel van normen en richtlijnen en registratie van de verleende zorg; 
3. systematische kwaliteitsbewaking en bevordering via o.a. intercollegiale toetsing of 

onderlinge visitaties; 
4. externe verantwoording via bijvoorbeeld herregistratie, externe beoordeling, certifi-

cering of een kwaliteitsjaarverslag. 
 
Een goed functionerend kwaliteitssysteem wordt gekenmerkt door het doorlopen van de 
kwaliteitskringloop: het cyclische proces van kwaliteitscriteria vaststellen ofwel norme-
ren, de kwaliteit van de verleende zorg meten en toetsen aan de criteria en deze vervol-
gens waar nodig verbeteren. Op deze wijze kunnen beleid en werkwijze bijgestuurd 
worden op basis van resultaten. Een kwaliteitssysteem wordt meestal gevormd door een 
aantal kwaliteitsdeelsystemen waarin deze kwaliteitskringloop doorlopen wordt. In een 
deelsysteem worden één of meerdere aspecten van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
op structurele wijze bewaakt en/of verbeterd (Sluijs en De Bakker, 1992). Voorbeelden 
van deelsystemen zijn onder andere visitatie, intercollegiale toetsing en een patiënten-
feedbacksysteem.  
Om kwaliteit te kunnen bewaken en verbeteren zal duidelijk moeten zijn welke zorg 
verleend wordt en aan welke eisen ze moet voldoen. Dit wordt gewoonlijk vastgelegd in 
bijvoorbeeld beroepsprofielen, een klachtenreglement, richtlijnen, standaarden en proto-
collen (Timmermans e.a., 1994). Een nieuwe ontwikkeling is de ontwikkeling van indi-
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catoren voor de kwaliteit van zorg; deze ontwikkeling heeft extra nadruk gekregen als 
gevolg van de Leidschendamconferentie in 2000 (Sluijs e.a., 2002). 
 
Het is belangrijk dat er samenhang is tussen de elementen van een kwaliteitssysteem. 
Volgens Klazinga en Casparie kan er pas van een kwaliteitssysteem gesproken worden 
als er binnen een beroepsgroep structuren bestaan om de vier elementen in onderlinge 
samenhang goed te laten functioneren. Dit betekent in andere woorden dat er een struc-
tuur moet bestaan waarin normering, toetsing, deskundigheidsbevordering en borging met 
elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als intercollegiale toetsing 
(mede) gericht is op implementatie en naleving van richtlijnen en als dit alles meeweegt 
bij herregistratie of certificering (Bennema-Broos et al., 2000). 
 
Continue kwaliteitsbewaking en verbetering krijgen gestalte door degenen die daad-
werkelijk zorg verlenen. Het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, een kwaliteitssysteem en 
de instrumenten waarmee bewaking en verbetering plaats kunnen vinden is bij de para-
medische beroepsgroepen de taak van de beroepsvereniging. Om een kwaliteitssysteem te 
kunnen ontwikkelen, invoeren en onderhouden zal aan bepaalde randvoorwaarden 
moeten worden voldaan. Naast tijd en geld is de beschikbaarheid van een infrastructuur 
hiervoor essentieel. Om kwaliteitsactiviteiten te implementeren moet een beroepsgroep 
zodanig georganiseerd zijn dat de informatieoverdracht van landelijk niveau, eventueel 
via tussenliggende regionale organen, naar individuele beroepsbeoefenaren mogelijk is.  
 
De gezondheidszorg is geen statisch geheel; door onder andere politieke veranderingen, 
maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten en kosten-
stijgingen is de gezondheidszorg constant in beweging. Belangrijke ontwikkelingen zijn 
onder andere de omwenteling van aanbodsturing naar marktwerking en vraaggestuurde 
zorg, de ontwikkeling van indicatoren om de kwaliteit van zorg te meten, aandacht voor 
transparantie en externe verantwoording, ketenkwaliteit en multidisciplinaire samen-
werking. Een kwaliteitssysteem moet ruimte bieden om deze veranderingen te onder-
steunen en incorporeren. Dit betekent ten eerste dat de doelstellingen die men met het 
kwaliteitssysteem wil bereiken regelmatig bijgesteld moeten worden. In de tweede plaats 
betekent dit dat het kwaliteitssysteem zelf nooit ‘af’ is maar continu in ontwikkeling zal 
zijn. 
 
 

1.2 Ondersteuning, bevordering en implementatie kwaliteitsbeleid 
 
Sinds 1994 werken de paramedische beroepsgroepen1 gezamenlijk aan de vormgeving 
van hun kwaliteitsbeleid. Ter ondersteuning hiervan heeft het Ministerie van VWS 
(destijds WVC) voor de periode 1 januari 1994 tot 1 januari 1997 het programma 
“Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg” (OKPZ) aangeboden. De stappen 
die moeten worden gezet om gestalte te geven aan het kwaliteitsbeleid zijn in dit pro-
gramma geformuleerd. Het kwaliteitsbeleid van de paramedische beroepen heeft hierdoor 
duidelijk vorm gekregen. Tijdens het programma zijn vooral projecten uitgevoerd op het 
                                                      
1 Dit zijn de diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten 

Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en radiologisch laboranten. 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 15 

gebied van intercollegiale toetsing en richtlijnen en is er een raamwerk voor kwaliteits-
criteria voor scholing is opgesteld.  
Het tweede kwaliteitsprogramma voor de paramedische beroepen is medio 1997 gestart 
en eind 2000 afgerond. Dit programma, getiteld “Bevordering Kwaliteitsontwikkeling 
Paramedische Zorg” (BKPZ) is, in opdracht van de Minister van VWS, gefinancierd door 
het CVZ. Hoofddoelen van dit programma waren gericht op het verder ontwikkelen, ver-
beteren en behouden van kwaliteitsinstrumenten. In het kader van dit programma zijn 
projecten uitgevoerd op de volgende themagebieden: het ontwikkelen van classificaties 
en coderingen, paramedische verslaglegging en accreditatiesystemen voor bij- en nascho-
ling, de actualisering van beroepsprofielen, het verder ontwikkelen van intercollegiale 
toetsing en visitatie, het ontwikkelen van kwaliteitscriteria volgens patiëntperspectief en 
het ontwikkelen van richtlijnen, standaarden en protocollen. 
Het derde kwaliteitsprogramma, getiteld “Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische 
Zorg” (IKPZ), is in oktober 2000 gestart en in oktober 2003 afgerond. Dit programma 
werd eveneens gesubsidieerd door het CVZ. Het hoofddoel van dit programma was de 
implementatie van  kwaliteitsinstrumenten die ontwikkeld zijn in de OKPZ- en BKPZ-
programma’s. De ontwikkeling van regionale infrastructuren waarbinnen de implemen-
tatie van het kwaliteitsbeleid vormgegeven kan worden stond centraal in dit programma. 
Het IKPZ-programma zal hiermee een belangrijke aanzet zijn tot de realisatie van kwali-
teitssystemen. Naast de drie kwaliteitsprogramma’s hebben de paramedische beroeps-
groepen - in verschillende mate - ook kwaliteitsactiviteiten uitgevoerd met eigen mid-
delen en met middelen afkomstig van de Meerjarenafspraken: dit laatste betreft de 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck en de logo-
pedisten. In 2003 heeft de Minister van VWS besloten het kwaliteitsbeleid van de 
paramedische beroepsgroepen niet langer programmatisch te ondersteunen. Bovendien 
zullen de subsidies uit de Meerjarenafspraken stapsgewijs worden afgebouwd. De para-
medische beroepsgroepen moeten zich daarom beraden of en hoe zij de ingezette activi-
teiten voort kunnen zetten. 
 
 

1.3 Doel van de evaluatie en vraagstellingen 
 
Het NIVEL heeft zowel het OKPZ- als het BKPZ-programma geëvalueerd; tevens is in 
2001 de structuur en organisatie van het IKPZ-programma onderzocht (Sluijs en Dekker, 
1997; Hofhuis e.a., 2001; Plas e.a., 2002). Het College voor Zorgverzekeringen heeft het 
NIVEL in 2002 de opdracht gegeven om ook de eindevaluatie van het IKPZ-programma 
uit te voeren. Deze eindevaluatie is gericht op het inventariseren van de mate waarin het 
kwaliteitsbeleid van de paramedische beroepsverenigingen geleid heeft tot de totstand-
koming van kwaliteitssystemen. Zowel de resultaten van de drie kwaliteitsprogramma’s 
als de resultaten van activiteiten die uit andere middelen zijn gefinancierd zijn daarbij van 
belang.  
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Het doel van de eindevaluatie is drieledig:  
1 het formuleren van een kader voor de toetsing van kwaliteitssystemen; 
2 het vaststellen van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en implemen-

tatie van kwaliteitsinstrumenten bij de paramedische beroepsgroepen aan het einde van 
het IKPZ-programma; 

3 het aangeven van de sterke en zwakke kanten van de kwaliteitssystemen van de para-
medische beroepsgroepen. 

 
Een kader voor de toetsing van kwaliteitssystemen 
Om na te gaan welke elementen van de kwaliteitssystemen sterk ontwikkeld zijn en welke 
elementen verdere ondersteuning nodig hebben is een toetsingskader nodig. De afgelopen 
jaren zijn er, mede naar aanleiding van de Leidschendamconferenties, verschillende 
kwaliteitsmodellen ontwikkeld die in zorginstellingen worden toegepast. In de huidige 
evaluatie staan echter de kwaliteitssystemen van beroepsgroepen centraal; beroeps-
groepen waarvan de leden werkzaam zijn in instellingen en praktijken verdeeld over het 
land. De kwaliteitsmodellen voor instellingen zijn voor een dergelijke evaluatie niet 
geschikt.  
 
Het raamwerk van Klazinga en Casparie (1993) lijkt op het eerste gezicht te kunnen 
dienen als uitgangspunt voor een toetsingskader: het raamwerk biedt criteria om de 
activiteiten binnen een kwaliteitssysteem in te delen en te beschrijven. Het biedt echter 
geen concrete aanknopingspunten om de mate van ontwikkeling en implementatie van 
kwaliteitssystemen te beschrijven en toetsen. Dit is wel belangrijk omdat er door de 
paramedische beroepsgroepen sinds 1994 vooral projectmatig gewerkt is aan de ont-
wikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten. Dit kan betekenen dat de 
ontwikkeling van instrumenten in sommige gevallen nog gaande is, in andere gevallen is 
de implementatie mogelijk pas bij een deel van de beroepsgroep uitgevoerd. Bovendien 
ontwikkelen de beroepsgroepen niet allemaal dezelfde instrumenten. Het raamwerk geeft 
bijvoorbeeld aan dat er normen en richtlijnen beschikbaar moet zijn. Er wordt echter niet 
aangegeven hoeveel beroepsbeoefenaren deze normen moeten gebruiken om van ‘vol-
doende implementatie’ te kunnen spreken. Het raamwerk is bovendien gebaseerd op de 
inzichten van tien jaar geleden; ontwikkelingen als externe verantwoording, communi-
catie en ketenzorg maken geen deel uit van het raamwerk.  
 
Om na te gaan in welke mate de paramedische beroepsgroepen er in geslaagd zijn een 
kwaliteitssysteem te ontwikkelen en welke stappen (eventueel) nog ondernomen dienen te 
worden om een functionerend kwaliteitssysteem te bereiken is een nieuw toetsingskader 
nodig. Belangrijke aspecten daarbij zijn de instrumenten die ontwikkeld moeten zijn om 
te spreken van een kwaliteitssysteem, de mate waarin instrumenten door de beroepsgroep 
worden gebruikt (implementatiegraad), hoe de instrumenten onderling moeten samen-
hangen, de benodigde infrastructuur en de mate waarin aansluiting moet worden gezocht 
bij het kwaliteitsbeleid van andere zorgaanbieders. Om te komen tot een dergelijk kader 
zullen de volgende vraagstellingen beantwoord worden: 
 



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 17 

Vraagstellingen: 
1.a. Welke kwaliteitsinstrumenten moeten (minimaal) beschikbaar zijn om te kunnen 

spreken van een  kwaliteitssysteem? 
 b. Welke implementatiegraad is nodig om te kunnen spreken van een functionerend 

kwaliteitssysteem? 
 c. In hoeverre moet aansluiting worden gezocht bij het kwaliteitsbeleid van andere 

zorgaanbieders? 
 
Vaststellen stand van zaken ontwikkeling en implementatie kwaliteitsinstrumenten  
Voor de inventarisatie van de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteitssystemen na 
afloop van het IKPZ-programma zijn meerdere niveaus van belang.  
 
Projectniveau 
Op het niveau van de IKPZ-projecten is inzicht in verloop en resultaten van projecten 
nodig. In het IKPZ-programma wordt de monitoring van projecten uitgevoerd door het 
CVZ; daarbij wordt informatie verzameld over de voortgang, mee- en tegenvallers die 
zich tijdens de projecten voordoen en over het behalen van de doelstellingen. Deze infor-
matie is relevant om mee- of tegenvallende implementatieresultaten (mede) te verklaren. 
 
Niveau beroepsbeoefenaren 
Op het niveau van de beroepsbeoefenaren is inzicht in kwaliteitsinstrumenten die gebruikt 
worden en de samenhang tussen kwaliteitsactiviteiten in de praktijk van belang. Imple-
mentatie kan beschouwd worden als een proces waarin verschillende fasen te onder-
scheiden zijn, namelijk bekendheid, verleiding (meningsvorming), besluitvorming en 
implementatie ofwel daadwerkelijk gebruik (Grol e.a., 1994; Rogers, 1995). Inzicht in de 
fase waarin het proces van implementatie zich bevindt zal bruikbare informatie opleveren 
voor de toetsing van de kwaliteitssystemen. Hiertoe is inzicht in factoren die het gebruik 
van instrumenten belemmeren of juist bevorderen eveneens van belang. De kwaliteits-
programma’s zijn feitelijk bedoeld voor alle leden van de paramedische beroepsgroepen: 
leden en niet-leden van de beroepsverenigingen. Indien mogelijk zal nagegaan worden in 
welke mate de kwaliteitsactiviteiten leden en niet-leden bereikt hebben.  
 
Niveau beroepsverenigingen 
De beroepsvereniging bepaalt door haar keuzes voor de instrumenten die ontwikkeld 
worden hoe het kwaliteitssysteem wordt opgebouwd. De vereniging bepaalt eveneens hoe 
de instrumenten onderling samenhangen. Verschillen in implementatiegraad kunnen 
samenhangen met de activiteiten die een beroepsvereniging heeft ondernomen om instru-
menten te implementeren. De mate waarin de beroepsgroepen er in geslaagd zijn infra-
structuren op te bouwen kan eveneens van invloed zijn op het gebruik van kwaliteits-
instrumenten. Mogelijk is het met de beschikbare tijd en middelen niet gelukt om tijdens 
het IKPZ-programma de benodigde infrastructuur te realiseren. Het is daarom eveneens 
van belang na te gaan welke activiteiten daarvoor nog nodig zijn. 
Dit leidt tot de volgende vraagstellingen: 
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Vraagstellingen 
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? 
 
Analyse van de kwaliteitssystemen van de paramedische beroepsgroepen  
Het doel van het IKPZ-programma is om een belangrijke aanzet te geven tot de realise-
ring van kwaliteitssystemen voor de paramedische beroepsgroepen. Hoewel na drie 
kwaliteitsprogramma’s de beroepsgroepen een grote stap vooruit hebben gezet, zal ook na 
het IKPZ-programma verder gewerkt moeten worden aan ontwikkeling, implementatie en 
borging van de kwaliteitssystemen. Een evaluatie van de stand van zaken aan het einde 
van het IKPZ-programma kan richting geven aan toekomstige activiteiten ten behoeve 
van het kwaliteitsbeleid. Een analyse van de sterke en zwakke kanten van de systemen op 
dat moment maakt deel uit van een dergelijke analyse. Aan de hand van het te ontwik-
kelen toetsingskader kan een dergelijke analyse uitgevoerd worden.  
 
Vraagstellingen: 
3.a. In hoeverre hebben de activiteiten van de beroepsverenigingen in het kader van het 

kwaliteitsbeleid bijgedragen tot de realisatie van een  kwaliteitssysteem?  
 b. Wat zijn de sterke kanten van de kwaliteitssystemen? 
 c. Wat zijn de zwakke kanten van de kwaliteitssystemen? 
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1.4 Opbouw van dit rapport 
 
Deze eindevaluatie wordt in drie fasen uitgevoerd. In de eerste fase staat de ontwikkeling 
van het toetsingskader centraal. De tweede fase bestaat uit het verzamelen van gegevens 
bij de beroepsbeoefenaren en beroepsverenigingen over de kwaliteitsactiviteiten die zijn 
uitgevoerd. De derde fase bestaat uit de analyse van sterke en zwakke punten van de 
kwaliteitssystemen van de paramedische beroepsgroepen met behulp van het toetsings-
kader en de gegevens uit fase 2. De tweede fase van de eindevaluatie levert een grote 
hoeveelheid gegevens op. Om het rapport toch goed leesbaar te maken is voor de vol-
gende indeling gekozen. Het rapport bestaat uit twee delen.  
 
Deel 1 
Deel 1 begint met het onderhavige hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wordt eerst toege-
licht hoe het toetsingskader tot stand is gekomen; fase 1 van dit onderzoek. Hiermee wor-
den de onderzoeksvragen 1a t/m 1c beantwoord. Vervolgens wordt de aanpak van het 
onderzoek naar het verloop van de projecten, het onderzoek onder beroepsbeoefenaren en 
het onderzoek bij de beroepsverenigingen toegelicht. In het derde hoofdstuk wordt voor 
elke paramedische beroepsgroep - aan de hand van de verzamelde gegevens - het 
toetsingskader ingevuld en wordt een analyse gegeven van de sterke en zwakke kanten 
van elk kwaliteitssysteem. Hiermee worden voor elke beroepsgroep afzonderlijk de 
onderzoeksvragen 3a t/m 3c beantwoord (fase 3). Hoofdstuk 4 is een samenvatting waarin 
de resultaten van de beroepsgroepen onderling worden vergeleken. 
 
Deel 2 
In deel 2 worden de gegevens gepresenteerd die verzameld zijn bij de beroepsbeoefena-
ren en de beroepsverenigingen. Deze gegevens zijn de basis voor de invulling van het 
toetsingskader in deel 1. In deze hoofdstukken worden per beroepsgroep de onderzoeks-
vragen 2a t/m 2l beantwoord (fase2). 
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2 Methode: ontwikkeling toetsingskader en aanpak ge-
gevensverzameling 
 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe het toetsingskader tot stand is gekomen. Dit 
is fase 1 van het onderzoek, waarmee de onderzoeksvragen 1a t/m 1e beantwoord wor-
den.2 In de daarna volgende paragrafen wordt de opzet van de dataverzameling van fase 2 
beschreven. 
 
 

2.1 Ontwikkeling toetsingskader 
 
Om na te gaan in welke mate de paramedische beroepsgroepen er in geslaagd zijn een 
kwaliteitssysteem te ontwikkelen is een toetsingskader nodig. Belangrijke aspecten van 
een kwaliteitssysteem zijn de beschikbare instrumenten, de mate waarin instrumenten 
door de beroepsgroep worden gebruikt, de samenhang tussen instrumenten, de infra-
structuur die gebruikt wordt voor de verspreiding van kennis en de mate waarin aan-
sluiting wordt gezocht bij het kwaliteitsbeleid van andere zorgaanbieders. Deze aspecten 
verwijzen naar de onderzoeksvragen 1a tot en met 1e. Fase 1 betreft het ontwikkelen van 
een toetsingskader dat de mogelijkheid biedt om de aanwezigheid van zoveel mogelijk 
van deze aspecten te toetsen.  
 
Door middel van bestudering van relevante documenten en Nederlandstalige en inter-
nationale literatuur is geïnventariseerd of er mogelijke aanknopingspunten zijn om het 
raamwerk van Klazinga en Casparie (1993) verder uit te werken. Tevens zijn er 
gesprekken gevoerd met de opdrachtgever, het kwaliteitsinstituut voor de gezondheids-
zorg CBO, de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeleid Zorgsector (HKZ) en deskundigen 
op het gebied van kwaliteitsbeleid binnen het NIVEL. Onderwerp van deze gesprekken 
was de mogelijkheid van toetsing van kwaliteitssystemen en de ontwikkeling van een 
kader hiervoor. Aan de hand van dit vooronderzoek is een voorlopig toetsingskader 
opgesteld. Dit voorlopige toetsingskader is opnieuw besproken met deskundigen op het 
gebied van kwaliteitsbeleid binnen het NIVEL en met Prof. N. Klazinga. Aan de hand 
van deze gesprekken is het toetsingskader bijgesteld. Tevens is er een notitie geschreven 
waarin het concept-toetsingskader wordt toegelicht.  
 
Het concept-toetsingskader is met de notitie voorgelegd aan vertegenwoordigers van de 
beroepsverenigingen. Door middel van een korte vragenlijst zijn de meningen over het 
concept-toetsingskader geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn 
samengevat tot voorstellen voor wijziging.  
Het concept-toetsingskader en de voorstellen voor wijziging zijn besproken tijdens een 
invitational conference. Voor deze bijeenkomst zijn de beroepsverenigingen uitgenodigd, 
degenen die tijdens het voortraject geïnterviewd zijn, vertegenwoordigers van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg, het Ministerie van VWS, het Nederlands Paramedisch 
Instituut en van Zorgverzekeraars Nederland. Het doel van de invitational conference was 
                                                      
2 Om versnippering te voorkomen is er voor gekozen om dit onderdeel van de evaluatie op te nemen in het 

methodehoofdstuk en niet als apart resultatenhoofdstuk. 
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het bereiken van een zo groot mogelijke consensus over en draagvlak voor het toetsings-
kader. De resultaten van de invitational conference zijn betrokken bij het opstellen van 
het definitieve toetsingskader. 
 
 

2.2 Toetsingskader 
 
Het definitieve toetsingskader bestaat uit vier kolommen. 
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten Gebruik en 

waardering 
Ondersteuning 
en actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel * 
bij- en nascholing * 

  

normen en criteria classificaties en/of codelijsten* 
beroepsprofiel of beroepscode of gedragsregels* 
inhoudelijke richtlijnen / standaarden / protocollen* 
procedurele richtlijnen (bijv. richtlijn verslaglegging) 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 

  

meten, toetsen en 
verbeteren 

gestandaardiseerde verslaglegging * 
peer review (IT / intervisie / visitatie etc)* 
patiëntenraadpleging / feedback * 
indicatoren voor kwaliteit van zorg  
spiegelinformatie 
zelfevaluatie model  

  

borging kwaliteitsregister / herregistratie * 
(landelijke) klachtencommissie * 
accreditatiecommissie * 
externe beoordeling / certificering 
keurmerk beroepsgroep 
tuchtrecht 

  

externe 
verantwoording 

Verenigingsniveau: 
kwaliteitsjaarverslag vereniging * 
uitkomstindicatoren 
databank zorggegevens  
Praktijkniveau: 
kwaliteitsjaarverslag praktijk 
rapportage over uitkomstindicatoren 

  

communicatie organisatie beroepsgroep (infrastructuur) * 
communicatiemiddelen 

  

ketenzorg consensus of multidisciplinaire richtlijnen 
multidisciplinaire visitatie of toetsing 
zorgprogramma 

  

voldoende = alle * aanwezig 0-20% 
sterk = alle * plus extra 20-50% 
zwak = niet alle * aanwezig 50-70% 

Toetsing 

 70-100% 

voldoende = per 
* ondersteunen 
en actualiseren  

 
 
Kolom 1 
De eerste kolom betreft elementen die een belangrijk onderdeel zijn van een kwaliteits-
systeem. Deze elementen hebben ofwel betrekking op de doelen die met kwaliteits-
activiteiten nagestreefd worden, of met de structuur binnen een beroepsgroep die 
kwaliteitsactiviteiten mogelijk maakt. Aan de hand van deze elementen kunnen kwali-
teitsactiviteiten en instrumenten ingedeeld worden. De eerste vier elementen zijn afgeleid 
van het raamwerk van Klazinga en Casparie: ‘deskundigheid’, ‘normen en criteria’, 
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‘meten toetsen/evalueren en verbeteren’ en ‘borging’. Nieuwe elementen die hier aan 
toegevoegd zijn zijn externe verantwoording (ofwel transparantie), communicatie en 
ketenzorg. 
 
Kolom 2 
De tweede kolom betreft de kwaliteitsinstrumenten die een beroepsgroep beschikbaar 
heeft om de doelen te bereiken. Tijdens de invitational conference is vastgesteld welke 
instrumenten essentieel zijn voor een goed functionerend kwaliteitssysteem en welke 
instrumenten aanvullend zijn. Deze kolom geeft daarmee inzicht in sterke en zwakke 
plekken in ontwikkeling. In het toetsingskader zijn de essentiële elementen met een ster 
(*) gemerkt. Voorbeelden van instrumenten die aanvullend kunnen zijn, zijn eveneens 
opgenomen in het toetsingskader, dit overzicht is echter niet uitputtend. Het is mogelijk 
dat instrumenten bij meerdere elementen voorkomen. Voor deze eindevaluatie zal deze 
kolom ingevuld worden aan de hand van de inventarisatie van beschikbare instrumenten 
(zie paragraaf 2.4).  
 
Toetsing kolom 2 
Instrumenten die aangemerkt zijn met een ster (*) moeten beschikbaar zijn. Voldoet een 
vereniging daar aan, dan scoort de vereniging voldoende. Voldoet men niet, dan scoort 
dat element voor de beoordeling zwak. Zijn er behalve de sterren nog andere kwaliteits-
instrumenten ontwikkeld, dan scoort men sterk. Bijvoorbeeld: Heeft een beroepsvereni-
ging voor het element ‘meten, toetsen en verbeteren’ gestandaardiseerde verslaglegging, 
indicatoren voor de kwaliteit van zorg, intercollegiale toetsing en patiëntenraadpleging, 
dan scoort men voldoende op dit element. Werkt men daarnaast bijvoorbeeld ook nog met 
spiegelinformatie, dan scoort de vereniging sterk . 
 
Kolom 3 
De derde kolom betreft de implementatiegraad: de mate waarin instrumenten die een 
beroepsgroep tot de beschikking heeft in de praktijk gebruikt worden  (uitgedrukt in 
percentage beroepsbeoefenaren). Deze kolom geeft hiermee inzicht in sterke en zwakke 
plekken in implementatie. In deze kolom zal eveneens het cijfer dat beroepsbeoefenaren 
aan een instrument toekennen voor het nut van een instrument ingevuld worden. Dit cijfer 
kan een verklaring bieden voor een hoge of lage implementatiegraad. Voor deze eind-
evaluatie zal deze kolom worden ingevuld aan de hand van de resultaten van vragenlijsten 
aan beroepsbeoefenaren (zie paragraaf 2.4).  
 
Toetsing kolom 3 
Voor elk instrument dat door een beroepsgroep geïmplementeerd is zal de implementatie-
graad vastgesteld worden. Om een indicatie te geven van de implementatiegraad zijn de 
volgende categorieën vastgesteld: 0-20%, 20-50%, 50-70% en meer dan 70%. Er zal geen 
oordeel verbonden worden aan de implementatiegraad. Tijdens de invitational conference 
hebben de beroepsgroepen aangegeven zelf te willen vaststellen of zij de mate van imple-
mentatie voldoende vinden. 
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Kolom 4 
De vierde kolom betreft de wijze waarop en de mate waarin de beroepsvereniging zorgt 
voor ondersteuning, actualisering en vernieuwing van instrumenten. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan het ontwikkelen van handleidingen, zorgen voor een helpdesk, 
de actualisering van richtlijnen en het  realiseren van een infrastructuur voor de organi-
satie van de beroepsgroep. Enerzijds is deze kolom op zich belangrijk als onderdeel van 
een kwaliteitssysteem. Anderzijds kan deze kolom gebruikt worden om een hoge of lage 
implementatiegraad van kwaliteitsinstrumenten te verklaren.  Deze kolom geeft daarmee 
inzicht in mogelijke aandachtspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de toekomst. Deze 
kolom zal worden ingevuld aan de hand van interviews met de beroepsverenigingen.  
 
Toetsing kolom 4 
Tijdens de invitational conference is besloten dat voor elk van de essentiële instrumenten 
een beroepsvereniging activiteiten uit moet voeren ter ondersteuning, actualisering en 
verdere vernieuwing van het instrument. Gebeurt dit dan scoort de vereniging voldoende, 
doet de vereniging dit niet dan scoort ze zwak. In de loop van de eindevaluatie is ge-
bleken dat er geen helder onderscheid is tussen actualisering en vernieuwing. Er is daar-
om besloten om deze activiteiten voor de beoordeling alsnog samen te voegen. 
 
Nadere toelichting toetsingskader  
In het toetsingskader zijn instrumenten opgenomen die enige toelichting behoeven. Bij- 
en nascholing is een essentieel instrument voor het element deskundigheid. De meeste 
beroepsgroepen verzorgen deze scholing echter niet zelf. Toch is dit instrument opge-
nomen omdat juist de bemoeienis van de beroepsvereniging met het aanbod van de 
scholing en het bieden van ondersteuning van groot belang wordt gevonden. 
 
Tot het element ‘normen en criteria’ behoren zowel inhoudelijke richtlijnen als proce-
durele richtlijnen. Het onderscheid hiertussen is niet altijd helder, een richtlijn kan bij-
voorbeeld de procedure van de zorgverlening van een bepaalde aandoening betreffen. 
Besloten is om alle richtlijnen die op een of andere wijze de zorgverlening betreffen te 
beschouwen als inhoudelijke richtlijnen. Richtlijnen die betrekking hebben op bijvoor-
beeld de verslaglegging of de communicatie met verwijzers worden beschouwd als 
procedurele richtlijnen. 
Een beroepsgroep kan meerdere richtlijnen ontwikkeld hebben. In het toetsingskader 
worden dan de gemiddelde cijfers voor het gebruik van en de waardering voor deze 
richtlijnen gegeven.  
 
Fysiotherapeuten hebben een eigen kwaliteitsregister. De overige paramedische beroeps-
groepen hebben gezamenlijk een register ingesteld. Beroepsbeoefenaren die aan de vast-
gestelde criteria voldoen kunnen zich inschrijven in het basisregister. Indien zij na een 
periode van vijf jaar voldoen aan aanvullende eisen kunnen zij opgenomen worden in het 
kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregister is een instrument dat niet in de letterlijke zin van 
het woord wordt gebruikt. Het is dan ook moeilijk om vast te stellen of beroepsvereni-
gingen het gebruik ervan ondersteunen. Er is daarom voor gekozen dat voor alle beroeps-
groepen de ondersteuning ‘niet van toepassing’ is. Actualisering is voor alle beroeps-
groepen positief. De belangrijkste reden hiervoor is dat het instrument zelf continu wordt 
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geactualiseerd door de inschrijving van nieuwe beroepsbeoefenaren. Bovendien hebben 
de beroepsgroepen allemaal criteria voor herregistratie vastgesteld, deze criteria worden 
voor iedere nieuwe inschrijvingsperiode opnieuw vastgesteld. 
Een klachtencommissie (indien beschikbaar) is eveneens een instrument dat niet in de 
dagelijkse praktijk door beroepsbeoefenaren wordt gebruikt. Het ondersteunen van het 
gebruik ervan is dan ook niet van toepassing, evenmin als de actualisering.  
 
Er is geprobeerd om het onderscheid tussen de verschillende elementen zo helder moge-
lijk te maken. Toch kunnen bepaalde instrumenten, zoals bijvoorbeeld het beroepsprofiel, 
in twee elementen voorkomen. Dit betekent wel dat twee elementen ‘zwak ontwikkeld’ 
kunnen zijn als dit instrument niet beschikbaar is.  
 
 

2.3 Beantwoording vraagstellingen 1a tot en met 1c 
 
De vraagstellingen 1a tot en met 1c waren een leidraad bij de ontwikkeling van het 
toetsingskader. Vraagstelling 1a heeft betrekking op de instrumenten die minimaal 
beschikbaar moeten zijn om te kunnen spreken van een kwaliteitssysteem. In het 
toetsingskader zijn deze instrumenten aangemerkt met een ster. De paramedische 
beroepsgroepen hebben tijdens de invitational conference aangegeven dat zij zich tot nu 
toe vrijwel uitsluitend gericht hebben op de eerste vier elementen van een kwaliteits-
systeem; zij hebben hoogstens enkele instrumenten beschikbaar voor de nieuwere 
elementen. Er is daarom voor gekozen om nog geen harde eisen te stellen aan de nieuwe 
elementen externe verantwoording, communicatie en ketenzorg. Over enkele jaren zijn er 
mogelijk wel instrumenten voor deze elementen beschikbaar. Het toetsingkader kan dan 
aangepast worden aan deze nieuwe ontwikkelingen en ook deze nieuwe instrumenten 
toetsen op beschikbaarheid en implementatiegraad. 
 
Vraagstelling 1b betreft de implementatiegraad die nodig is om van een goed functio-
nerend kwaliteitssysteem te kunnen spreken. De beroepsverenigingen hebben besloten 
hierover zelf, na afronding van deze evaluatie, hun conclusies te willen trekken. Er zijn 
daarom wel categorieën gemaakt om de bespreking van de resultaten te vergemakke-
lijken, maar er wordt geen oordeel aan de implementatiegraad verbonden. Uiteraard is 
elke lezer van dit rapport vrij om zelf conclusies te trekken uit de verschillende imple-
mentatiegraden.  
 
Vraagstelling 1c tenslotte gaat over de mate waarin aansluiting gezocht moet worden bij 
het kwaliteitsbeleid van andere zorgaanbieders. Tijdens het vooronderzoek is besloten om 
multidisciplinaire samenwerking in de vorm van ketenzorg op te nemen in het toetsings-
kader. Hoewel instrumenten die betrekking hebben op ketenzorg voor de paramedische 
beroepsgroepen nog niet beschouwd worden als essentiële instrumenten, geeft dit wel het 
belang aan van de aansluiting bij het kwaliteitsbeleid van andere beroepsgroepen. Voor-
beelden van instrumenten die tot dit onderdeel van een kwaliteitssysteem behoren zijn 
bijvoorbeeld zorgprogramma’s, multidisciplinaire richtlijnen en multidisciplinaire 
visitatie.  
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2.4 Stand van zaken ontwikkeling en implementatie kwaliteitsinstrumenten 
 
Beschrijving van het verloop van de projecten 
Het verloop van de projecten is door middel van een monitor door het CVZ bewaakt. Van 
alle projecten is in samenspraak met de beroepsverenigingen bij de start vastgesteld 
welke streefdoelen behaald dienen te worden. Vervolgens is vier maal per jaar door het 
CVZ geïnventariseerd welke projecten gedurende de voorgaande periode van drie maan-
den zijn gestart, welke projecten afgerond zijn en wat de voortgang is van de lopende 
projecten. Mogelijke knelpunten in de uitvoering van projecten of de voortgang zijn daar-
bij in kaart gebracht en vormden een aandachtspunt tijdens het verdere verloop van het 
project. Aan het einde is vastgesteld of de streefdoelen daadwerkelijk behaald zijn. Met 
behulp van deze gegevens van het CVZ wordt per beroepsgroep een beschrijving gegeven 
van het verloop van de projecten en zal een antwoord worden gegeven op de vragen 2a 
tot en met 2c. 
 
Evaluatie op het niveau van beroepsbeoefenaren 
De graad van implementatie van afzonderlijke kwaliteitsinstrumenten en de waardering 
hiervan is gemeten door middel van schriftelijke vragenlijsten aan paramedische beroeps-
beoefenaren. De vragenlijsten zijn toegespitst op de activiteiten van de betreffende 
beroepsvereniging. Daarvoor is per beroepsgroep geïnventariseerd welke kwaliteits-
instrumenten beschikbaar en geïmplementeerd zijn.  
 
Inventarisatie kwaliteitsinstrumenten 
Per beroepsgroep is geïnventariseerd welke kwaliteitsinstrumenten beschikbaar zijn voor 
de beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn alle NIVEL-evaluaties van het OKPZ-programma en 
het BKPZ-programma geanalyseerd. Tevens zijn de websites van de beroepsverenigingen 
bestudeerd. Op deze manier is per beroepsvereniging een overzicht gemaakt van de 
kwaliteitsinstrumenten. Dit overzicht is, ter verifiëring, toegestuurd aan de betreffende 
beroepsverenigingen. Gevraagd is om dit overzicht aan te vullen en aan te geven in hoe-
verre de kwaliteitsinstrumenten zijn geïmplementeerd.  
 
Vragenlijst 
Op basis van de geïnventariseerde kwaliteitsinstrumenten is per beroepsgroep een vragen-
lijst ontwikkeld. In de vragenlijsten aan de beroepsbeoefenaren is allereerst gevraagd of 
het paramedisch (be)handelen deel uitmaakt van hun functie. Respondenten die aangaven 
dat dit niet het geval is, hoefden de vragenlijst niet verder in te vullen3. Aan de overige 
respondenten zijn enkele achtergrondvariabelen van de beroepsbeoefenaren gevraagd. 
Hierbij gaat het onder andere om leeftijd, geslacht, werkveld, lidmaatschap van de 
beroepsvereniging en de wijze waarop men zich op de hoogte houdt van het kwaliteits-
beleid van de vereniging. Vervolgens is per geïmplementeerd kwaliteitsinstrument 
gevraagd of men op de hoogte is van het bestaan van dit instrument en zo ja, of men dit 
instrument in bezit heeft. Tevens is gevraagd of men het betreffende instrument gebruikt 
in de uitoefening van het beroep en hoe men de toepasbaarheid van het instrument waar-
deert, uitgedrukt in een rapportcijfer (van 1 tot 10). Bij een aantal onderwerpen (bij- en 
                                                      
3 De kwaliteitsinstrumenten zijn ontwikkeld voor beroepsbeoefenaren, die als (be)handelend paramedicus 

werkzaam zijn en hebben geen betrekking op paramedici die anderszins werkzaam zijn. 
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nascholing, richtlijnen/standaarden/protocollen, visitatie en intercollegiaal overleg) zijn 
enkele stellingen voorgelegd,waarmee de attitude ten aanzien van deze instrumenten 
gemeten is. Bij de onderwerpen richtlijnen/standaarden/protocollen, visitatie en inter-
collegiaal overleg is bovendien gevraagd naar de verhouding tussen voor- en nadelen bij 
het gebruik. Bijlage 1 bevat de vragenlijst voor diëtisten. De overige vragenlijsten zijn op 
eenzelfde manier opgebouwd. De vragen naar het cijfer voor instrumenten, de stellingen 
en de verhouding tussen voor- en nadelen zijn bedoeld om eventuele bevorderende en 
belemmerende factoren om instrumenten te gebruiken te achterhalen.  
 
Steekproeven 
Voor de vragenlijsten aan ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten-
Mensendieck en extramurale fysiotherapeuten zijn medio 2003 steekproeven getrokken 
uit bestanden van het Nivel. Dit zijn bestanden waarin nagenoeg alle werkzame beroeps-
beoefenaren van de betrokken beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Door van deze 
bestanden gebruik te maken worden zowel leden als niet-leden van de vereniging be-
naderd.  
Voor de vragenlijsten aan de intramuraal werkzame fysiotherapeuten is medio 2003 een 
steekproef getrokken uit een particulier bestand waarin adresgegevens van een groot 
aantal intramurale fysiotherapeuten zijn opgenomen. Omdat niet duidelijk was in hoe-
verre dit bestand verouderde gegevens bevat, is een grotere steekproef getrokken dan 
aanvankelijk de bedoeling was.  
De radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten zijn aangeschreven vanuit een 
adressenbestand van de NVMBR van alle afdelingen radiologie en radiotherapie in 
Nederland (aangeleverd medio 2003). De vragenlijsten zijn naar de hoofdlaboranten/ 
managers van alle afdelingen radiologie en radiotherapie gestuurd met het verzoek deze 
uit te delen aan radiodiagnostisch/radiotherapeutisch laboranten. Om te voorkomen dat bij 
het uitdelen een selectie op zou treden is gevraagd dit te doen op volgorde van het alfabet, 
eerst achternamen die beginnen met de ‘z’ en dan de ‘y’, ‘x’, ‘w’ etcetera. 
Op basis van het aantal gediplomeerde radiodiagnostisch laboranten zijn alle afdelingen 
radiologie in Nederland ingedeeld in drie strata: kleine afdelingen (25 of minder radio-
diagnostisch laboranten), middelgrote afdelingen (26 tot 40 radiodiagnostisch laboranten) 
en grote afdelingen (meer dan 40 radiodiagnostisch laboranten). Aan de hoofdlaboranten/ 
managers van kleine afdelingen werd gevraagd vragenlijsten uit te delen aan 3 mede-
werkers, aan de hoofdlaboranten/managers van middelgrote afdelingen werd gevraagd 
aan 4 medewerkers vragenlijsten uit te delen en de hoofdlaboranten/managers van grote 
afdelingen werd verzocht vragenlijsten uit te delen aan 7 medewerkers.  
De afdelingen radiotherapie zijn op basis van hetzelfde aantal laboranten als bij de af-
delingen radiologie ingedeeld in klein, middelgroot en groot. Aan de hoofdlaboranten/ 
managers van kleine afdelingen werd gevraagd vragenlijsten uit te delen aan 7 mede-
werkers, aan de hoofdlaboranten/managers van middelgrote afdelingen werd gevraagd 
vragenlijsten uit te delen aan 11 medewerkers en de hoofdlaboranten/managers van grote 
afdelingen werd verzocht vragenlijsten uit te delen aan 22 medewerkers.  
Bij een aantal afdelingen was het aantal radiodiagnostisch/radiotherapeutisch laboranten 
onbekend; naar deze afdelingen zijn het maximaal aantal uit te delen vragenlijsten ge-
stuurd, met het verzoek het aantal vragenlijsten uit te delen dat op basis van de grootte 
van de afdeling is bepaald.  
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De vragenlijsten aan de overige paramedische beroepsgroepen (met uitzondering van de 
huidtherapeuten4) zijn gestuurd naar steekproeven van werkzame leden uit de adres-
bestanden van de betreffende beroepsverenigingen; deze steekproeven zijn in de eerste 
helft van 2003 getrokken.  
In tabel 1 wordt de omvang van de steekproeven per beroepsgroep gepresenteerd (aan-
tallen beroepsbeoefenaren betreffen aantal werkzame leden van de respectievelijke 
beroepsgroepen: Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (RAZW) 2001).  
 
 
Tabel 1: Omvang van de steekproef per beroepsgroep  
 
Beroepsgroep Aantal beroepsbeoefenaren Omvang steekproef 
Diëtisten 2.268 600 
Ergotherapeuten 2.580 600 
Fysiotherapeuten extramuraal 12.594 1.200 
Fysiotherapeuten intramuraal 6.0001 1.000 
Logopedisten 3.934 600 
Mondhygiënisten 1.789 300 
Oefentherapeuten-Cesar 889 300 
Oefentherapeuten-Mdieck 910 300 
Orthoptisten 344 200 
Podotherapeuten 408 200 
Radiodiagnostisch laboranten 3.831 600 
Radiotherapeutisch laboranten 779 300 
 
Totaal  6.200 
 
1 Schatting. 
 
 
Bij de vaststelling van de steekproefomvang is uitgegaan van een respons van 50% (ge-
baseerd op eerder onderzoek). Voor beroepsgroepen met minder dan 500 leden is de 
steekproefomvang vastgesteld op 200, voor beroepsgroepen met 500-2000 leden op 300, 
voor beroepsgroepen met 2000-4000 leden op 600 en voor beroepsgroepen met 4000 tot 
10000 leden op 800. Voor de groep extramuraal werkzame fysiotherapeuten - met veel 
aanwijsbare subgroepen - is de steekproefomvang vastgesteld op 1200. De vragenlijsten 
zijn verstuurd begin oktober 2003, de reminders begin november 2003. 
 
Analyse van de gegevens 
De gegevens die met behulp van de vragenlijsten aan de beroepsbeoefenaren zijn ver-
kregen zijn geanalyseerd met SPSS. Daarbij zijn per beroepsgroep frequenties en (bij de 
rapportcijfers) gemiddelden berekend van de gegeven antwoorden. Indien van toepassing 
zijn de gegevens omtrent het op de hoogte zijn van het bestaan en het in bezit hebben van 
de kwaliteitsinstrumenten voor de leden en niet-leden van de beroepsverenigingen apart 
geanalyseerd. Het gebruik is alleen voor de leden berekend; deze gegevens zijn vervol-
gens opgenomen in het toetsingskader. Indien het gebruik en de waardering over de leden 
en niet-leden gezamenlijk zouden worden berekend, zou er geen eerlijke vergelijking 
                                                      
4 Omdat de huidtherapeuten pas sinds 2002 wettelijk geregistreerd staan als paramedische beroepsgroep en 

geen subsidies hebben ontvangen om een kwaliteitsbeleid op te stellen, zijn er geen vragenlijsten naar 
huidtherapeuten gestuurd. 
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kunnen worden gemaakt tussen beroepsgroepen waarbij alleen leden een vragenlijst heb-
ben ingevuld en beroepsgroepen waarbij zowel leden als niet-leden een vragenlijst heb-
ben ingevuld. Met betrekking tot het analyseren van de gegevens over de bekendheid met 
en het gebruik van richtlijnen, standaarden en protocollen (in het vervolg kortweg richt-
lijnen genoemd) zijn gegevens per richtlijn berekend. Om het gebruik hiervan te bepalen 
zijn alleen de gegevens geanalyseerd van de respondenten die bekend zijn met de richtlijn 
en op wie de richtlijn van toepassing is; als het gebruik over de hele groep zou worden 
berekend, zou een vertekend beeld ontstaan, omdat de richtlijnen niet voor alle beroeps-
beoefenaren van toepassing zijn. Om het toetsingskader in te vullen is vervolgens een 
berekening gemaakt van het gemiddelde gebruik en het gemiddelde cijfer voor alle richt-
lijnen. Om een gemiddeld percentage van het gebruik van de standaarden te berekenen 
zijn de absolute aantallen van leden die de standaarden bij meer dan 50% van de patiënten 
gebruiken bij elkaar opgeteld en gedeeld door de som van het aantal leden dat bekend is 
met de standaarden en op wie de standaarden van toepassing zijn. Het gemiddelde cijfer 
voor de toepasbaarheid van de richtlijnen is berekend door het gemiddelde cijfer per 
richtlijn te vermenigvuldigen met het aantal leden dat een cijfer voor de richtlijn heeft 
gegeven en de som hiervan te delen door de som van het aantal leden dat een cijfer per 
richtlijn heeft gegeven. 
 
Evaluatie op het niveau van beroepsverenigingen 
Aan het einde van het IKPZ-programma zijn interviews afgenomen met vertegenwoordi-
gers van de paramedische beroepsverenigingen. Hiervoor is per beroepsvereniging een 
vragenlijst opgesteld, die voorafgaand aan het interview is toegestuurd. Deze vragenlijst 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel  is per instrument/onderwerp geïnventariseerd 
welke activiteiten hebben plaatsgevonden om de instrumenten te implementeren, welke 
ondersteuningsactiviteiten worden geboden bij het gebruik en welke afspraken zijn 
gemaakt over de actualisering van de instrumenten. Dit deel bestond uit vragen met voor-
gedrukte antwoordcategorieën. Aan de te interviewen personen werd gevraagd om de 
vragen in dit eerste deel voorafgaand aan het interview in te vullen. Tijdens het interview 
is ingegaan op de antwoorden en waar nodig is om uitleg gevraagd.  
Het tweede deel van de vragenlijst bestond uit open vragen over onder andere de infra-
structuur van beroepsbeoefenaren, hiaten en speerpunten in het kwaliteitsbeleid en 
samenwerking met andere beroepsgroepen. Bijlage 2 bevat de vragenlijst van het inter-
view met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). 
Van de interviews zijn verslagen gemaakt die ter autorisatie zijn voorgelegd aan de 
geïnterviewden. 
 
 

2.5 Analyse van de kwaliteitssystemen van de paramedische beroepsgroepen 
 
Aan de hand van het kader dat tijdens fase 1 is ontwikkeld en de gegevens die tijdens fase 
2 zijn verzameld is per beroepsgroep een analyse gemaakt van de sterke en zwakke 
kanten van het kwaliteitssysteem aan het einde van het IKPZ-programma. Voor iedere 
beroepsgroep worden aan de hand van de analyse aandachtspunten gepresenteerd voor het 
kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep voor de komende jaren. 
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3 Beroepsgroepen 
 
 
In dit hoofdstuk worden de toetsingskaders per beroepsgroep ingevuld. Daarmee wordt 
een antwoord gegeven op de vraagstellingen 3a tot en met 3c. Vraagstelling 3a betreft de 
vraag in hoeverre de activiteiten van de beroepsverenigingen bijgedragen hebben tot de 
realisatie van een  kwaliteitssysteem. Voor elke beroepsvereniging is het ingevulde 
toetsingskader het antwoord op deze vraag. De vragen 3b en 3c betreffen de sterke en 
zwakke kanten van de kwaliteitssystemen. De sterk, voldoende en zwak ontwikkelde 
elementen worden in het toetsingskader met verschillende arceringen weergegeven. In de 
begeleidende tekst wordt een korte uitleg gegeven van de sterke en zwakke elementen en 
wordt beschreven welke andere aspecten van de kwaliteitssystemen als sterk of zwak 
gekenmerkt kunnen worden.  
 
De percentages voor het gebruik van instrumenten en de waardering voor het nut van 
instrumenten zijn ingevuld in kolom 3 van elk toetsingskader. Deze gegevens zijn in-
gevuld aan de hand van de resultaten van de vragenlijsten aan beroepsbeoefenaren. Voor 
een uitgebreide bespreking van de beschikbare instrumenten, het gebruik ervan, de 
waardering voor instrumenten en over activiteiten die uitgevoerd worden ter onder-
steuning en actualisering wordt verwezen naar deel 2 van dit rapport.  
 
 

3.1 Diëtisten  
 
Bij 317 diëtisten (leden van de NVD, respons = 58%) zijn gegevens verzameld over het 
gebruik van instrumenten en de waardering ervoor.  
 
Deskundigheid 
Het element ‘deskundigheid is voldoende ontwikkeld: de essentiële instrumenten zijn 
beschikbaar, namelijk een beroepsprofiel en bij- en nascholing. Beide instrumenten 
worden door meer dan de helft van de diëtisten in dit onderzoek gebruikt. De waardering 
voor de bij- en nascholing blijkt uit de 67% van de diëtisten die het aanbod van cursussen 
over het algemeen van goede kwaliteit vindt.  
 
Normen en criteria 
Het element ‘normen en criteria’ is sterk ontwikkeld. Alle essentiële instrumenten zijn be-
schikbaar: classificaties, een beroepsprofiel en beroepscode en inhoudelijke richtlijnen. 
Met uitzondering van de classificaties worden de essentiële instrumenten door meer dan 
de helft van de beroepsgroep gebruikt. 
Naast de essentiële instrumenten zijn er meerdere aanvullende instrumenten: de procedu-
rele richtlijnen m.b.t. de verslaglegging van de diëtist aan de verwijzer en de richtlijn voor 
de verslaglegging (POR: Probleem Georiënteerd Registreren). Het gemiddelde gebruik 
van deze twee richtlijnen is 63%. De waardering voor de meeste instrumenten is ongeveer 
7. Er zijn twee uitschieters: de classificaties en codelijsten worden gewaardeerd met een 
6,0, nutritional assessment online met een 7,6.  
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Elementen Beschikbare instrumenten NVD Gebruik en 

waardering 
    %          cijfer 

Ondersteuning 
en actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel* 
bij- en nascholing* 

62  
94

7,0  
- 

o-     a+  
o+    a+ 

normen en criteria classificaties en codelijsten* 
beroepsprofiel * 
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen* 
procedurele richtlijnen   
criteria patiëntperspectief 
modelregeling 
raamwerk protocollen 
databank protocollen 
nutritional assessment online 

16  
62  
51  
52  
63
11  
44  
24  
12  

7  

6,0 
7,0 
6,9 
7,0 
7,2 
6,9 
7,0 
7,1 
6,6 
7,6 

o+    a+ 
o-     a+   
o-     a-   
o+    a+ 

meten, toetsen, 
verbeteren 

gestandaardiseerde verslaglegging (POR)*
peer review* :  - IT 
                         - visitatie 
kwaliteitsmeetinstrument Diabetes 
(patiëntenraadpleging*) 
(indicatoren) 

74
70  
22

5
41  
11  

7,2 
7,6 
7,1 
6,4 

n.v.t. 
n.v.t. 

o+    a+ 
o+    a+ 
o+/-  a+ 
 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 
kwaliteitsborgingsnorm 

96  
n.v.t.
n.v.t.  

44

n.v.t.  
n.v.t. 
n.v.t.  

7,1 

          a+ 
  

externe verant-
woording 

Verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag vereniging* 
productomschrijvingen 
artsenwijzer diëtetiek 
Praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag praktijk/afdeling 
handleiding kwaliteitsjaarverslag 
handleiding kwaliteitsbeleidsplan 
kwaliteitsmeetinstrument Diabetes 

+  
53  
85

46
9
9
5

 
n.v.t. 

7,2 
7,8 

 
n.v.t. 

6,9 
7,0 
6,4 

 

communicatie regiostructuur* 
communicatiemiddelen  

+
+

n.v.t.  
n.v.t. 

o+    a+  

ketenzorg 2 multidisciplinaire richtlijnen 54  7,2  
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% 
 sterk = alle * plus extra 20-50% 
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% 
  70-100% 

voldoende = per * 
ondersteunen en 
actualiseren  

 
 
Meten, toetsen en verbeteren 
De NVD heeft drie instrumenten die essentieel zijn voor het doorlopen van de kwaliteits-
cirkel: gestandaardiseerde verslaglegging, intercollegiale toetsing en visitatie. Omdat er 
nog geen instrument is voor de raadpleging van patiënten wordt dit element als ‘zwak 
ontwikkeld’ aangemerkt.  
De methodiek van visitatie is ontwikkeld voor verpleeghuizen en psychiatrische instel-
lingen. In deze sectoren is 22% van de ondervraagde diëtisten al wel eens gevisiteerd; de 
methodiek wordt gewaardeerd met een 7,1. Intercollegiaal overleg en intercollegiale 
toetsing worden door meer dan 70% van de diëtisten uitgevoerd, de POR wordt gebruikt 
door 74% van de diëtisten.Voor patiëntenraadpleging heeft de NVD nog geen instrument 
ontwikkeld, een deel van de diëtisten voert dergelijke metingen al wel uit met behulp van 
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lokaal ontwikkelde instrumenten. Indicatoren zijn evenmin beschikbaar maar ook hier-
mee wordt op lokaal niveau al wel gewerkt door 11% van de diëtisten. 
 
Borging 
Ook het element borging is sterk ontwikkeld. De NVD beschikt over een kwaliteits-
register, een klachtencommissie, een accreditatiecommissie en een aanvullend instru-
ment: de kwaliteitsborgingsnorm. Vrijwel alle diëtisten in dit onderzoek zijn inge-
schreven in het basisregister van het kwaliteitsregister. Voor de klachtencommissie is 
geen getal voor gebruik aangegeven, van belang is wel het percentage diëtisten uit de 
doelgroep dat er van op de hoogte is: 69%. De accreditatiecommissie zal zijn werk-
zaamheden in de loop van 2004 opvatten.  
 
Externe verantwoording 
Voor het element ‘externe verantwoording’ zijn zowel instrumenten op verenigingsniveau 
beschikbaar als instrumenten op praktijk- of afdelingsniveau; het element is sterk ontwik-
keld. Door de NVD wordt een kwaliteitsjaarverslag geschreven. De artsenwijzer en de 
productomschrijvingen kunnen aan externe partijen de functies van de diëtist in diverse 
werkvelden duidelijk maken. Op praktijkniveau zijn er handleidingen voor het schrijven 
van een kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsbeleidsplan en er is het kwaliteitsmeetinstru-
ment voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. De artsenwijzer en de productom-
schrijvingen worden door meer dan de helft van de respondenten gebruikt. De artsen-
wijzer diëtetiek heeft zowel een hoog percentage gebruikers als het hoogste cijfer voor de 
waardering van alle instrumenten, een 7,8.  
 
Communicatie 
Alle diëtisten zijn ingedeeld in een van de dertien regio’s van de NVD. De NVD onder-
steunt de regio’s; nieuwe ontwikkelingen worden besproken, afgestemd met en geïmple-
menteerd via de regio’s. Voor communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn meerdere 
kanalen beschikbaar; de leden maken het meeste gebruik van schriftelijke media zoals de 
Nieuwsbrief en het tijdschrift van de vereniging.  
 
Ketenzorg 
Voor diëtisten zijn er inmiddels twee multidisciplinaire richtlijnen beschikbaar, deze 
richtlijnen zijn ook vermeld bij de inhoudelijke richtlijnen van het element ‘normen en 
criteria’. De richtlijnen worden door meer dan de helft van de diëtisten gebruikt. 
 
Samenvatting en conclusie 
Ten aanzien van de ontwikkelde instrumenten is het kwaliteitssysteem van de diëtisten 
over het geheel genomen sterk ontwikkeld. Het enige ontbrekende instrument is een 
instrument voor patiëntenraadpleging; overigens voert al wel een deel van de beroeps-
groep raadplegingen uit met lokaal ontwikkelde instrumenten. Opvallend is dat 5 
instrumenten al door meer dan 70% van de diëtisten waarvoor ze bedoeld zijn gebruikt 
worden, bovendien zijn dit voor het merendeel essentiële instrumenten. Zes andere 
instrumenten worden door 50-70% van de diëtisten gebruikt. Een derde van de instru-
menten wordt nog door minder dan 20% van de diëtisten gebruikt: dit betreft enkele 
instrumenten die pas recent zijn geïmplementeerd zoals de classificaties en codelijsten en 
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het instrument ‘nutritional assessment online’, maar ook de al langer bestaande databank 
wordt maar door een klein deel van de beroepsgroep gebruikt. De lage percentages 
gebruikers van de handleidingen voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag en een 
kwaliteitsbeleidsplan kunnen waarschijnlijk verklaard worden doordat veel diëtisten die 
werkzaam zijn in instellingen niet direct betrokken zijn bij het schrijven van dergelijke 
documenten. 
De waardering voor de instrumenten ligt over het algemeen rond de 7, het is daarom 
moeilijk een verklaring voor het gebruik van een instrument te relateren aan het waarde-
ringscijfer. Een uitschieter naar boven is de 7,8 voor de artsenwijzer diëtetiek; dit instru-
ment is met name bedoeld voor gebruik door verwijzers. Een uitschieter naar beneden is 
de 6,0 voor de classificaties, om dit instrument te (leren) gebruiken is een zekere inspan-
ning vereist van de diëtisten.  
Voor de ondersteuning worden uiteenlopende activiteiten uitgevoerd zoals overleg met 
hogescholen, het aanbieden van bij- en nascholing, de ontwikkeling van handleidingen en 
het instellen van een helpdesk. Voor sommige instrumenten worden nog geen structurele 
activiteiten uitgevoerd voor actualisering en vernieuwing. De NVD zegt hier zelf het 
volgende over: 
 
Interview NVD: 
“Met het subsidieprogramma Kwaliteit Paramedische Zorg heeft de NVD de mogelijk-
heid gehad diverse kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen en kwaliteitsbeleid op te zetten. 
Door het wegvallen van deze subsidiestroom wordt een belangrijke poot onder het kwali-
teitsbeleid weggezaagd. De NVD beschikt niet over de financiële middelen om kwali-
teitsinstrumenten te onderhouden (denk aan evaluatie, update, herziening) dan wel om 
nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Dit betekent een stagnatie op het gebied van kwali-
teit en innovatie. Stilstand in deze betekent achteruitgang. Meer contributie vragen aan 
de leden is op dit moment geen optie. Gezien het hoge aantal parttimers drukt dit te 
zwaar op het besteedbare inkomen.” 
 
De NVD heeft voornemens om zich de komende jaren te richten op onder andere het 
opzetten van een systeem voor het monitoren van de implementatie en actualisering van 
instrumenten, aandacht voor ketenzorg en de nieuwe opleidingen in het kader van het 
Bachelor/Master stelsel. Gezien de bevindingen van deze evaluatie beschikt de NVD over 
voldoende basis om nieuwe ontwikkelingen op te starten. Mogelijke aandachtspunten zijn 
daarnaast het vergroten van de implementatiegraad van enkele instrumenten zoals de clas-
sificaties, het kwaliteitsmeetinstrument en Nutritional Assessment Online. Het vergroten 
van het draagvlak met name bij de classificaties kan hierbij behulpzaam zijn. De NVD 
zou bovendien aan kunnen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen door de ontwikkeling van 
indicatoren ter hand te nemen. 
 
 

3.2 Ergotherapeuten 
 
Bij 254 ergotherapeuten (leden en niet-leden van de NVE, respons = 50%) zijn gegevens 
verzameld. In deel 2 van dit rapport staat een beschrijving van de bekendheid met en het 
bezit van instrumenten opgesplitst naar leden en niet-leden. In het toetsingskader zijn de 
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gegevens over de mate waarin instrumenten gebruikt worden en de waardering voor 
instrumenten opgenomen; dit betreft alleen de gegevens van de 203 leden van de NVE . 
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten NVE Gebruik en 

waardering 
    %              cijfer

Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel*  
bij- en nascholing* 

50
91

6,8
-

o-  a+ 
o-  a- 

normen en criteria classificaties (diagnosecode)* 
beroepsprofiel*  
beroepscode* 
standaarden* 
databank standaarden 
criteria patiëntperspectief 

32
50
44
19

8
7

-
6,8
6,9
6,1
6,5
7,0

 
o-  a+ 
o-  a- 
o+ a+ 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

minimumeisen verslaglegging* 
peer review*: regionale en/of 
landelijke overleggroepen 
patiëntenraadpleging* 
(indicatoren) 

19

52
36
10

6,4

7,3
n.v.t.
n.v.t.

o-  a- 
 
o+ a+ 
zie tekst 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
landelijke klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 

95
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

     a+ 
 

externe verant-
woording 

verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag* 
praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag 
voorbeeld kwaliteitsjaarverslag 

+

40
6

n.v.t.

n.v.t.
6,7

 

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+ a+ 

ketenzorg -   
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% 
 sterk = alle * plus extra 20-50% 
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% 
  70-100% 

voldoende = per * 
ondersteunen en 
actualiseren 

 
 
Deskundigheid 
In het kader van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren zijn een beroepsprofiel en bij- 
en nascholing essentieel: het element is voldoende ontwikkeld. Voor de ergotherapeuten 
zijn beide instrumenten beschikbaar. Het beroepsprofiel wordt door de helft van de NVE-
leden gebruikt en gemiddeld gewaardeerd met een 6,8. Door een overgrote meerderheid 
van de leden wordt bij- en nascholing gevolgd; van deze groep vindt 73% dat de cursus-
sen over het algemeen van een goede kwaliteit zijn.  
 
Normen en criteria 
De NVE beschikt over alle noodzakelijke instrumenten voor het element ‘normen en 
criteria’: classificaties, een beroepsprofiel en beroepscode en inhoudelijke standaarden. 
Daarnaast beschikt de NVE over een databank van standaarden en criteria vanuit patiën-
tenperspectief. Dit element is daarom sterk ontwikkeld. De classificaties zijn voor een 
deel verwerkt in de ‘minimumeisen verslaglegging’ en het beroepsprofiel, ook zijn ze 
opgenomen in de software. Eén van de classificaties is de diagnosecode, deze wordt door 
ongeveer een derde van de NVE-leden vastgelegd. De 15 beschikbare standaarden 
worden gemiddeld door minder dan 20% van de respondenten bij meer dan de helft van 
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de patiënten toegepast. Deze standaarden worden gemiddeld gewaardeerd met een 6,1. 
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief worden door slechts zeven procent van 
de respondenten toegepast in de dagelijkse praktijk. De toepasbaarheid van deze criteria 
wordt gemiddeld wel gewaardeerd met een 7,0. 
 
Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
Instrumenten waarmee gewerkt kan worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop 
behoren tot dit element van het toetsingskader. Hiervoor zijn een methode voor ge-
standaardiseerde verslaglegging, deelname van beroepsbeoefenaren aan peer review en 
het raadplegen van patiënten essentieel. Al deze instrumenten zijn beschikbaar voor 
ergotherapeuten. Om de verslaglegging te standaardiseren heeft de NVE het boekje 
‘Minimumeisen verslaglegging’ ontwikkeld, waar 19% van de respondenten gebruik van 
maakt. Als vorm van peer review zijn er landelijke en regionale overleggroepen van 
ergotherapeuten, ruim de helft neemt hieraan deel. Het nut van deze overleggroepen 
wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,3.  
Voor de patiëntenraadpleging heeft de NVE de beschikking over de QUOTE EEE 
(Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie). Het is de bedoeling om de QUOTE ook 
geschikt te maken voor ergotherapeuten in instellingen. Ten tijde van het vragenlijst-
onderzoek was de ontwikkeling van dit instrument net afgerond en nog niet geïmple-
menteerd. Veertig procent van de deelnemende ergotherapeuten voert met behulp van 
lokaal ontwikkelde instrumenten al wel eens een meningspeiling onder patiënten uit.  
 
Borging 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn essentiële instrumenten. Deze 
instrumenten zijn beide beschikbaar voor ergotherapeuten. Een meerderheid van de NVE-
leden heeft zich laten registreren in het basisregister van het Kwaliteitsregister Para-
medici. Ook is een meerderheid van de ergotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijn 
op de hoogte van het bestaan van de Landelijke Klachtencommissie. 
 
Externe verantwoording 
Een belangrijk instrument voor externe verantwoording is een kwaliteitsjaarverslag: de 
NVE schrijft een dergelijk verslag. Ook heeft de NVE een voorbeeld kwaliteitsjaar-
verslag voor gebruik op praktijk- of afdelingsniveau beschikbaar. Zeven procent van de 
respondenten maakt hier gebruik van.  
 
Communicatie 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. De NVE heeft 
de bestaande infrastructuur van ergotherapeuten verder vormgegeven. Tevens maakt de 
NVE gebruik van verschillende communicatiemiddelen, zoals de nieuwsbrief, het tijd-
schrift van de vereniging, de website en de algemene ledenvergadering. 
 
Ketenzorg 
De NVE is niet actief bezig met de samenwerking met andere partijen in het kader van 
ketenzorg. Dit element is daarom zwak ontwikkeld. Op lokaal niveau wordt er wel veel 
samengewerkt tussen ergotherapeuten en andere beroepsgroepen.  
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Samenvatting en conclusie 
Het kwaliteitssysteem van de ergotherapeuten is over het algemeen goed ontwikkeld. Bij 
alle elementen zijn de essentiële kwaliteitsinstrumenten beschikbaar. Er blijkt een groot 
verschil in gebruik te zijn tussen de verschillende kwaliteitsinstrumenten. Twee instru-
menten worden door meer dan 70% van de NVE-leden gebruikt (bij- en nascholing en 
kwaliteitsregister), dit zijn bovendien essentiële instrumenten. Daarnaast worden twee 
instrumenten door 50-70% van de NVE-leden gebruikt. Vier instrumenten worden door 
20-50% van de leden gebruikt en vier instrumenten worden door minder dan 20% van de 
ergotherapeuten gebruikt.  
De regionale en landelijke overleggroepen worden het best gewaardeerd met een 7,3. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat deze overleggroepen alleen zijn beoordeeld 
door degenen die deelnemen aan zo’n overleggroep. De waardering van de overige instru-
menten ligt tussen de 6 en de 7. De toepasbaarheid van de standaarden wordt het minst 
gewaardeerd met een gemiddelde van 6,1. Deze worden ook door een minderheid van de 
ergotherapeuten toegepast. Opvallend is echter dat de toepasbaarheid van de criteria van-
uit patiëntenperspectief gemiddeld met een 7,0 wordt gewaardeerd, maar dat slechts 7% 
deze criteria toepast.  
Van de essentiële instrumenten in het toetsingskader is aangegeven of er vanuit de ver-
eniging ondersteuning wordt geboden bij het gebruik en of er afspraken zijn over de 
actualisering. Bij het merendeel van de kwaliteitsinstrumenten zijn geen ondersteunings-
activiteiten ondernomen; alleen bij het gebruik van de standaarden en de regionale en 
landelijke overleggroepen vinden ondersteuningsactiviteiten plaats. Wel zijn er bij meer-
dere instrumenten afspraken gemaakt over de actualisering. Door het wegvallen van de 
subsidie is het echter de vraag in hoeverre de NVE zich aan deze afspraken kan houden.  
 
Interview NVE: 
“Door het wegvallen van de subsidie zal het verder vormgeven van de infrastructuur 
minder voorspoedig verlopen dan vooraf werd gehoopt. Er zal heel goed moeten worden 
gekeken of het lukt om evidence based richtlijnen (het streven is twee per jaar) te ont-
wikkelen.  
Er zullen in 2004 geen ontslagen vallen bij de NVE. Het gat dat er valt zal waarschijnlijk 
het eerste jaar (2004)  kunnen worden opgevuld met eigen vermogen. Daarna moet 
worden bekeken hoe het financiële gat gedicht kan worden (dat moet de ALV beslissen). 
Er zullen geen externe bureaus worden ingeschakeld bij het ontwikkelen en implemen-
teren van kwaliteitsinstrumenten, omdat daar geen geld voor is.” 
 
Een speerpunt  van de NVE voor de komende jaren is het verder vormgeven van de 
infrastructuur. Hiermee zou de deelname aan regionale en/of landelijke overleggroepen 
kunnen worden vergroot. Bovendien zou in deze overleggroepen aandacht kunnen 
worden besteed aan de implementatie en de ondersteuning bij het gebruik van de 
kwaliteitsinstrumenten, om zo de ergotherapeuten te stimuleren meer gebruik te maken 
van de kwaliteitsinstrumenten. Ook de implementatie van de QUOTE kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg, hiermee kunnen ergotherapeuten worden ge-
stimuleerd om regelmatig een patiëntenraadpleging uit te voeren. 
Een ander speerpunt betreft de implementatie van evidence based standaarden. Om aan te 
kunnen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen zou de NVE in de toekomst aan de hand van 
evidence based standaarden indicatoren kunnen opstellen.  
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3.3 Fysiotherapeuten 
 
Bij 621 extramuraal werkende fysiotherapeuten en 401 intramuraal werkenden zijn ge-
gevens verzameld (leden en niet-leden KNGF, respons extramuraal = 53%, intramuraal = 
52%). In deel 2 van dit rapport staat een beschrijving van de bekendheid met en het bezit 
van instrumenten voor extramuraal en intramuraal werkenden opgesplitst naar leden en 
niet-leden. In het toetsingskader zijn de gegevens over de mate waarin instrumenten 
gebruikt worden en de waardering voor instrumenten opgenomen; dit betreft alleen de 
575 extramuraal werkende en 264 intramuraal werkende leden van het KNGF.  
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten 

KNGF 
Extramuraal 
gebruik  en 
waardering 
    %            cijfer

Intramuraal 
gebruik en 
waardering 
    %            cijfer 

Ondersteuning 
en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel * 
bij- en nascholing * 
deskundigheidsbevorderingspakket
     fysiotherapeutisch consult 

31
95
14

6,6
n.v.t.

6,7

30
74

6

7,0 
n.v.t. 

6,9 
 

o-    a+ 
o-    a+ 
 

normen en 
criteria 

classificaties* 
beroepsprofiel* 
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen * 
procedurele richtlijnen  
kwaliteitscriteria vanuit 
     patiëntperspectief 

31
32
60
60

8

6,6
6,7
6,7
6,6
6,2

30
22
52
58

9

 
7,0 
7,0 
6,8 
6,9 
6,6 

 
o-    a+ 
o-    a+ 
o+   a+ 
 

meten, 
toetsen, 
verbeteren 

gestandaardiseerde 
verslaglegging*  
peer review* : IOF 
patiëntenraadpleging* 
(indicatoren) 

30
94
23
12

6,3
6,0

n.v.t.
n.v.t.

6
88
34
19

 
6,2 
6,3 

n.v.t. 
n.v.t. 

 
o+   a+ 
o+   a+ 
 

borging kwaliteitsregister / herregistratie * 
(landelijke) klachtencommissie * 
accreditatiecommissie * 
tuchtrecht 

95
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

83
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

      a+ 

externe 
verantwoor-
ding 

Verenigingsniveau  
kwaliteitsjaarverslag vereniging * 
Praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag praktijk 
model kwaliteitsjaarverslag 
LiPZ 

+

41
23

n.v.t.

n.v.t.
6,6

+

41
6

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

6,6 

 

communicatie regiostructuur * 
communicatiemiddelen 

+
+

n.v.t.
n.v.t.

+
+

n.v.t. 
n.v.t. 

o+    a+ 

ketenzorg handreikingen 8 6,1 n.v.t. n.v.t.  
voldoende = alle * aanwezig 0-20% 0-20% 
sterk = alle * plus extra 20-50% 20-50% 
zwak = niet alle * aanwezig 50-70% 50-70% 

Toetsing 

 70-100% 70-100% 

voldoende =  
per *  
ondersteunen 
en actualiseren  

 
 
Deskundigheid 
Ten aanzien van deskundigheid zijn de essentiële instrumenten beschikbaar, namelijk een 
beroepsprofiel en bij- en nascholing. Er is tevens een aanvullend instrument, namelijk het 
deskundigheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch consult’. Dit element is daarom 
sterk ontwikkeld. De meeste fysiotherapeuten volgen bij- en nascholing; de twee andere 
instrumenten worden veel minder gebruikt. Er is geen cijfer gevraagd voor de waardering 
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voor de bij- en nascholing (omdat het verschillende aanbieders betreft); de waardering in 
het algemeen kan afgeleid worden uit een kleine meerderheid van de fysiotherapeuten die 
de cursussen van goede kwaliteit vindt.  
 
Normen en criteria 
Het element normen en criteria is eveneens sterk ontwikkeld. Hierbij moet aangetekend 
worden dat er weliswaar classificaties ontwikkeld zijn, maar dat deze niet landelijk 
geïmplementeerd zijn (er zijn geen vragen over gesteld in de vragenlijst). Wel geïmple-
menteerd zijn een beroepsprofiel, beroepscode, tien inhoudelijke richtlijnen, twee 
procedurele richtlijnen en kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. De richtlijnen 
worden door meer dan de helft van de fysiotherapeuten gebruikt, de andere essentiële 
instrumenten door ongeveer 30% van de fysiotherapeuten. Het percentage gebruikers bij 
de richtlijnen heeft alleen betrekking op fysiotherapeuten die patiënten behandelen 
waarop de richtlijnen van toepassing zijn; 60% van de extramuraal werkenden en 52% 
van de intramuraal werkenden gebruikt de richtlijnen bij meer dan de helft van de 
patiënten. De waardering voor de instrumenten in dit element loopt uiteen van een 6,2 
voor de kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief (extramuraal werkenden) tot een 7,0 
voor het beroepsprofiel en de beroepscode (intramuraal werkenden).  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
Het KNGF heeft drie instrumenten die essentieel zijn voor het doorlopen van de kwali-
teitscirkel, namelijk gestandaardiseerde verslaglegging, het Intercollegiaal Overleg 
Fysiotherapie (IOF) en een instrument voor patiëntenraadpleging. Dit element is daarom 
voldoende ontwikkeld. Het instrument voor patiëntenraadpleging is aan het einde van het 
IKPZ-programma gereed gekomen, er zijn daarom nog geen gegevens over het gebruik 
van dit instrument. Een deel van de fysiotherapeuten voert dergelijke metingen al wel uit 
met behulp van lokaal ontwikkelde instrumenten; intramuraal gebeurt dit vaker dan extra-
muraal. 
Aan het IOF neemt ongeveer 90% van de fysiotherapeuten deel, dit instrument heeft wel 
de laagste waardering van alle instrumenten bij de extramuraal werkenden. Indicatoren 
zijn nog niet beschikbaar maar hiermee wordt al wel op lokaal niveau gewerkt. De 
patiëntenkaart en de elektronische verslaglegging worden nog relatief weinig gebruikt; 
wel worden deze instrumenten ondersteund door aandacht voor de richtlijn verslagleg-
ging, door besprekingen in de IOF’s en door bij- en nascholingsactiviteiten.  
 
Borging 
Het element borging is sterk ontwikkeld. Het KNGF beschikt over een eigen kwaliteits-
register, een klachtencommissie en een eigen accreditatiecommissie. Bovendien is er een 
(wettelijk verplichte) tuchtregeling. Vrijwel alle extramuraal werkende fysiotherapeuten 
in dit onderzoek zijn ingeschreven in het basisregister van het kwaliteitsregister; intra-
muraal werkenden zijn iets minder vaak ingeschreven. Voor de klachtencommissie is 
geen getal voor gebruik aangegeven, van belang is wel het percentage fysiotherapeuten 
dat er van op de hoogte is, namelijk 95% van de KNGF-leden die werkzaam zijn in een 
vrijgevestigde praktijk of gezondheidscentrum.  
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Externe verantwoording 
Voor het element ‘externe verantwoording’ zijn zowel instrumenten op verenigingsniveau 
beschikbaar als instrumenten op praktijk- of afdelingsniveau; het element is sterk ontwik-
keld. Door het KNGF wordt een kwaliteitsjaarverslag geschreven, op praktijkniveau is er 
een model voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag. Van zowel de extramuraal 
werkende KNGF-leden als de intramurale leden schrijft 41% een kwaliteitsjaarverslag. 
Het KNGF neemt tevens deel aan LiPZ (Landelijke informatievoorziening Paramedische 
Zorg), een project van het NIVEL. 
 
Communicatie 
Het KNGF kent een regiostructuur van (nu nog) 22 regio’s; binnen deze regio’s functio-
neren de IOF’s. Voor communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn meerdere kanalen 
beschikbaar. Om op de hoogte te raken van het kwaliteitsbeleid van het KNGF maken 
zowel leden als niet-leden het meeste gebruik van de tijdschriften van het KNGF: de 
Fysiopraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Het IOF is het op één na 
belangrijkste kanaal. Vanwege het beschikbaar zijn van een regiostructuur en meerdere 
communicatiemiddelen is dit element sterk ontwikkeld. 
 
Ketenzorg 
Voor het element ketenzorg heeft het KNGF de handreikingen; deze handreikingen zijn 
ontwikkeld om de communicatie met de huisarts te verbeteren.  
 
Samenvatting en conclusie 
Zes elementen van het kwaliteitssysteem van de fysiotherapeuten zijn sterk ontwikkeld 
ten aanzien van de beschikbare instrumenten. Het element ‘meten, toetsen en verbeteren’ 
is voldoende ontwikkeld. Omdat de classificaties niet landelijk geïmplementeerd zijn, is 
het percentage fysiotherapeuten dat de classificaties gebruikt niet vastgesteld in deze 
eindevaluatie. Voor het instrument voor patiëntenraadpleging is dit evenmin vastgesteld 
omdat het instrument pas aan het einde van het IKPZ-programma beschikbaar is ge-
komen.  
Drie instrumenten worden zowel door meer dan 70% van de extramuraal als de intra-
muraal werkende fysiotherapeuten gebruikt, dit betreft het volgen van bij- en nascholing, 
deelname aan het IOF en inschrijving in het kwaliteitsregister. Instrumenten die door 
opvallend weinig fysiotherapeuten gebruikt worden zijn de criteria vanuit patiëntperspec-
tief, het deskundigheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch consult’ en de hand-
reikingen. Deze instrumenten zijn wel verspreid onder de leden, bovendien is er op 
andere manieren bekendheid aan gegeven. Voor de ondersteuning van het gebruik zijn er 
handleidingen ontwikkeld en kunnen de instrumenten besproken worden in de IOF’s. Het 
geringe gebruik is daarom met behulp van de beschikbare gegevens niet te verklaren.  
De gemiddelde waardering voor de instrumenten door extramuraal werkende leden is 6,5, 
door intramuraal werkenden 6,7. Er is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de waar-
dering voor instrumenten en de mate waarin de instrumenten gebruikt worden.  
Van de essentiële instrumenten is in het toetsingskader aangegeven of er ondersteuning 
en vernieuwing plaatsvinden. Met uitzondering van het beroepsprofiel en de beroepscode 
worden de essentiële instrumenten ondersteund, voor alle essentiële instrumenten is aan-
dacht voor vernieuwing.  
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Het kwaliteitssysteem van het KNGF is over het geheel genomen sterk ontwikkeld, alle 
essentiële instrumenten zijn beschikbaar, doorgaans vindt ook ondersteuning en actuali-
sering plaats. Een punt van aandacht is het relatief geringe gebruik van een deel van de 
instrumenten, met name de criteria vanuit patiëntenperspectief maar ook de gestandaardi-
seerde verslaglegging. Daar staat tegenover dat al een relatief groot deel van de fysiothe-
rapeuten patiëntenraadplegingen uitvoert, terwijl het daarvoor bestemde instrument nog 
niet geïmplementeerd is.  
Een belangrijk speerpunt voor het KNGF is het opzetten van een systeem voor het onder-
houden van richtlijnen. 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. Ook voor het KNGF heeft het wegvallen van de subsidies ge-
volgen voor de mogelijkheden. 
 
Interview KNGF: 
“Naast de hogere contributie voor het kwaliteitsregister en reorganisatie van de regio's, 
heeft ook het hoofdkantoor flink moeten inkrimpen. In totaal gaat het om ongeveer 18 fte 
en dat is toch 20% van het personeel. De ambities zullen daarop moeten worden bij-
gesteld (bijvoorbeeld een richtlijn minder), maar het KNGF denkt ook een goede 
efficiencyslag te hebben gemaakt.” 
 
 

3.4 Huidtherapeuten 
 
Het beroep van huidtherapeut is sinds 2002 wettelijk erkend. Sinds dat jaar heeft de 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) aansluiting gevonden bij de overige 
paramedische beroepsgroepen. De vereniging heeft daardoor geen jarenlange periode van 
gesubsidieerd kwaliteitsbeleid achter de rug. Om deze reden zijn er geen vragenlijsten 
gestuurd aan een steekproef van huidtherapeuten. Wel heeft er een interview plaats-
gevonden met twee vertegenwoordigers van de NVH. Aan de hand van de gegevens uit 
dit interview is het toetsingskader ingevuld. De derde kolom van het toetsingskader is 
leeg gebleven vanwege ontbrekende gegevens van huidtherapeuten.  
 
Deskundigheid 
Het element deskundigheid is voldoende ontwikkeld; beide essentiële instrumenten zijn 
beschikbaar. De NVH is nauw betrokken bij het aanbod van bij- en nascholingsactivi-
teiten, doordat een groot deel van deze activiteiten door de vereniging wordt georgani-
seerd. Een nascholingscommissie organiseert elk jaar een nascholingsdag, waardoor de 
huidtherapeuten actueel blijven. 
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Toetsingskader 
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten NVH Gebruik en 

waardering 
Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel*  
bij- en nascholing* 

 o-    a+ 
o+   a+ 

normen en criteria beroepsprofiel*  
gedragscode en beroepsethiek* 
inhoudelijke richtlijnen* 

 o-    a+ 
o-    a- 
o+   a+ 

meten, toetsen, 
verbeteren 

regionaal overleg*  o+   a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
landelijke klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 

        a+ 
 
 

externe verant-
woording 

kwaliteitsjaarverslag vereniging*   

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

 o+   a+ 

ketenzorg multidisciplinaire richtlijn   
Toets voldoende = alle * aanwezig  voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra  ondersteunen en 

actualiseren 
 zwak = niet alle * aanwezig   
    
 
 
Normen en criteria 
Het element normen en criteria is zwak ontwikkeld, vanwege het ontbreken van classi-
ficaties of codelijsten. Verder zijn alle essentiële instrumenten in dit element aanwezig. 
De NVH beschikt over drie inhoudelijke richtlijnen, de richtlijn huidtherapeutisch metho-
disch handelen, het hygiëneprotocol en de CBO-richtlijn oedeemtherapie.  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
Als vorm van peer review kunnen huidtherapeuten deelnemen aan districtsvergaderingen. 
Het bestuur onderhoudt  regelmatig contact met de hoofden van de districten; op deze 
manier vindt ondersteuning plaats en worden de hoofden op de hoogte gehouden van 
actuele ontwikkelingen. Indien er subsidie zou komen voor het ontwikkelen van het 
kwaliteitsbeleid, zou de aandacht onder andere uitgaan naar eenheid van taal en verslag-
legging. In een later stadium zou gewerkt kunnen worden aan toetsingselementen, zoals 
intercollegiale toetsing en visitatie. 
 
Borging 
Het element borging is voldoende ontwikkeld. De NVH beschikt over een kwaliteits-
register, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie.Deze drie instrumenten 
worden gezamenlijk met andere paramedische beroepsgroepen beheerd.  
 
Externe verantwoording 
Door de NVH wordt een jaarverslag geschreven waar kwaliteit een onderdeel van vormt. 
Hierdoor is dit element voldoende ontwikkeld.  
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Communicatie 
Door de aanwezigheid van een infrastructuur (essentieel) en communicatiemiddelen is dit 
element sterk ontwikkeld. 
 
Ketenzorg 
Ook het element ketenzorg is sterk ontwikkeld; er is een multidisciplinaire richtlijn be-
schikbaar, de CBO-richtlijn oedeemtherapie (zie ook bij normen en criteria). 
 
Samenvatting en conclusie 
Met uitzondering van de elementen ‘normen en criteria’ en ‘meten, toetsen en verbeteren’ 
zijn voor alle elementen de essentiële instrumenten beschikbaar. Voor de elementen 
‘normen en criteria’, ‘communicatie’ en ‘ketenzorg’ zijn zelfs aanvullende instrumenten 
beschikbaar. Ook worden voor een deel van de essentiële instrumenten ondersteunings-
activiteiten georganiseerd. Het gaat hierbij met name om de bespreking van de kwaliteits-
instrumenten in de districten, verder vinden er weinig ondersteunende activiteiten plaats. 
Ook zijn er afspraken gemaakt over de actualisering van de kwaliteitsinstrumenten. Per 
instrument verschilt het hoe concreet deze afspraken zijn; voor een aantal instrumenten 
geldt dat deze geactualiseerd worden indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 
Met betrekking tot de CBO-richtlijn is afgesproken dat deze over uiterlijk vijf jaar ge-
actualiseerd wordt. Doordat het beroep van huidtherapeut pas sinds 2002 een wettelijk 
erkend beroep is, heeft de NVH nog geen subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van 
een kwaliteitsbeleid. Dit is een belangrijke reden waarom het kwaliteitsbeleid nog niet 
volledig is ontwikkeld en er nog niet voldoende essentiële instrumenten in het toetsings-
kader aanwezig kunnen zijn. Doordat de NVH er in eerste instantie van uitging subsidie 
te ontvangen voor het kwaliteitsbeleid, waren er al wel plannen gemaakt.  
 
Interview NVH: 
“De NVH had plannen gemaakt voor het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. Door-
dat de beoogde subsidie niet door is gegaan, kunnen deze plannen ook niet doorgaan. 
De heer Reij van CVZ zal helpen uitzoeken welke kwaliteitsinstrumenten van andere 
beroepsgroepen ook gebruikt kunnen worden door de huidtherapeuten.” 
 
 

3.5 Logopedisten 
 
Bij 309 logopedisten (leden van de NVLF, respons = 55%) zijn gegevens verzameld over 
het gebruik en de waardering van de geïmplementeerde kwaliteitsinstrumenten. Deze 
gegevens zijn opgenomen in het toetsingskader. 
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Elementen Beschikbare instrumenten NVLF Gebruik en 
waardering 
    %              cijfer

Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel*  
bij- en nascholing* 

28
85

6,2 o-  a+ 
o+  a+ 

normen en criteria gecodeerde registratie 
(diagnosecode)* 
beroepsprofiel*  
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen* 
procedurele richtlijn 
criteria patiëntenperspectief 

68
28
29
77
29

6,2
6,4
6,8
6,0

 
n.v.t. 
o-  a+ 
o-  a+ 
o+  a+ 
 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

LIS* 
peer review*: kwaliteitskringen 
(patiëntenraadpleging)* 
indicatoren 

41
78
25
11

5,0
7,1

n.v.t.
n.v.t.

o+  a+ 
o+  a+ 
 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
landelijke klachtencommissie*  
accreditatiecommissie* 

95
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

     a+ 

externe verant-
woording 

LLR 
kwaliteitsjaarverslag praktijk/afd 

7
28

-
n.v.t.

 

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+  a+ 
 

ketenzorg multidisciplinaire richtlijnen 77 7,5  
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en  
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
 
 
Deskundigheid 
Ten aanzien van het element deskundigheid in het toetsingskader zijn beide essentiële 
instrumenten beschikbaar: een beroepsprofiel en bij- en nascholing. Het beroepsprofiel 
wordt door ruim een kwart van de respondenten gebruikt en gemiddeld gewaardeerd met 
een 6,2. Bij- en nascholing wordt door een ruime meerderheid van de respondenten ge-
volgd. Bij- en nascholingsactiviteiten worden door een ruime meerderheid van de respon-
denten gevolgd. Bij- en nascholingsactiviteiten worden zowel door de opleidingen als 
door de NVLF georganiseerd.  
 
Normen en criteria 
Dit element is sterk ontwikkeld. De NVLF beschikt over alle essentiële instrumenten 
voor het element normen en criteria: gecodeerde registratie, een beroepsprofiel en 
beroepscode en inhoudelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de NVLF ook beschikking over 
een procedurele richtlijn en criteria vanuit patiëntenperspectief. Dit laatste instrument is 
echter nog niet geïmplementeerd. Via het registratiesysteem van de NVLF, het Logo-
pedisch InformatieSysteem (LIS) wordt gecodeerd geregistreerd. Hierbij wordt de 
diagnosecode vastgelegd via ICIDH. Een meerderheid van de respondenten legt deze 
diagnosecode vast. 
De NVLF beschikt over standaarden voor het logopedisch proces voor een aantal ver-
schillende werkvelden en over twee multidisciplinaire richtlijnen. Deze standaarden en 
richtlijnen worden gemiddeld door 77% van de logopedisten die bekend zijn met de 
standaarden/richtlijnen en waarop de standaarden/richtlijnen van toepassing zijn gebruikt. 
Gemiddeld wordt de toepasbaarheid van de standaarden/richtlijnen gewaardeerd met een 
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6,8. Naast de inhoudelijke standaarden/richtlijnen beschikt de NVLF ook over een proce-
durele richtlijn voor de verslaggeving logopedist-huisarts, waarvan ongeveer een derde 
van de respondenten gebruik maakt.  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
Tot dit element in 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 
(bijvoorbeeld visitatie of intercollegiale toetsing) en patiëntenraadpleging zijn hiervoor 
essentieel. Met uitzondering van een instrument voor de raadpleging van patiënten be-
schikt de NVLF over deze instrumenten.  
De NVLF beschikt over een registratiesysteem, het LIS, waarin vrijgevestigde logopedis-
ten en logopedisten in het onderwijs hun gegevens op gestandaardiseerde wijze kunnen 
registreren; 41% van de respondenten in deze werkvelden maakt gebruik van dit LIS, de 
toepasbaarheid hiervan wordt gemiddeld gewaardeerd met een 5,0. Tevens kunnen logo-
pedisten deelnemen kwaliteitskringen, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan 
intercollegiale toetsing en intervisie. Ruim driekwart van de logopedisten neemt deel aan 
een kwaliteitskring. De NVLF beschikt nog niet over een instrument om een menings-
peiling onder patiënten uit te voeren. Op lokaal niveau wordt door een kwart van de 
respondenten met behulp van lokaal ontwikkelde instrumenten al wel eens een menings-
peiling onder patiënten uitgevoerd. Door middel van LIS kunnen logopedisten gebruik 
maken van indicatoren; elf procent van de respondenten gebruikt indicatoren. 
 
Borging 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn essentiële instrumenten. Beide 
instrumenten zijn beschikbaar voor logopedisten. Een ruime meerderheid van de 
respondenten heeft zich laten registreren in het basisregister van het Kwaliteitsregister 
Paramedici. 
 
Externe verantwoording 
Binnen dit element is het essentieel dat de vereniging een kwaliteitsjaarverslag schrijft. 
Dit wordt echter niet gedaan door de NVLF. Wel beschikt de NVLF over een databank 
van zorggegevens van vrijgevestigde logopedisten, de Landelijke Logopedie Registratie 
(LLR). Zeven procent van de vrijgevestigde logopedisten levert gegevens aan de LLR 
aan. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat er in hun praktijk of op hun af-
deling een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven.  
 
Communicatie 
Voor de communicatie is een goede infrastructuur van essentieel belang. De infrastruc-
tuur van de logopedisten bestaat uit kwaliteitskringen en regio’s. Terwijl de regio’s een 
functie van organisatie en beleid hebben, staan de kwaliteitskringen meer in het teken van 
verbetering van zorg. Deze overlegvormen kunnen als één van de communicatiemiddelen 
worden gezien. Andere communicatiemiddelen zijn onder andere het tijdschrift van de 
vereniging, schriftelijke informatie vanuit de vereniging (bijvoorbeeld een nieuwsbrief), 
studiedagen en de website van de vereniging. 
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Ketenzorg 
De NVLF beschikt over twee multidisciplinaire richtlijnen, waar 77% van de logopedis-
ten die bekend zijn met deze richtlijnen en op wie de richtlijnen van toepassing is gebruik 
van maakt bij meer dan de helft van de patiënten. 
 
Samenvatting en conclusie 
Het kwaliteitssysteem voor de logopedisten is redelijk goed ontwikkeld. Voor twee 
elementen zijn niet alle essentiële elementen beschikbaar. Om deze elementen te ver-
sterken zou de NVLF de beschikking moeten hebben over een instrument voor de 
raadpleging van patiënten en zou de NVLF een kwaliteitsjaarverslag moeten schrijven. 
Voor de meeste elementen geldt overigens dat er naast de essentiële instrumenten ook 
nog andere instrumenten ontwikkeld zijn. Hierdoor zijn drie van de zes elementen wel 
sterk ontwikkeld. 
Er blijkt een groot verschil in gebruik te zijn tussen de verschillende kwaliteitsinstrumen-
ten. Drie instrumenten (inhoudelijke richtlijnen, bij- en nascholingsactiviteiten en kwali-
teitsregister) worden door meer dan 70% van de respondenten gebruikt. Zes instrumenten 
worden door 20-50% van de logopedisten gebruikt, twee instrumenten door minder dan 
20% van de logopedisten. 
Van de essentiële instrumenten in het toetsingskader is aangegeven of er vanuit de ver-
eniging ondersteuning wordt geboden bij het gebruik en of er afspraken zijn over de 
actualisering. Hierbij blijkt dat met name de instrumenten die veel gebruikt worden, 
worden ondersteund. Kennelijk worden instrumenten vaker gebruikt als de beroeps-
vereniging ondersteuning biedt. Met betrekking tot de meeste instrumenten zijn afspraken 
gemaakt over de actualisering. Over de actualisering van de standaarden en richtlijnen 
zouden betere afspraken gemaakt kunnen worden. Bovendien zouden er bij verschillende 
kwaliteitsinstrumenten meer ondersteuningsactiviteiten geboden kunnen worden om het 
gebruik hiervan te bevorderen. Het is echter de vraag in hoeverre deze activiteiten 
mogelijk gemaakt kunnen worden na het wegvallen van de subsidiegelden. 
 
Interview NVLF: 
“Het is nog niet helemaal duidelijk welke consequenties worden getrokken uit het weg-
vallen van de subsidie voor het kwaliteitsbeleid van de NVLF.  Het is in ieder geval 
duidelijk dat de infrastructuur van de kwaliteitskringen blijft. Het is daarbij echter de 
vraag hoe intensief de NVLF deze kwaliteitskringen blijft ondersteunen als er geen 
financiën voorhanden zijn. Mogelijk zullen de leden worden gevraagd of ze akkoord gaan 
met een verhoging van de contributie. De NVLF wordt nu gedwongen om keuzes te 
maken; dit kan ook positieve gevolgen hebben.” 
 
Eén van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren is het continueren 
van de kwaliteitskringen. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de kwaliteitskringen 
goed bezocht worden en dat ze over het algemeen positief worden gewaardeerd. Het 
continueren hiervan kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de leden bij het 
kwaliteitsbeleid van de NVLF. De kwaliteitskringen kunnen worden ingezet bij de 
implementatie en ondersteuning van nieuwe en geactualiseerde kwaliteitsinstrumenten.  
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3.6 Mondhygiënisten 
 
Bij 139 mondhygiënisten (leden van de NVM, respons = 48%) zijn gegevens verzameld 
over het gebruik van instrumenten en de waardering ervoor.  
 
 

Gebruik en 
waardering 

Elementen Beschikbare instrumenten NVM 

% cijfer

Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel* 
bij- en nascholing* 

48
86

6,6
n.v.t.

o-  a- 
o+   a+ 

normen en criteria beroepsprofiel * 
beroepscode* 
criteria patiëntperspectief 
databank protocollen 
omschrijvingen behandelingen 

48
50
10
17
50

6,6
6,7
6,2

n.v.t.
7,0

o-  a- 
o-  a- 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

peer review* :  - IT 
                         - visitatie 
patiëntenraadpleging* 
(indicatoren) 

39
22

7
9

7,7
6,9

o+   a+ 
o+   a+ 
 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 

88
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

       a+ 

externe verantwoording Verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag vereniging* 
Praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag praktijk/afdeling 

+

4

n.v.t.

n.v.t.

 

communicatie regiostructuur* 
communicatiemiddelen  

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+   a+ 

ketenzorg visitatie algemene praktijk n.v.t. 6,9  
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en  
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
 
 
Deskundigheid 
Voor het element deskundigheid zijn de essentiële instrumenten beschikbaar: een 
beroepsprofiel en bij- en nascholing: het beroepsprofiel wordt door bijna de helft van de 
mondhygiënisten gebruikt; de meeste mondhygiënisten volgen bij- en nascholing. De 
waardering voor de bij- en nascholing wordt afgeleid uit de antwoorden op de stelling of 
men de cursussen over het algemeen van goede kwaliteit vindt: 63% onderschrijft deze 
stelling.  
 
Normen en criteria 
Het element normen en criteria is nog zwak ontwikkeld. Van de essentiële elementen zijn 
alleen een beroepsprofiel en beroepscode beschikbaar. Er zijn al wel voorlopige classifi-
caties, maar deze moeten nog geformaliseerd worden voordat de NVM de implementatie 
kan gaan realiseren. Inhoudelijke richtlijnen zijn evenmin beschikbaar, wel wordt door de 
beroepsgroep gebruik gemaakt van richtlijnen van de NMT (Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde) en de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Paro-
dontologen.  
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Aanvullende instrumenten die wel beschikbaar zijn zijn een databank van protocollen, 
criteria vanuit patiëntenperspectief en omschrijvingen van de behandelingen door de 
mondhygiënist. In de databank worden lokaal ontwikkelde protocollen opgenomen, maar 
ook de richtlijnen van de NMT en de NVVP. De beroepscode en de omschrijvingen van 
de behandelingen worden door de helft van de mondhygiënisten gebruikt, het beroeps-
profiel door bijna de helft van de mondhygiënisten. De overige instrumenten worden door 
minder dan twintig procent van de mondhygiënisten gebruikt.  
De waardering voor de instrumenten in dit element loopt uiteen van een 6,2 voor de 
criteria vanuit patiëntenperspectief tot een 7 voor de omschrijvingen van de behan-
delingen. 
 
Meten, toetsen en verbeteren 
De NVM heeft twee instrumenten die essentieel zijn voor het doorlopen van de kwali-
teitscirkel: intercollegiaal overleg en visitatie voor de vrijgevestigde praktijk. Tevens is er 
een module ontwikkeld waarmee mondhygiënisten zelf een raadpleging op kunnen zetten. 
Omdat er nog geen instrument is voor gestandaardiseerde verslaglegging wordt dit 
element als ‘zwak ontwikkeld’ aangemerkt. Overigens is de NVM al wel bezig met de 
ontwikkeling van een standaard verslagleggingsformulier; een programma van eisen is 
inmiddels beschikbaar.  
Negenendertig procent van de mondhygiënisten neemt deel aan een IT-groep, dit instru-
ment heeft  de hoogste waardering van alle instrumenten die door de NVM zijn ontwik-
keld. Tweeëntwintig procent van de mondhygiënisten in een vrijgevestigde praktijk is wel 
eens gevisiteerd, visitatie wordt gewaardeerd met een 6,9.  
 
Borging 
Het element borging is voldoende ontwikkeld. De NVM beschikt over een kwaliteits-
register, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie (stichting ADAP). Een 
meerderheid van de mondhygiënisten in dit onderzoek is ingeschreven in het basisregister 
van het kwaliteitsregister (88%). Voor de klachtencommissie is geen getal voor gebruik 
aangegeven, van belang is wel het percentage mondhygiënisten uit de doelgroep dat er 
van op de hoogte is: 83%. De accreditatiecommissie zal zijn werkzaamheden in de loop 
van 2004 opvatten.  
 
Externe verantwoording 
Omdat de NVM jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag publiceert is het element externe ver-
antwoording voldoende ontwikkeld. Op praktijkniveau wordt er in enkele gevallen een 
kwaliteitsjaarverslag geschreven, dit gebeurt bij 4% van de respondenten.  
 
Communicatie 
Alle mondhygiënisten zijn per 1 januari 2004 ingedeeld in een van de negen regio’s van 
de NVM; eind 2003 zijn de eerste regiofunctionarissen aangesteld. Organisatorisch vallen 
de regioteams direct onder het bestuur van de NVM; daaronder vallen 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 niet zelf aan. Voor communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn meerdere 
kanalen beschikbaar; de leden maken het meeste gebruik van het tijdschrift van de NVM 
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en presentaties op congressen en symposia om op de hoogte te raken van het kwaliteits-
beleid van de NVM; dertig procent maakt gebruik van de website.  
 
Ketenzorg 
De NVM heeft één instrument in het kader van multidisciplinaire samenwerking: visitatie 
van de algemene (tandarts-)praktijk. Tandartsen en mondhygiënisten voeren in dit kader 
gezamenlijk visitaties uit. 
 
Samenvatting en conclusie 
Twee elementen van het kwaliteitssysteem van de mondhygiënisten zijn sterk ontwikkeld 
ten aanzien van de beschikbare instrumenten. Dit zijn de ‘nieuwe’ elementen waaraan 
nog geen hoge eisen worden gesteld. De elementen ‘deskundigheid’, ‘borging’ en externe 
verantwoording zijn voldoende ontwikkeld, de elementen ‘normen en criteria’ en ‘meten, 
toetsen en verbeteren’ zijn zwak ontwikkeld. De mondhygiënisten hebben nog niet de 
beschikking over geformaliseerde classificaties en codelijsten; dit instrument is echter al 
wel in ontwikkeling, evenals een standaardformulier voor de verslaglegging. Inhoudelijke 
richtlijnen zijn nog niet beschikbaar. Dit wordt door de NVM gecompenseerd door richt-
lijnen van andere beroepsgroepen te gebruiken.  
Twee instrumenten worden door meer dan 70% van de mondhygiënisten gebruikt: het 
kwaliteitsregister en bij- en nascholing. Eveneens twee instrumenten worden gebruikt 
door de helft van de mondhygiënisten: de beroepscode en de omschrijvingen van de be-
handelingen.  
Instrumenten die door opvallend weinig mondhygiënisten gebruikt worden zijn de criteria 
vanuit patiëntperspectief en de databank protocollen. Hoewel deze instrumenten op diver-
se manieren onder de aandacht zijn gebracht is mogelijk meer ondersteuning nodig bij het 
gebruik ervan. 
De waardering voor de instrumenten loopt uiteen van een 6,2 voor de criteria vanuit 
patiëntenperspectief tot een 7,7 voor het intercollegiaal overleg. Er is geen duidelijke 
relatie zichtbaar tussen de waardering voor instrumenten en de mate waarin instrumenten 
gebruikt worden.  
Van de essentiële instrumenten is in het toetsingskader aangegeven of er ondersteuning 
en vernieuwing plaatsvinden. Met uitzondering van het beroepsprofiel en de beroepscode 
worden de essentiële instrumenten ondersteund en geactualiseerd. De meeste niet-essen-
tiële instrumenten worden eveneens ondersteund. Het is de bedoeling van de NVM om 
voor alle kwaliteitsinstrumenten een ‘eigenaar’ aan te wijzen (commissie, werkgroep of 
persoon); deze eigenaar moet alert zijn op veranderingen op gebieden die aan een instru-
ment gerelateerd zijn zodat het instrument continu kan mee ontwikkelen.  
 
In het kwaliteitssysteem zijn nog een aantal duidelijke zwakke plekken. Voor twee 
belangrijke elementen zijn een aantal instrumenten nog niet beschikbaar. Bovendien 
wordt de helft van de instrumenten door minder dan de helft van de beroepsgroep 
gebruikt. De NVM heeft echter ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, voor de 
elementen ‘communicatie’ en ‘ketenzorg’ zijn instrumenten beschikbaar waardoor deze 
elementen sterk ontwikkeld zijn.  
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De speerpunten in het kwaliteitsbeleid van de NVM zijn het voortzetten van IT en visita-
tie en het afronden en implementeren van verslaglegging en regionalisatie. Deze instru-
menten zullen door middel van een geformaliseerde evaluatiecyclus actueel gehouden 
worden. De NVM geeft echter ook aan dat het moeite zal kosten om wat bereikt is te 
behouden. 
 
Interview NVM: 
“Als de subsidies waren gecontinueerd had het gevoerde beleid voortgezet kunnen 
worden en was er ook ruimte geweest voor nieuwe ontwikkelingen. Door het wegvallen 
van subsidies raakt de NVM vleugellam, de ontwikkeling van nieuwe instrumenten zoals 
evidence based richtlijnen en indicatoren is niet meer mogelijk. Andere plannen die 
waren gemaakt met betrekking tot het opstellen van een NVM-protocollenboek en een 
kwaliteitsregistratiesysteem voor leden (KWIS) gaan eveneens niet door. Met behulp van 
dit systeem zou het mogelijk zijn geweest om bijvoorbeeld deelname aan kwaliteits-
activiteiten te registreren en leden op de hoogte te houden van het aanbod aan cursussen. 
De NVM moet nu weer terugvallen op vrijwilligers, een kwetsbare situatie........ Het 
enthousiasme van de leden motiveert echter alle vrijwilligers om toch op de ingeslagen 
weg door te gaan. Om de inkomsten van de subsidies te compenseren zullen de contri-
butiegelden verhoogd worden en zullen deelnemers mogelijk moeten gaan betalen voor 
IT. Gezien de moeilijke economische tijden en het feit dat veel mondhygiënisten parttime 
werken zal men hier niet lichtvaardig over denken. Het is daarom niet ondenkbaar dat 
leden hierdoor hun lidmaatschap zullen opzeggen. Activiteiten die de NVM wel voort zal 
zetten zijn het opleiden van  één groep IT-begeleiders per jaar ter vervanging en om 
nieuwe groepen op te kunnen starten; het opleiden van één groep visiteurs voor vrij-
gevestigden per jaar; mogelijk kan er ook geld vrijgemaakt worden voor de visitaties in 
de algemene praktijk samen met de NMT.” 
 
Door implementatie van een standaard verslagleggingsformulier en op termijn ook 
classificaties zal het kwaliteitssysteem van de NVM beter ontwikkeld worden. Aandacht 
voor de aantallen mondhygiënisten die kwaliteitsinstrumenten gebruiken is daarbij even-
eens van belang. Gezien het feit dat de NVM zelf geen inhoudelijke richtlijnen ontwik-
keld heeft kan daarbij met name gedacht worden aan de databank protocollen. Mogelijk 
kan het stimuleren van deelname aan intercollegiaal overleg bijdragen aan een grotere 
mate van gebruik van ook andere kwaliteitsinstrumenten. 
 
 

3.7 Oefentherapeuten Cesar 
 
Bij 178 oefentherapeuten Cesar (leden VBC, respons = 64%) zijn gegevens verzameld 
over het gebruik van instrumenten en de waardering ervoor.  
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Gebruik en 
waardering 

Elementen Beschikbare instrumenten VBC 

% cijfer

Ondersteuning en 
actualisering  

deskundigheid beroepsprofiel* 
bij- en nascholing* 

57
90

6,6
-

o- a- 
o+  a- 

normen en criteria codering bevindingen* 
beroepsprofiel * 
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen* 
criteria patiëntperspectief 
modelregeling 
oefenschrift voor patiënten 

94
57
55
57

8
33
62

n.v.t.
6,6
6,7
7,0
6,6
6,4
6,8

 
o-   a- 
o- a- 
o+  a+ 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

gestandaardiseerde verslaglegging* 
peer review* :  - IT 
                         - visitatie 
(patiëntenraadpleging*) 
(indicatoren) 

94
10
32
12

7,1
6,9

n.v.t.
n.v.t.

 
o+   a+ 
o+   a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 
keurmerk 

97
n.v.t.
n.v.t.

83

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

 

externe verantwoording Verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag vereniging* 
Praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag praktijk/afdeling 
model kwaliteitsjaarverslag 
LiPZ 

+

32
23

n.v.t.

n.v.t.
6,4

 

communicatie regiostructuur* 
communicatiemiddelen  

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+   a+ 

ketenzorg 1 multidisciplinaire richtlijn 
handreikingen 

66
16

6,7
6,6

 

Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en 
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
 
 
Deskundigheid 
Ten aanzien van deskundigheid zijn de essentiële instrumenten beschikbaar: een beroeps-
profiel en bij- en nascholing: het beroepsprofiel wordt door meer dan de helft van de 
oefentherapeuten Cesar in dit onderzoek gebruikt; de meeste oefentherapeuten volgen bij- 
en nascholing. De waardering voor de bij- en nascholing blijkt uit de 70% die de cursus-
sen over het algemeen van goede kwaliteit vindt.  
 
Normen en criteria 
Het element normen en criteria is sterk ontwikkeld. Een beroepsprofiel, beroepscode en 
negen inhoudelijke richtlijnen zijn beschikbaar. De VBC heeft eveneens een codering 
voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar ontwikkeld; dit instrument is al wel 
verspreid onder de leden, maar er heeft nog geen verdere implementatie plaatsgevonden. 
Met uitzondering van de codering worden de essentiële instrumenten door meer dan de 
helft van de oefentherapeuten gebruikt. Het percentage gebruikers bij de inhoudelijke 
richtlijnen heeft alleen betrekking op oefentherapeuten Cesar die patiënten behandelen 
waarop de richtlijn van toepassing is; 57% van deze oefentherapeuten  gebruikt de 
richtlijnen bij meer dan de helft van de patiënten. Aanvullende instrumenten die beschik-
baar zijn zijn de criteria vanuit patiëntperspectief, de modelregeling oefentherapeut 
Cesar-patiënt en het oefenschrift voor patiënten.  
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De waardering voor de instrumenten in dit element loopt uiteen van een 6.4 voor de 
modelregeling tot een 7 gemiddeld voor de richtlijnen.  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
De VBC heeft twee instrumenten geïmplementeerd die essentieel zijn voor het doorlopen 
van de kwaliteitscirkel: het Intercollegiaal Overleg oefentherapie Cesar (IOC) en visitatie. 
De ontwikkeling van een verslagleggingsformulier is begin 2004 afgerond; hierover zijn 
nog geen vragen gesteld aan de respondenten. Omdat er nog geen instrument beschikbaar 
is voor de raadpleging van patiënten wordt dit element als ‘zwak ontwikkeld’ aange-
merkt. Voor een instrument voor patiëntenraadpleging heeft de VBC al wel de onderdelen 
beschikbaar; de ontwikkeling van dit instrument moet nog afgerond worden. 
Het IOC is een van de instrumenten die door zeer veel oefentherapeuten wordt ‘gebruikt’; 
dit instrument heeft  bovendien de hoogste waardering van alle instrumenten. Een deel 
van de oefentherapeuten voert al patiëntenraadplegingen uit met lokaal ontwikkelde 
instrumenten. Indicatoren zijn nog niet beschikbaar maar ook hiermee wordt al op lokaal 
niveau gewerkt.  
 
Borging 
Ook het element borging is sterk ontwikkeld. De VBC beschikt over een kwaliteits-
register, een klachtencommissie, een accreditatiecommissie en een aanvullend instru-
ment: het keurmerk. Vrijwel alle oefentherapeuten Cesar in dit onderzoek zijn inge-
schreven in het basisregister van het kwaliteitsregister. Voor de klachtencommissie is 
geen getal voor gebruik aangegeven, van belang is wel het percentage oefentherapeuten 
uit de doelgroep dat er van op de hoogte is: 71%. De accreditatiecommissie zal zijn werk-
zaamheden in de loop van 2004 opvatten.  
 
Externe verantwoording 
Voor het element ‘externe verantwoording’ zijn zowel instrumenten op verenigingsniveau 
aanwezig als instrumenten op praktijk- of afdelingsniveau; het element is sterk ontwik-
keld. Door de VBC wordt een kwaliteitsjaarverslag geschreven, percentage gebruikers en 
waardering zijn hierbij niet van toepassing. Op praktijkniveau is er een model voor het 
schrijven van een kwaliteitsjaarverslag; dit wordt door ruim een kwart van de responden-
ten gebruikt. De VBC neemt tevens deel aan LiPZ (Landelijke informatievoorziening 
Paramedische Zorg), een project van het NIVEL. 
 
Communicatie 
Alle oefentherapeuten Cesar zijn ingedeeld in een van ruim 80 IOC’s; deze IOC’s 
functioneren binnen de 23 regio’s van de VBC die aangestuurd worden door regioteams. 
Eén à 2 maal per jaar wordt er door de beleidsmedewerkers van de VBC een conferentie 
georganiseerd met de regioteams waar trainingen worden gegeven en instrumenten nog 
eens behandeld worden. De kwaliteitscoördinator van de VBC ondersteunt de IOC-
begeleiders en adviseert het regioteam over het te voeren kwaliteitsbeleid in de regio.  
Voor communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn meerdere kanalen beschikbaar; de leden 
maken het meeste gebruik van het tijdschrift van de Vereniging de Nieuwsbrief en van de 
IOC’s om op de hoogte te raken van het kwaliteitsbeleid van de VBC. 
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Ketenzorg 
Voor oefentherapeuten Cesar is één multidisciplinaire richtlijn beschikbaar, deze richtlijn 
is ook vermeld bij de inhoudelijke richtlijnen van het element ‘normen en criteria’. Het 
percentage gebruikers betreft wederom de oefentherapeuten die patiënten behandelen 
waarop de richtlijn van toepassing is. Om de communicatie met de huisarts te verbeteren 
zijn er ‘HOF-producten’ ontwikkeld (Handreikingen Huisarts Oefentherapie Fysiothera-
pie); deze worden door een klein deel van de oefentherapeuten in de praktijk gebruikt. 
 
Samenvatting en conclusie 
Vijf elementen van het kwaliteitssysteem van de oefentherapeuten Cesar zijn sterk ont-
wikkeld ten aanzien van de beschikbare instrumenten. Daarbij moet aangetekend worden 
dat de codering voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar weliswaar beschikbaar, 
maar niet geïmplementeerd is. Het element ‘meten toetsen en verbeteren’ mist een instru-
ment voor de raadpleging van patiënten; een formulier voor gestandaardiseerde verslag-
legging was ten tijde van de evaluatie nog niet geïmplementeerd. Een instrument voor de 
raadpleging van patiënten is al wel in ontwikkeling, op termijn zal dit instrument deel 
gaan uitmaken van het kwaliteitssysteem. Lokaal worden bovendien al patiëntenraad-
plegingen uitgevoerd door een derde van de oefentherapeuten.  
Vijf instrumenten worden door meer dan 70% van de oefentherapeuten waarvoor ze 
bedoeld zijn gebruikt, het IOC springt hier opvallend bovenuit met een deelname van 
93% van de oefentherapeuten Cesar. De codering voor de bevindingen van de oefen-
therapeut Cesar wordt eveneens door 93% van de oefentherapeuten gebruikt5. Instru-
menten die door opvallend weinig oefentherapeuten gebruikt worden zijn de criteria 
vanuit patiëntperspectief en de handreikingen. Hoewel deze instrumenten verspreid en 
onder de aandacht gebracht zijn van de leden van de VBC is mogelijk meer onder-
steuning nodig bij het gebruik ervan. 
De waardering voor de instrumenten ligt net boven de 6,5 met 7,1 als hoogste cijfer voor 
het IOC. Er is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de waardering voor instrumenten en 
de mate waarin instrumenten gebruikt worden.  
Van de essentiële instrumenten is in het toetsingskader aangegeven of er ondersteuning 
en vernieuwing plaatsvinden. Met uitzondering van het beroepsprofiel en de beroepscode 
worden de essentiële instrumenten ondersteund en geactualiseerd; de VBC is wel betrok-
ken bij het aanbod van bij- en nascholing, maar heeft geen bemoeienis met vernieuwing 
van het aanbod. In dit hoofdstuk is wel gebleken dat met name voor de niet essentiële 
instrumenten ondersteuning en vernieuwing niet altijd plaatsvinden. De VBC zegt hier 
zelf het volgende over: 
 
Interview VBC: 
“Het hele kwaliteitsbeleid van de VBC (met uitzondering van de instrumenten die al 
beschikbaar waren zoals het beroepsprofiel, de ethische code en  het oefenschrift voor 
patiënten) werd bekostigd uit de subsidies. Door het wegvallen van de subsidies en de 
Meerjarenafspraken valt de structurele financiering weg. Voor een deel kan dit opge-
vangen worden doordat er veel mensen geschoold zijn, dit kan een inktvlekwerking 
hebben. Bovendien komen er van de opleiding vanaf 2007 mensen die geschoold zijn in 
                                                      
5 Mogelijk heeft een deel van de oefentherapeuten hiermee de VNZ-codering bedoeld die gebruikt wordt 

voor het declaratieverkeer met de zorgverzekeraars. 
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het doorlopen van de kwaliteitscyclus en het kwaliteitsdenken: reflectie op eigen 
handelen. 
De actualisering van richtlijnen, de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, toetsings-
projecten, visitatie, het kwaliteitskatern, regioconferenties, implementatie van instru-
menten en de ondersteuning door de kwaliteitscoördinatoren komen allemaal op losse 
schroeven te staan. Vooral het enthousiast houden van de oefentherapeuten zal veel 
aandacht vergen omdat de ondersteuning en het aanreiken van geactualiseerde en 
mogelijk nieuwe  instrumenten niet langer vanzelfsprekend zal zijn. 
Bekeken zal moeten worden wat de VBC zelf structureel kan betalen. Door het gevoerde 
beleid van de afgelopen jaren zijn er wel mogelijkheden: er is veel geïnvesteerd in het 
creëren van een draagvlak, er zijn instrumenten ontwikkeld en er zijn veel mensen 
geschoold. Nieuwe mogelijkheden zijn het zoeken naar sponsors zoals zorgverzekeraars 
en het indienen van projectaanvragen. De VBC zal hier creatief mee om moeten gaan. 
Ook zullen de leden voor bepaalde diensten moeten gaan betalen, zoals voor de visitaties. 
De vraag is echter wat er aan extra lasten van de leden gevraagd kan worden, zij betalen 
ook al voor registratie in het kwaliteitsregister, voor scholing en voor lidmaatschap van 
de vereniging. Deze lasten zijn vooral zwaar voor parttimers. Ondersteuning vanuit het 
landelijk bureau blijft van groot belang voor de motivatie en stimulans van de leden tot 
het voeren  van een actief kwaliteitsbeleid.” 
 
De VBC heeft drie speerpunten voor het kwaliteitsbeleid van de komende jaren: de kwali-
teit, inhoud en actualiteit van bij- en nascholing monitoren, de transparantie van de 
beroepsuitoefening vergroten onder andere door de implementatie van het verslag-
leggingsformulier en het blijvend ondersteunen van de infrastructuur om de processen die 
in gang zijn gezet te continueren. Prioriteit heeft echter het consolideren en borgen van 
wat in de drie kwaliteitsprogramma’s bereikt is.  
De VBC zal haar kwaliteitsactiviteiten na het wegvallen van de subsidies volledig zelf 
moeten financieren. De activiteiten waar de VBC prioriteit aan geeft lijken haalbaar en 
weloverwogen. Een extra aandachtspunt zou het stimuleren van het gebruik van de 
criteria vanuit patiëntperspectief en de implementatie van een cliëntfeedbacksysteem 
kunnen zijn. 
 
 

3.8 Oefentherapeuten-Mensendieck 
 
Bij 184 oefentherapeuten-Mensendieck (leden NVOM, respons = 67%) zijn gegevens 
verzameld over het gebruik van instrumenten en de waardering ervoor. 
 
Deskundigheid 
Ten aanzien van deskundigheid zijn de essentiële instrumenten beschikbaar, namelijk een 
beroepsprofiel en bij- en nascholing. Dit element is daarom voldoende ontwikkeld. Het 
beroepsprofiel wordt door meer dan de helft van de oefentherapeuten-Mensendieck in dit 
onderzoek gebruikt; de meeste oefentherapeuten volgen bij- en nascholing. De waar-
dering voor de bij- en nascholing blijkt uit de 71% die de cursussen over het algemeen 
van goede kwaliteit vindt.  
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NVOM voelt zich er 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 cursus-
sen specifiek voor oefentherapeuten-Mensendieck meer zijn; alle cursussen worden aan-
geboden voor zowel oefentherapeuten-Mensendieck als Cesar. 
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten NVOM  Gebruik en 

waardering 
     %            cijfer 

Ondersteuning en 
actualisering  

deskundigheid beroepsprofiel* 
bij- en nascholing* 

52
92

6,8  
n.v.t.

o+   a- 
o+   a+ 

normen en criteria codering bevindingen* 
beroepsprofiel * 
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen* 
criteria patiëntperspectief 
informatieverstrekking huisarts 
leeswijzer wetenschappelijk 
onderzoek 

-
52
46
58

9
29

21

-
6,8
6,8
6,7
6,7
6,7

6,6

 
o+   a- 
o+   a- 
o+   a+ 

meten, toetsen, 
verbeteren 

gestandaardiseerde verslaglegging* 
peer review* :  IT 
(patiëntenraadpleging*) 
(indicatoren) 

83
24
10

7,4
n.v.t.
n.v.t.

 
o+   a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 

99
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.  
n.v.t.
n.v.t.

       a+ 

externe verantwoording Verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag vereniging* 
Praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag praktijk/afdeling
sjabloon kwaliteitsjaarverslag 
LiPZ 

+

25
21

n.v.t.

n.v.t.
6,8

 

communicatie regiostructuur* 
communicatiemiddelen  

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+   a+ 

ketenzorg handreikingen 11 6,6  
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en 
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
 
 
Normen en criteria 
Het element normen en criteria is sterk ontwikkeld. Hierbij moet aangetekend worden dat 
de codering voor de bevindingen van de oefentherapeut-Mensendieck wel ontwikkeld is, 
maar nog niet is geïmplementeerd. Wel beschikbaar zijn een beroepsprofiel, beroepscode 
en drie inhoudelijke richtlijnen. Met uitzondering van de beroepscode worden de essen-
tiële instrumenten door meer dan de helft van de oefentherapeuten gebruikt. Het percen-
tage gebruikers bij de inhoudelijke richtlijnen heeft alleen betrekking op oefenthera-
peuten-Mensendieck die patiënten behandelen waarop de richtlijn van toepassing is; 58% 
van deze oefentherapeuten gebruikt de richtlijnen bij meer dan de helft van de patiënten. 
Aanvullende instrumenten die beschikbaar zijn zijn de criteria vanuit patiëntperspectief, 
de aanbevelingen voor de informatieverstrekking aan de huisarts en de leeswijzer voor 
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wetenschappelijk onderzoek. De waardering voor de instrumenten in dit element loopt 
uiteen van een 6,6 voor de leeswijzer tot een 6,8 voor het beroepsprofiel en de beroeps-
code.  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
De NVOM heeft één instrument geïmplementeerd dat essentieel is voor het doorlopen 
van de kwaliteitscirkel, namelijk het Intercollegiaal Overleg oefentherapie Mensendieck 
(IOM). De ontwikkeling van een digitaal verslagleggingsformulier is begin 2004 afge-
rond; hierover zijn nog geen vragen gesteld aan de respondenten. Omdat er nog geen 
instrument beschikbaar is voor de raadpleging van patiënten wordt dit element als zwak 
ontwikkeld aangemerkt. Voor de ontwikkeling van een instrument voor patiëntenraad-
pleging zijn wel plannen, afhankelijk van de beschikbare middelen zullen deze gereali-
seerd worden. 
Aan het IOM neemt meer dan tachtig procent van de oefentherapeuten deel, dit instru-
ment heeft bovendien de hoogste waardering van alle instrumenten. Een deel van de 
oefentherapeuten voert  al patiëntenraadplegingen uit met behulp van lokaal ontwikkelde 
instrumenten. Indicatoren zijn nog niet beschikbaar maar ook hiermee wordt al op lokaal 
niveau gewerkt.  
 
Borging 
Het element borging is voldoende ontwikkeld. De NVOM beschikt over een kwaliteits-
register, een klachtencommissie en een accreditatiecommissie. Vrijwel alle oefenthera-
peuten-Mensendieck in dit onderzoek zijn ingeschreven in het basisregister van het 
kwaliteitsregister. Voor de klachtencommissie is geen getal voor gebruik aangegeven, 
van belang is wel het percentage oefentherapeuten uit de doelgroep dat er van op de 
hoogte is, namelijk 84%. De accreditatiecommissie zal zijn werkzaamheden in de loop 
van 2004 opvatten. Het kwaliteitsregister wordt geactualiseerd door de regelmatige bij-
stelling van de voorwaarden voor registratie. 
 
Externe verantwoording 
Voor het element ‘externe verantwoording’ zijn zowel instrumenten op verenigingsniveau 
aanwezig als instrumenten op praktijk- of afdelingsniveau; het element is sterk ontwik-
keld. Door de NVOM wordt een kwaliteitsjaarverslag geschreven, op praktijkniveau is er 
een sjabloon  voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag. De NVOM neemt tevens 
deel aan LiPZ (Landelijke informatievoorziening Paramedische Zorg), een project van het 
NIVEL. 
 
Communicatie 
Oefentherapeuten-Mensendieck kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een IOM, 
deze IOM’s functioneren binnen de 23 regio’s van de NVOM. Voor communicatie over 
het kwaliteitsbeleid zijn meerdere kanalen beschikbaar; de leden maken het meeste ge-
bruik van het tijdschrift van de Vereniging en van de Nieuwsbrief om op de hoogte te 
raken van het kwaliteitsbeleid van de NVOM. Vanwege het beschikbaar zijn van een 
regiostructuur en meerdere communicatiemiddelen is dit element sterk ontwikkeld. 
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Ketenzorg 
Voor het element ketenzorg zijn geen essentiële elementen geformuleerd; de NVOM 
heeft al wel instrumenten beschikbaar, namelijk de handreikingen. Deze handreikingen 
zijn ontwikkeld om de communicatie met de huisarts te verbeteren. Het gebruik van de 
handreikingen wordt ondersteund, er is bovendien aandacht voor actualisering en ver-
nieuwing.  
 
Samenvatting en conclusie 
Vier elementen van het kwaliteitssysteem van de oefentherapeuten Mensendieck zijn 
sterk ontwikkeld ten aanzien van de beschikbare instrumenten, twee elementen zijn 
voldoende ontwikkeld. Het element ‘meten toetsen en verbeteren’ mist een instrument 
voor de raadpleging van patiënten. Lokaal worden er al wel patiëntenraadplegingen 
uitgevoerd door een kwart van de oefentherapeuten-Mensendieck. Een digitaal verslag-
leggingsformulier is al wel ontwikkeld, maar nog niet geïmplementeerd; dit zal in 2004 
plaatsvinden. Het element ‘normen en criteria’ is weliswaar sterk ontwikkeld, maar de 
codering voor de bevindingen van de oefentherapeuten-Mensendieck is nog niet landelijk 
geïmplementeerd.  
Drie instrumenten worden door meer dan 70% van de oefentherapeuten waarvoor ze 
bedoeld zijn gebruikt, dit betreft deelname aan het IOM, het volgen van bij- en na-
scholing en inschrijving in het kwaliteitsregister. Instrumenten die door opvallend weinig 
oefentherapeuten gebruikt worden zijn de criteria vanuit patiëntperspectief en de hand-
reikingen. Deze instrumenten zijn niet verspreid onder de leden, maar wel op andere 
manieren onder de aandacht gebracht. Mogelijk moet er meer bekendheid worden 
gegeven aan deze instrumenten, het gebruik ervan wordt namelijk wel ondersteund.  
De gemiddelde waardering voor de instrumenten is 6,8 met 7,4 als hoogste cijfer voor het 
IOM. Er is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de waardering voor instrumenten en de 
mate waarin de instrumenten gebruikt worden.  
Van de essentiële instrumenten is in het toetsingskader aangegeven of er ondersteuning 
en vernieuwing plaatsvinden. Met uitzondering van de aanbevelingen voor informatie-
verstrekking aan de huisarts worden de essentiële instrumenten ondersteund, voor enkele 
instrumenten is ook aandacht voor vernieuwing.  
De speerpunten van het kwaliteitsbeleid van de NVOM betreffen in de eerste plaats de 
hiaten met betrekking tot externe verantwoording. Het genereren van landelijke gegevens 
over de behandeling, het ontwikkelen van indicatoren en het maken van product-
omschrijvingen hebben eveneens de aandacht. Plannen voor nieuwe ontwikkelingen 
worden echter beperkt door het wegvallen van de subsidies. De NVOM zegt hier zelf het 
volgende over: 
 
Interview NVOM: 
“Meer dan 60% van het budget valt weg alleen al door het vervallen van de Meerjaren-
afspraken, daar komen de IKPZ-subsidiegelden nog bij. Dit betekent dat 70% op alle 
activiteiten ingeleverd moet worden. Als bestuur wordt nagedacht over de activiteiten die 
nog uitgevoerd kunnen worden met het ingekrompen budget. Er moeten keuzes gemaakt 
worden tussen structurele activiteiten en de speerpunten. Dit betekent dat mensen en 
middelen die overblijven mogelijk anders ingezet moeten worden. Het samengaan met de 
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VBC is een van de factoren die mede bepaalt welke keuzes gemaakt zullen worden, ook 
doordat dit belangrijke besparingen op zal leveren.” 
 
De NVOM zal haar kwaliteitsactiviteiten na het wegvallen van de subsidies volledig zelf 
moeten financieren. Zij richt zich daarbij in belangrijke mate op externe verantwoording 
door middel van certificering. Dit sluit goed aan bij nieuwe inzichten en landelijke ont-
wikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeleid. Daarnaast hebben het genereren van 
landelijke gegevens over de behandeling en het ontwikkelen van indicatoren de aandacht. 
Met name voor de laatste twee ontwikkelingen is gestandaardiseerde en eenduidige ver-
slaglegging van belang. Daarvoor is behalve een verslagleggingsformulier ook de be-
schikbaarheid van classificaties en codelijsten essentieel. Juist deze instrumenten zijn nog 
niet geïmplementeerd; aanbevolen wordt om hier extra inspanningen voor te leveren. 
Tenslotte is extra aandacht voor het patiëntenperspectief van belang als de beperkte 
middelen dit toelaten.  
 
 

3.9 Orthoptisten 
 
Bij 109 orthoptisten (leden NVvO, respons = 58%) zijn gegevens verzameld over het 
gebruik en de waardering van de kwaliteitsinstrumenten. 
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten NVvO Gebruik en 

waardering 
     %             cijfer

Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel*  
bij- en nascholing* 

60
97

6,9 o+  a+ 
o+  a+ 

normen en criteria diagnosecode* 
beroepsprofiel*  
beroepscode* 
inhoudelijke richtlijnen* 

29
60
56

n.v.t.
6,9
6,9

 
o+ a+ 
o+ a+ 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

verslagleggingsformulier* 
peer review*: - regionaal overleg 
(patiëntenraadpleging*) 
(indicatoren) 

24
93
10

6

6,9
7,5

n.v.t.
n.v.t.

o+ a- 
o+ a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
accreditatiecommissie* 

99
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

    a+ 
 

externe 
verantwoording 

verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag vereniging* 
praktijkniveau 
 kwaliteitsjaarverslag praktijk 

n.v.t.

20

n.v.t.

n.v.t.

 

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+ a+ 

ketenzorg   
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en  
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
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Deskundigheid 
Ten aanzien van de deskundigheid zijn beide essentiële instrumenten beschikbaar: een 
beroepsprofiel en bij- en nascholing. Het beroepsprofiel wordt door meer dan de helft van 
de respondenten gebruikt en gemiddeld gewaardeerd met een 6,9. Een overgrote meerder-
heid van de respondenten volgt bij- en nascholing. De waardering voor deze bij- en 
nascholing kan worden afgeleid uit de antwoorden op de stelling ‘de cursussen zijn over 
het  algemeen van een goede kwaliteit’; 68% is het eens met deze stelling.  
 
Normen en criteria 
De NVvO beschikt over alle essentiële instrumenten voor het element normen en criteria; 
de orthoptische diagnosecode, een beroepsprofiel en beroepscode en inhoudelijke richt-
lijnen. Het element is daarom voldoende ontwikkeld. Omdat de richtlijnen ten tijde van 
deze evaluatie nog niet waren geïmplementeerd, zijn er geen gegevens over het gebruik 
en de waardering hiervan. De orthoptische diagnosecode is in het IKPZ-programma 
ontwikkeld en zal worden geïntegreerd in het digitale verslagleggingsformulier. Aan de 
orthoptisten is gevraagd of zij de orthoptische diagnosecode volgens ICF/ICIDH vast-
leggen; 29% heeft aangegeven deze code vast te leggen.  
 
Meten, toetsen en verbeteren 
Tot dit element van het toetsingskader behoren instrumenten waarmee gewerkt kan 
worden aan het doorlopen van de kwaliteitskringloop. In dit kader is een verslagleggings-
formulier beschikbaar en nemen orthoptisten deel aan regionaal overleg. Een instrument 
waarmee patiënten geraadpleegd kunnen worden is tevens essentieel voor het meten, 
toetsen en verbeteren. De NVvO beschikt echter niet over een dergelijk instrument; dit 
element is daarom ‘zwak’ ontwikkeld. . Het verslagleggingsformulier wordt door onge-
veer een kwart van de respondenten gebruikt; dit formulier wordt gemiddeld gewaardeerd 
met een 6,9. Een overgrote meerderheid neemt deel aan regionaal overleg. Dit overleg 
wordt het hoogst gewaardeerd van alle beschikbare kwaliteitsinstrumenten.  
 
Borging 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is het Kwaliteitsregister Paramedici ingesteld, 
waarin bijna alle responderende orthoptisten staan ingeschreven. Bovendien wordt in 
2004 een accreditatiecommissie ingesteld.  
 
Externe verantwoording 
Om een bijdrage te leveren aan de externe verantwoording schrijft de NVvO een jaar-
verslag waarvan kwaliteit een onderdeel vormt. Ook heeft 20% van de orthoptisten 
aangegeven dat er op de praktijk of afdeling een kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven.  
 
Communicatie 
Voor een goede communicatie is een infrastructuur van essentieel belang. De infra-
structuur van de orthoptisten bestaat uit regio’s waarin twee tot drie keer per jaar een 
overleg van orthoptisten plaatsvindt. Deze overleggroepen wordt door een bestuurslid en 
regiocontactpersonen aangestuurd.  De belangrijkste communicatiemiddelen met betrek-
king tot het kwaliteitsbeleid zijn het tijdschrift van de NVvO, het regionaal overleg en de 
algemene ledenvergadering. 
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Ketenzorg 
Omdat er in de praktijk al veel wordt samengewerkt met oogartsen waarbij met eigen 
protocollen wordt gewerkt, heeft de NVvO geen plannen om multidisciplinaire instru-
menten te ontwikkelen. 
 
Samenvatting en conclusie 
Met uitzondering van een instrument voor de raadpleging van patiënten zijn alle essen-
tiële instrumenten in het toetsingskader beschikbaar. De meeste elementen zijn daardoor 
voldoende ontwikkeld.  
Het gebruik van de instrumenten verschilt sterk. Van drie essentiële instrumenten worden 
door bijna alle orthoptisten gebruik gemaakt: bij- en nascholing, het regionaal overleg en 
het kwaliteitsregister. Het beroepsprofiel en de beroepscode worden door 50-70% van de 
orthoptisten gebruikt. Twee essentiële instrumenten worden door 20-50% gebruikt: de 
diagnosecode en het verslagleggingsformulier. Door 20% of minder wordt gebruik ge-
maakt van patiëntenraadpleging, indicatoren en een kwaliteitsjaarverslag. Dit zijn alle 
drie kwaliteitsinstrumenten waar de NVvO geen activiteiten voor uitvoert. Om het ge-
bruik van deze instrumenten te bevorderen zou de NVvO hier ondersteuning bij kunnen 
bieden.  
Alle essentiële instrumenten die beschikbaar zijn worden door de NVvO ondersteund bij 
het gebruik. Bovendien zijn over de actualisering van de meeste essentiële instrumenten 
afspraken gemaakt. In hoeverre deze activiteiten blijvend zijn is niet duidelijk in verband 
met het stopzetten van de subsidiegelden. De NVvO zegt hier zelf het volgende over: 
 
Interview NVvO: 
“Door het stopzetten van de subsidie komt een groot gedeelte van het kwaliteitsbeleid tot 
stilstand.De databank en het kwaliteitsregister kunnen wel door blijven gaan. Het is erg 
jammer dat er nu geen geld en middelen zijn om het kwaliteitsbeleid onder de aandacht te 
blijven houden. 
De NVvO ervaart het als een probleem om steeds maar weer vrijwilligers te vinden voor 
deelname aan commissies of het bestuur. Bestuursleden worden voor drie jaar aangesteld 
en na die drie jaar gaat een groot deel van de kennis verloren. Een beleidsmedewerker 
zou continuïteit kunnen creëren.  
De NVvO is een kleine vereniging met 350 leden, waarvan het merendeel parttime werkt. 
Hierdoor kan de contributie niet al te hoog worden en blijft de vereniging afhankelijk van 
vrijwilligers.  
Doordat niet alleen de subsidie voor de NVvO, maar ook die van het NPi wordt 
stopgezet, is het de vraag in hoeverre het NPi de NVvO kan blijven ondersteunen bij de 
kwaliteitsactiviteiten. Momenteel wordt er in samenwerking met het NPi een beleidsplan 
ontwikkeld. Dit beleidsplan is in concept gereed. Ook de PR-commissie wordt onder-
steund door het NPi, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de website.” 
 
Door het gebrek aan geld en middelen zijn er weinig mogelijkheden om het kwaliteits-
beleid te blijven ondersteunen. De NVvO heeft veel ideeën om het kwaliteitsbeleid te 
continueren en te verbeteren, maar kan deze niet ten uitvoer brengen, omdat hier geen 
geld en mankracht voor is. De NVvO is een vereniging die volledig draaiende wordt 
gehouden door vrijwilligers. Indien er financiering aanwezig zou zijn, zou er een beleids-
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medewerker aangetrokken worden zodat een betere continuering van het kwaliteitsbeleid 
tot stand gebracht kan worden. Om deze reden is er nu een adviesraad opgericht van 
orthoptisten/oudgedienden die de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en orthoptie 
bijhouden. Hiermee kan het kwaliteitsbeleid actueel blijven. 
Het ontwikkelen van criteria vanuit patiëntenperspectief zou bij de voortzetting van het 
subsidiebeleid een speerpunt zijn. Op basis hiervan zou vervolgens een instrument voor 
de raadpleging van patiënten kunnen worden ontwikkeld. Het kwaliteitssysteem zou hier-
mee versterkt worden. 
 
 

3.10 Podotherapeuten 
 
Bij 118 podotherapeuten (leden NVvP, respons = 62%) zijn gegevens verzameld over het 
gebruik en de waardering van de kwaliteitsinstrumenten.  
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten NVvP Gebruik en 

waardering 
        %             cijfer 

Ondersteuning en 
actualisering 

deskundigheid beroepscompetentieprofiel*  
bij- en nascholing* 

48
97

6,9 o+  a+ 
o+  a+ 

normen en criteria classificaties (diagnosecode)* 
beroepsprofiel*  
beroepscode* 
richtlijn* 
criteria patiëntperspectief 

24
48
53
63
11

6,9
7,0
7,1
6,5

 
o+  a+ 
o+  a+ 
o+  a+ 
 

meten, toetsen, 
verbeteren 

verslagleggingsformulier* 
peer review*- visitatie 
 - regiovergaderingen 
patiëntenraadpleging* 
(indicatoren) 

4
44
73
26

5

6,1
7,6
7,0
6,6

n.v.t.

o+  a+ 
o+  a+ 
o+  a+ 
o+  a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie* 
landelijke klachtencommissie* 
accreditatiecommissie* 
patiëntenadviescommissie 
protocol geschillenbeslechting 

92
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

18

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

7,0

      a+ 
n.v.t. 

externe verant-
woording 

verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag* 
artsenwijzer  
praktijkniveau 
kwaliteitsjaarverslag  

+

13

n.v.t.

n.v.t.

 

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

+
+

n.v.t.
n.v.t.

o+  a+ 

ketenzorg    
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20% voldoende = per *  
 sterk = alle * plus extra 20-50% ondersteunen en  
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70% actualiseren 
  70-100%  
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Deskundigheid 
Voor de podotherapeuten zijn beide essentiële instrumenten in het kader van deskundig-
heid beschikbaar: een beroepscompetentieprofiel en bij- en nascholingsactiviteiten. Het 
beroepscompetentieprofiel wordt door bijna de helft van de respondenten gebruikt en 
gemiddeld gewaardeerd met een 6,9. Een grote meerderheid van de podotherapeuten 
volgt bij- en nascholing, van deze groep vindt 43% de cursussen over het algemeen van 
goede kwaliteit.  
 
Normen en criteria 
De NVvP beschikt over alle essentiële instrumenten voor het element ‘normen en crite-
ria’: classificaties, een beroepscompetentieprofiel en een beroepscode en een richtlijn. 
Daarnaast beschikt de NVvP over criteria vanuit patiëntenperspectief; dit element is 
daarom sterk ontwikkeld. De classificaties voor de podotherapie zijn als onderbouwing 
voor de verslaglegging gebruikt; verder worden ze niet gebruikt. Een onderdeel van de 
classificaties is de podotherapeutische diagnosecode volgens ICF/ICIDH die door 24% 
van de respondenten wordt vastgelegd.  
De NVvP beschikt ten tijde van dit onderzoek over één richtlijn, namelijk de richtlijn 
‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’. Daarnaast zijn er twee richtlijnen in concept 
gereed. De criteria vanuit patiëntenperspectief worden door 11% van de respondenten 
toegepast in de dagelijkse praktijk; de toepasbaarheid van de criteria wordt gemiddeld 
gewaardeerd met een 6,5. 
 
Meten, toetsen/evalueren en verbeteren 
Tot dit element in 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 
(bijvoorbeeld visitatie of intercollegiale toetsing) en patiëntenraadpleging zijn hiervoor 
essentieel. De NVvP beschikt over een verslagleggingsformulier, waarmee het verslag-
leggen zoveel mogelijk gestandaardiseerd kan plaatsvinden. Dit formulier wordt door een 
kleine minderheid gebruikt; de toepasbaarheid wordt gemiddeld gewaardeerd met een 
6,1. Inmiddels is het verslagleggingsformulier geschikt gemaakt voor digitaal gebruik. 
Hieraan is een databank gekoppeld, waarin verslagleggingsgegevens van een aantal podo-
therapeuten opgenomen worden.  
Ook beschikt de NVvP over een methode voor visitatie. In totaal is 44% van de respon-
denten gevisiteerd en heeft 61% plannen om zich de komende jaren te laten visiteren. Het 
nut van de visitaties wordt over het algemeen positief gewaardeerd.  De visitatie-vragen-
lijst is inmiddels geactualiseerd in de vorm van een digitale versie.  
Een andere vorm van peer review vindt plaats in de regiovergaderingen, waar bijna drie-
kwart van de respondenten aan deelneemt. Ook het nut hiervan wordt over het algemeen 
positief gewaardeerd. 
De NVvP heeft op basis van de criteria vanuit patiëntenperspectief een patiëntenenquête 
ontwikkeld die gebruikt wordt bij de visitaties; de enquête kan ook individueel worden 
gebruikt. In totaal heeft ruim een kwart wel eens een meningspeiling onder patiënten 
gehouden, waarvan een deel dit heeft gedaan met de patiëntenenquête van de NVvP.  
Hoewel de NVvP zich nog niet bezig houdt met indicatoren voor de kwaliteit van zorg, 
maakt vijf procent van de podotherapeuten hier gebruik van. 
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Borging 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en de 
Landelijke Klachtencommissie paramedici eerstelijn essentiële instrumenten. Een ruime 
meerderheid van de respondenten (92%) heeft zich laten registreren in het basisregister 
van het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook is een meerderheid van de eerstelijns podo-
therapeuten op de hoogte van de Landelijke Klachtencommissie. 
 
Externe verantwoording 
Dit instrument is ster ontwikkeld. Binnen dit element is het essentieel dat de vereniging 
een kwaliteitsjaarverslag schrijft. De NVvP schrijft een jaarverslag waarin de kwaliteits-
projecten worden vermeld. Als aanvullend instrument heeft de NVvP de artsenwijzer. 
Dertien procent van de respondenten gaf aan dat er in hun praktijk of op hun afdeling een 
kwaliteitsjaarverslag wordt geschreven.  
 
Communicatie 
Een infrastructuur van podotherapeuten is van essentieel belang voor de communicatie. 
De NVvP heeft alle leden ingedeeld in tien regio’s waarbinnen regiovergaderingen wor-
den gehouden. Daarnaast beschikt de NVvP over verschillende andere communicatiemid-
delen zoals bijvoorbeeld een tijdschrift, een website en de algemene ledenvergaderingen. 
 
Ketenzorg 
Er zijn nog geen instrumenten met betrekking tot ketenzorg beschikbaar. Wel is de NVvP 
betrokken bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor diabetespatiënten 
Bovendien vindt er overleg plaats met andere paramedische beroepsverenigingen over 
mogelijke richtlijnen voor gezamenlijke behandelingen. Op lokaal niveau wordt er vaak 
op eigen initiatief multidisciplinair gewerkt. 
 
Samenvatting en conclusie 
Het kwaliteitssysteem voor de podotherapeuten is goed ontwikkeld. Bij alle elementen 
zijn de essentiële instrumenten beschikbaar.  
Hoewel alle essentiële kwaliteitsinstrumenten worden ondersteund in het gebruik, blijkt 
er een groot verschil te zijn in gebruik tussen de verschillende instrumenten. Er zijn drie 
instrumenten (bij- en nascholing, regiovergaderingen en het kwaliteitsregister) waar door 
meer dan 70% gebruik van wordt gemaakt. Twee instrumenten (de beroepscode en de 
richtlijn ‘hygiëne voor de podotherapie praktijk’) worden door 50 tot 70% van de res-
pondenten gebruikt en drie instrumenten worden door 20 tot 50% van de respondenten 
gebruikt. De overige instrumenten worden door minder dan 20% gebruikt. Opvallend is 
dat met name het verslagleggingsformulier zo weinig wordt gebruikt. Dit is ook het 
instrument die het laagste cijfer krijgt.  Mogelijk wordt dit formulier door meer podo-
therapeuten gebruikt als de geautomatiseerde versie is geïmplementeerd.  
De visitaties worden het best gewaardeerd met een 7,6. Ook de overige instrumenten 
worden redelijk positief gewaardeerd met cijfers tussen de 6,5 en 7,1. 
De NVvP heeft aangegeven dat er met betrekking tot alle essentiële kwaliteitsinstrumen-
ten afspraken zijn gemaakt over actualisering. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het 
stopzetten van de subsidiegelden hier invloed op heeft. 
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Interview NVvP: 
“Het stopzetten van de subsidie voor het kwaliteitsbeleid heeft voor de NVvP als gevolg 
dat de beleidsmedewerker voor slechts twee dagen per week betaald kan worden, in 
plaats van vier dagen per week, wat voorheen het geval was. 
Omdat het stopzetten van de subsidie pas enkele weken bekend is, is nog niet duidelijk 
wat de verdere consequenties zijn voor de NVvP.” 
 
Eén van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren is het implemen-
teren van de databank verslaglegging, die gekoppeld is aan het digitale verslagleggings-
formulier. Deze databank kan vervolgens worden gebruikt voor benchmarking. Hiermee 
sluit de NVvP goed aan bij nieuwe ontwikkelingen. Om dit te kunnen verwezenlijken is 
het echter van belang dat het (digitale) verslagleggingsformulier door een grote groep 
podotherapeuten gebruikt wordt. Aangezien het verslagleggingsformulier momenteel 
door slechts een kleine minderheid van de podotherapeuten wordt gebruikt, zou er veel 
aandacht moeten worden besteed aan de implementatie en ondersteuning bij het gebruik 
van dit formulier. 
 
 

3.11 Radiologisch laboranten 
 
Het toetsingskader van de radiologisch laboranten is iets aangepast, omdat de radio-
logisch laboranten op een andere manier werken dan leden van de overige paramedische 
beroepsgroepen: ze werken allen in een instelling en ze onderzoeken en behandelen niet 
zelfstandig, maar in opdracht van een medisch specialist. Omdat radiologisch laboranten 
geen eigen patiëntendossiers aanleggen zijn de essentiële instrumenten classificaties 
(normen en criteria) en gestandaardiseerde verslaglegging (meten, toetsen en verbeteren) 
niet in het toetsingskader opgenomen. Ook is het essentiële instrument ‘landelijke 
klachtencommissie’ niet opgenomen in het toetsingskader. De klachtenregeling vindt op 
instellingsniveau plaats. Met betrekking tot het gebruik van instrumenten en de waar-
dering ervoor zijn gegevens verzameld bij 161 radiodiagnostisch laboranten en 87 radio-
therapeutisch laboranten die lid zijn van de NVMBR.  
 
Deskundigheid 
Ten aanzien van de deskundigheid zijn beide essentiële instrumenten beschikbaar: een 
beroepsprofiel en bij- en nascholing. Het beroepsprofiel wordt door minder dan de helft 
van de radiodiagnostisch laboranten en van de radiotherapeutisch laboranten gebruikt. 
Een ruime meerderheid volgt bij- en nascholing. Van de radiodiagnostisch laboranten 
vindt 68% dat de cursussen over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Bij de radio-
therapeutisch laboranten ligt dit percentage op 59.  
 
Normen en criteria 
Het element ‘normen en criteria’ is nog niet voldoende ontwikkeld. Er is een beroeps-
profiel en een beroepscode beschikbaar; er zijn echter nog geen inhoudelijke richtlijnen. 
Momenteel is er wel een inhoudelijke richtlijn met betrekking tot de intraveneuze toe-
diening van contrastmiddelen door radiologisch laboranten in ontwikkeling. Er is wel de 
beschikking over een databank stralingshygiëne, waarin artikelen op het terrein van 
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stralingshygiëne zijn opgenomen. Verder beschikt de NVMBR over een aantal folders 
met informatie over wetgeving en zwangerschap voor radiologisch laboranten. Het 
beroepsprofiel en de beroepscode worden door minder dan de helft van de radiodiagnos-
tisch en radiotherapeutisch laboranten toegepast en worden gewaardeerd met cijfers 
tussen de 6,7 en 7,0. Er is een verschil in gebruik van de folders tussen de radiodiagnos-
tisch laboranten en de radiotherapeutisch laboranten; over het algemeen worden de 
folders meer gebruikt door radiodiagnostisch laboranten. Ook worden deze instrumenten 
iets positiever gewaardeerd door radiodiagnostisch laboranten. Een minderheid van de 
radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten maakt gebruik van de folders; een 
uitzondering hierop is de folder zwangerschap die door de helft van de radiodiagnostisch 
laboranten wordt gebruikt.  
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten 

NVMBR 
Radiodiagnostisch 
lab. 
Gebruik en 
waardering 
%                  cijfer

Radiotherapeutisch 
lab. 
Gebruik en 
waardering 
%                  cijfer 

ondersteuning 
en 
actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel*  
bij- en nascholing* 

49 
64 

6,7 
- 

46 
67 

6,9 
- 

o- a+ 
o+ a+ 

normen en 
criteria 

beroepsprofiel*  
beroepscode* 
databank stralingshygiëne 
folder WGBO  
folder wet BIG 
folder zwangerschap 

49 
41 
3 
25 
49 
50 

6,7 
6,7 
6,7 
6,6 
6,7 
7,3 

46 
38 
6 
17 
36 
13 

6,9 
7,0 
6,4 
6,6 
6,6 
6,6 

o- a+ 
o+ a+ 
 

meten, 
toetsen, 
verbeteren 

peer review*:  
- visitatie 
- verbeterprojecten 
routing patiënt (r.d.)* 
(indicatoren) 

 
36 
23 
18 
11 

 
7,0 
7,4 
6,5 
n.v.t. 

 
52 
28 
n.v.t. 
n.v.t. 

 
7,0 
7,4 
n.v.t. 
n.v.t. 

 
o+ a+ 
o+ a+ 
o+ a+ 

borging kwaliteitsregister/herregistratie*
accreditatiecommissie* 

68 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

77 
n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

     a+ 

externe 
verant-
woording 

verenigingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag 
vereniging* 
afdelingsniveau 
kwaliteitsjaarverslag afdeling 

 
 
+ 
 
33 

 
 
n.v.t. 
 
n.v.t. 

 
 
+ 
 
49 

 
 
n.v.t. 
 
n.v.t. 

 

communicatie infrastructuur* 
communicatiemiddelen 

+ 
+ 

n.v.t. 
n.v.t. 

+ 
+ 

n.v.t. 
n.v.t. 

 
 

ketenzorg multidisciplinaire visitatie n.v.t. n.v.t. 52 7,0  
Toets voldoende = alle * aanwezig 0-20%  0-20%  voldoende = 

per   
 sterk = alle * plus extra 20-50%  20-50%  * ondersteunen  
 zwak = niet alle * aanwezig 50-70%  50-70%  en actualiseren 
  70-

100% 
 70-100%   

 
 
Meten, toetsen en verbeteren 
De NVMBR heeft beschikking over de instrumenten die noodzakelijk zijn voor het door-
lopen van de kwaliteitscirkel: peer review (visitatie en verbeterprojecten) en een instru-
ment om patiënten te raadplegen (routing patiënt). Dit laatste is een instrument waarmee 
de tevredenheid van patiënten over de logistiek van de afdeling kan worden geëvalueerd. 
Ruim een derde van de radiodiagnostisch laboranten en ruim de helft van de radiothera-
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peutisch laboranten heeft aangegeven dat hun afdeling wel eens gevisiteerd is. Door beide 
groepen wordt het nut van visitatie gewaardeerd met een 7,0. Vanwege de multidiscipli-
naire visitaties zullen de visitatiedocumenten in 2004 worden geactualiseerd.  
 
Ongeveer een kwart van beide groepen respondenten neemt deel aan verbeterprojecten. 
De belangrijkste reden voor het niet deelnemen is dat er geen verbeterprojecten op de 
afdeling (meer) geïnitieerd worden. Radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten 
die deelnemen aan verbeterprojecten waarderen het nut van deze projecten gemiddeld met 
een 7,4. 
Het instrument ‘routing patiënt’ is alleen van toepassing voor radiodiagnostisch laboran-
ten. Momenteel wordt onderzocht of er behoefte aan een dergelijk instrument voor radio-
therapeutisch laboranten is. Minder dan 20% van de radiodiagnostisch laboranten maakt 
gebruik van dit instrument; dit instrument wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,5. 
Hoewel de NVMBR geen indicatoren voor de kwaliteit van zorg heeft ontwikkeld wordt 
er door 11% van de radiodiagnostisch laboranten en door 22% van de radiotherapeutisch 
laboranten al wel gebruik van gemaakt. 
 
Borging 
Ten aanzien van het element ‘borging’ zijn beide essentiële instrumenten beschikbaar: 
een kwaliteitsregister en een accreditatiecommissie. Een meerderheid van de radio-
diagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboranten heeft zich ingeschreven in het 
basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici.  
 
Externe verantwoording 
Ook voor het element ‘externe verantwoording’ is het essentiële instrument beschikbaar; 
door de NVMBR wordt een jaarverslag geschreven, waarvan kwaliteit een onderdeel 
vormt. Een derde van de radiodiagnostisch laboranten en bijna de helft van de radio-
therapeutisch laboranten geeft aan dat er op de afdeling een kwaliteitsjaarverslag wordt 
geschreven. 
 
Communicatie 
De infrastructuur van radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten bestaat uit een 
netwerk van IPB-ers voor beide beroepsgroepen. Deze infrastructuur is niet als zodanig 
door de NVMBR opgezet, maar wordt wel door de NVMBR ondersteund en de expert-
groep kwaliteit coördineert de netwerken. Vrijwel alle afdelingen radiologie en radio-
therapeut hebben een NVMBR-contactpersoon; op deze wijze bereikt de beroepsvereni-
ging de werkzame beroepsbeoefenaren.  
Voor de communicatie over het kwaliteitsbeleid zijn meerdere kanalen beschikbaar; de 
leden maken het meest gebruik van het tijdschrift van de vereniging, congressen/sympo-
sia/studiedagen en informatie via de afdeling. 
 
Ketenzorg 
Met betrekking tot ketenzorg vinden er op de afdelingen radiotherapie gezamenlijke 
visitaties met de radiotherapeuten plaats. Mogelijk wordt volgend jaar gestart met 
multidisciplinaire visitaties op de afdelingen radiodiagnostiek. 
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Samenvatting en conclusie 
Het kwaliteitssysteem van de radiologisch laboranten is over het algemeen goed ont-
wikkeld. Met uitzondering van het element ‘normen en criteria’ zijn bij alle elementen de 
essentiële kwaliteitsinstrumenten beschikbaar. Om ook het element ‘normen en criteria’ 
sterker te laten worden zouden er inhoudelijke richtlijnen beschikbaar moeten zijn. De 
NVMBR is nu echter bezig met de ontwikkeling van een inhoudelijke richtlijn; op 
termijn zal deze richtlijn deel uitmaken van het kwaliteitssysteem. 
Het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten verschilt sterk. Meer dan 70% van de 
radiotherapeutisch laboranten heeft zich laten registreren in het basisregister van het 
kwaliteitsregister paramedici. De overige instrumenten worden door minder dan 70% 
gebruikt. Bij de radiodiagnostisch laboranten ligt het gebruik van de kwaliteitsinstrumen-
ten telkens beneden de 70%. Van de essentiële instrumenten blijkt met name visitatie bij 
de radiotherapeutisch laboranten veel toegepast te worden; meer dan de helft van de 
radiotherapeutisch laboranten heeft aangegeven dat hun afdeling wel eens gevisiteerd is. 
Gezien de aard van dit instrument is dit percentage zeer hoog te noemen. 
Instrumenten die door opvallend weinig beroepsbeoefenaren worden gebruikt zijn de 
databank stralingshygiëne bij beide beroepsgroepen en de folders WGBO en zwanger-
schap bij de radiotherapeutisch laboranten.  
De kwaliteitsinstrumenten worden over het algemeen positief gewaardeerd; de cijfers 
liggen tussen de 6,4 en de 7,3. De instrumenten die het meest gebruikt worden krijgen het 
hoogste waarderingscijfer.  
Alle essentiële instrumenten worden ondersteund bij het gebruik; bovendien zijn bij al 
deze instrumenten afspraken gemaakt over actualisering. Desondanks geldt voor de 
meeste van deze instrumenten dat ze door minder dan de helft worden gebruikt. Wellicht 
is er meer ondersteuning nodig om de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten 
te stimuleren deze instrumenten te gebruiken. De NVMBR zegt hier zelf het volgende 
over: 
 
Interview NVMBR: 
“Een knelpunt 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 beroepsbeoefenaren 
komen. Gebleken is dat het kwaliteitsbeleid van de NVMBR niet zo leeft onder de 
beroepsbeoefenaren. Dit wordt veroorzaakt doordat de implementatie van bestaande 
producten nog maar net in gang is gezet.(…) Ondersteuning blijft noodzakelijk. Zonder 
ondersteuning is weinig mogelijk. Er zal tevens kostendekkend moeten worden gewerkt, 
de afnemer moet gaan betalen voor de kwaliteitsproducten” 
 
Door het wegvallen van de subsidie is het voor de NVMBR nog niet duidelijk wat de 
speerpunten zijn voor het beleid van de komende jaren. Wel is het duidelijk dat de aan-
dacht zal liggen bij de borging en het behoud van een aantal kwaliteitsinstrumenten.  
Deze speerpunten sluiten goed aan bij de hiaten in het kwaliteitssysteem. Doordat de 
radiologisch laboranten allen nauw samenwerken met andere beroepsgroepen, is het van 
belang om ook op het niveau van de beroepsverenigingen aansluiting te zoeken.  
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4 Samenvatting en conclusies 
 
 
 
In 2003 heeft de afronding plaatsgevonden van het derde kwaliteitsprogramma voor de 
paramedische beroepsgroepen, het IKPZ-programma (Implementatie Kwaliteitsbeleid 
Paramedische Zorg). De kwaliteitsprogramma’s zijn gesubsidieerd door de Minister van 
VWS. In opdracht van het College voor Zorgverzekeringen heeft het NIVEL de eind-
evaluatie uitgevoerd. Deze eindevaluatie is gericht op het inventariseren van de mate 
waarin het kwaliteitsbeleid van de paramedische beroepsverenigingen geleid heeft tot de 
totstandkoming van kwaliteitssystemen. Zowel de resultaten van de drie kwaliteits-
programma’s als de resultaten van activiteiten die uit andere middelen zijn gefinancierd 
zijn daarbij van belang.  
In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat waarbij de verschillende beroepsgroe-
pen worden vergeleken. In de eerste paragraaf wordt de gevolgde werkwijze kort samen-
gevat. In de daarop volgende paragrafen worden de resultaten van de beroepsgroepen 
onderling vergeleken aan de hand van het gebruik van de kwaliteitsinstrumenten.  
 
 

4.1 Doelstelling en werkwijze  
 
Deze eindevaluatie had drie doelen. Het eerste doel betrof het formuleren van een kader 
voor de toetsing van kwaliteitssystemen. Het tweede doel was het vaststellen van de stand 
van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten 
bij de paramedische beroepsgroepen aan het einde van het IKPZ-programma en daaraan 
gerelateerd het derde doel: aangeven wat de sterke en zwakke kanten zijn van de kwali-
teitssystemen van de paramedische beroepsgroepen. De eindevaluatie is in drie fasen 
uitgevoerd.  
 
Fase 1 
In de eerste fase is een toetsingskader ontwikkeld aan de hand waarvan de kwaliteits-
systemen van de paramedische beroepsgroepen beoordeeld kunnen worden. Het 
toetsingskader is tijdens een invitational conference gepresenteerd aan de paramedische 
beroepsgroepen.  
Het toetsingskader bestaat uit vier kolommen (zie figuur). De eerste kolom betreft 
elementen die een belangrijk onderdeel zijn van een kwaliteitssysteem. Deze elementen 
hebben ofwel betrekking op de doelen die met kwaliteitsactiviteiten nagestreefd worden, 
of met de structuur binnen een beroepsgroep die kwaliteitsactiviteiten mogelijk maakt. 
Aan de hand van deze elementen kunnen kwaliteitsactiviteiten en instrumenten ingedeeld 
worden.  
De tweede kolom betreft de kwaliteitsinstrumenten die een beroepsgroep beschikbaar 
heeft om de doelen te bereiken. Tijdens de invitational conference is vastgesteld welke 
instrumenten essentieel zijn voor een goed functionerend kwaliteitssysteem en welke 
instrumenten aanvullend zijn. Deze kolom geeft daarmee inzicht in sterke en zwakke 
plekken in ontwikkeling. In het toetsingskader zijn de essentiële elementen met een ster 
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(*) gemerkt. Ter illustratie zijn mogelijke instrumenten die bij een element horen even-
eens ingevuld. 
De derde kolom betreft de mate waarin instrumenten die een beroepsgroep tot de be-
schikking heeft in de praktijk gebruikt worden in de beroepsgroep (implementatiegraad). 
In deze kolom staan ook de cijfers die beroepsbeoefenaren gegeven hebben voor het nut 
van instrumenten. Deze kolom geeft hiermee inzicht in sterke en zwakke plekken in 
implementatie.  
 
 
Elementen Beschikbare instrumenten Gebruik en 

waardering 
Ondersteuning 
en actualisering 

deskundigheid beroepsprofiel * 
bij- en nascholing * 

  

normen en criteria classificaties en/of codelijsten* 
beroepsprofiel of beroepscode of gedragsregels* 
inhoudelijke richtlijnen / standaarden / protocollen* 
procedurele richtlijnen (bijv. richtlijn verslaglegging) 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 

  

meten, toetsen en 
verbeteren 

gestandaardiseerde verslaglegging * 
peer review (IT / intervisie / visitatie etc)* 
patiëntenraadpleging / feedback * 
indicatoren voor kwaliteit van zorg  
spiegelinformatie 
zelfevaluatie model  

  

borging kwaliteitsregister / herregistratie * 
(landelijke) klachtencommissie * 
accreditatiecommissie * 
externe beoordeling / certificering 
keurmerk beroepsgroep 
tuchtrecht 

  

externe verant-
woording 

Verenigingsniveau: 
kwaliteitsjaarverslag vereniging * 
uitkomstindicatoren 
databank zorggegevens  
Praktijkniveau: 
kwaliteitsjaarverslag praktijk 
rapportage over uitkomstindicatoren 

  

communicatie organisatie beroepsgroep (infrastructuur) * 
communicatiemiddelen 

  

ketenzorg consensus of multidisciplinaire richtlijnen 
multidisciplinaire visitatie of toetsing 
zorgprogramma 

  

voldoende = alle * aanwezig 0-20% 
sterk = alle * plus extra 20-50% 
zwak = niet alle * aanwezig 50-70% 

Toetsing 

 70-100% 

voldoende = per 
* ondersteunen 
en actualiseren  

 
 
De vierde kolom betreft de wijze waarop en de mate waarin de beroepsvereniging zorgt 
voor ondersteuning en actualisering van de instrumenten. Deze kolom kan inzicht geven 
in mogelijke aandachtspunten indien de implementatiegraad of de waardering voor 
instrumenten lager dan de verwachtingen zijn. 
 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria: de essentiële instrumenten moeten 
beschikbaar zijn (instrumenten met een *). Voldoet een vereniging daar aan, dan scoort 
de vereniging voldoende. Voldoet men niet, dan scoort dat element voor de beoordeling 
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zwak. Zijn er behalve de essentiële instrumenten nog andere kwaliteitsinstrumenten ont-
wikkeld, dan scoort men sterk. 
Voor elk instrument dat door een beroepsgroep geïmplementeerd is wordt de implemen-
tatiegraad vastgesteld; om een indicatie te geven van de implementatiegraad zijn de 
volgende categorieën vastgesteld: 0-20%, 20-50%, 50-70% en meer dan 70%. Er wordt 
geen oordeel verbonden aan de implementatiegraad.  
Voor de essentiële instrumenten die door een beroepsgroep geïmplementeerd zijn wordt 
aangegeven of de beroepsvereniging activiteiten uitvoert ter ondersteuning en actualise-
ring. Gebeurt dit dan scoort de vereniging voldoende, doet de vereniging dit niet dan 
scoort ze zwak.  
 
Fase 2 
Tijdens deze fase is eerst vastgesteld over welke instrumenten de beroepsgroepen de 
beschikking hebben en welke instrumenten geïmplementeerd zijn. Vervolgens is door 
middel van vragenlijstonderzoek onder de leden van de paramedische beroepsgroepen 
vastgesteld van welke geïmplementeerde instrumenten zij op de hoogte zijn, welke 
instrumenten zij in bezit hebben, of zij de instrumenten gebruiken en hoe zij het nut van 
de instrumenten beoordelen. Met behulp van deze gegevens is voor elke beroepsgroep 
afzonderlijk de derde kolom van het toetsingskader ingevuld.6 De vierde kolom is in-
gevuld aan de hand van interviews die met vertegenwoordigers van de beroepsvereni-
gingen zijn gehouden.  
 
Fase 3 
Tijdens deze fase heeft de verwerking van de gegevens plaatsgevonden. Voor elke be-
roepsgroep is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten zijn van het kwali-
teitssysteem. Een uitgebreid overzicht van de resultaten per beroepsgroep is te vinden in 
deel 2 van het rapport. In deel 1, hoofdstuk 3, zijn de analyses aan de hand van de inge-
vulde toetsingskaders gepresenteerd.  
 
 

4.2 Deskundigheid 
 
Beroepsprofiel 
Alle beroepsgroepen hebben de beschikking over een beroepsprofiel. De mate waarin 
beroepsbeoefenaren het beroepsprofiel gebruiken bij de uitoefening van het beroep 
verschilt van ongeveer 30% voor de logopedisten tot ruim 60% voor de diëtisten. Er is 
geen duidelijke relatie tussen het gebruik van het instrument en het bezit ervan: 40% van 
de mondhygiënisten heeft het instrument bijvoorbeeld in bezit tegenover 95% van de 
oefentherapeuten-Mensendieck. Er is evenmin een relatie met het cijfer dat respondenten 
aan het beroepsprofiel geven. Mogelijk hangen verschillen in gebruik samen met de mate 
waarin het beroepsprofiel nog actueel is. Veel beroepsgroepen hebben het instrument 
recent geactualiseerd, de beroepsprofielen van de fysiotherapeuten en logopedisten waren 
gedateerd. Geactualiseerde beroepsprofielen voor deze beroepsgroepen komen in 2004 
                                                      
6 Bij de huidtherapeuten is geen vragenlijstonderzoek uitgevoerd, omdat de Nederlandse Vereniging van 

Huidtherapeuten pas sinds 2003 aansluiting heeft gevonden bij de overige paramedische beroepsgroepen 
en geen subsidies heeft ontvangen om een kwaliteitsbeleid op te stellen. 
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beschikbaar. Een uitzondering hierop vormen de oefentherapeuten Cesar die eveneens 
een gedateerd beroepsprofiel hebben; dit document wordt in een meerderheid van de ge-
vallen wel gebruikt. 
 

 
 
In meerdere interviews met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen is aan-
gegeven dat het beroepsprofiel geen instrument is dat echt in de praktijk wordt gebruikt, 
het is een basisdocument. Om deze reden biedt een meerderheid van de beroepsgroepen 
dan ook geen ondersteuning voor de beroepsbeoefenaren bij het gebruik ervan. Het 
instrument is met name bedoeld om de eindtermen van de opleidingen vast te stellen, ook 
kan het worden gebruikt bij beslissingen over mogelijke puntentoekenning voor cursus-
sen die gevolgd worden. 
 
Bij- en nascholing 
Bij- en nascholing is voor alle beroepsgroepen beschikbaar, en wordt bij de meeste 
beroepsgroepen door meer dan 90% gevolgd. Ten tijde van deze eindevaluatie werd de 
bij- en nascholing door de fysiotherapeuten al geaccrediteerd door een eigen accreditatie-
commissie; de overige beroepsgroepen kenden nog zelf punten toe ten behoeve van 
registratie in het kwaliteitsregister. Voor deze beroepsgroepen zal de accreditatie vanaf 
2004 verzorgd worden door de stichting ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderen-
de Activiteiten Paramedici).  
Opvallend is dat door beroepsgroepen die intramuraal werken (fysiotherapeuten, radio-
diagnostisch en radiotherapeutisch laboranten) minder (geaccrediteerde) bij- en na-
scholing wordt gevolgd. Een uitzondering hierop vormen de orthoptisten die van alle 
beroepsgroepen het meest deelnemen aan bij- en nascholing. 
 

gebruik beroepsprofiel (percentages)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

radiotherapeutisch laboranten

radiodiagnostisch laboranten

podotherapeuten

orthoptisten

oefentherapeuten-Mensendieck

oefentherapeuten Cesar

mondhygiënisten

logopedisten

fysiotherapeuten intramuraal

fysiotherapeuten extramuraal

ergotherapeuten

diëtisten



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 73 

 
 
De meeste beroepsverenigingen organiseren het aanbod van bij- en nascholing niet zelf. 
Alle verenigingen zijn echter wel betrokken bij het aanbod van bij- en nascholing. Er 
worden bijvoorbeeld in de verenigingstijdschriften overzichten gepubliceerd van het 
cursusaanbod; meerdere beroepsgroepen overleggen met aanbieders van bij- en 
nascholing om het aanbod actueel te houden en aan te laten sluiten bij nieuwe ont-
wikkelingen.  
 
Aanvullende instrumenten 
Fysiotherapeuten hebben het deskundigheidsbevorderingspakket ‘fysiotherapeutisch 
consult’ ontwikkeld. Alle andere paramedische beroepsgroepen beschikken niet over 
aanvullende instrumenten voor het element deskundigheid. 
 
Conclusie 
Het element deskundigheid is voor fysiotherapeuten sterk ontwikkeld, voor alle overige 
beroepsgroepen voldoende ontwikkeld. De instrumenten worden bovendien door de 
meeste beroepsgroepen in een meerderheid van de gevallen gebruikt.  
 
 

volgen van bij- en nascholing (percentages)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

radiotherapeutisch laboranten

radiodiagnostisch laboranten

podotherapeuten

orthoptisten

oefentherapeuten-Mensendieck

oefentherapeuten Cesar

mondhygiënisten

logopedisten

fysiotherapeuten intramuraal

fysiotherapeuten extramuraal

ergotherapeuten

diëtisten



74 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

4.3 Normen en criteria 
 
Classificaties 
Met uitzondering van de huidtherapeuten en de radiologisch laboranten hebben alle 
paramedische beroepsgroepen classificaties of codelijsten ontwikkeld. Radiologisch 
laboranten hebben geen eigen verslaglegging; voor deze beroepsgroep is het beschikken 
over classificaties daarom niet relevant. De classificaties voor de diëtisten, ergothera-
peuten, logopedisten en podotherapeuten zijn verwerkt in verschillende kwaliteits-
instrumenten, zoals in het verslagleggingsformulier en in het beroepsprofiel. De classi-
ficaties voor de mondhygiënisten hebben nog een voorlopige status; deze zullen op 
termijn geïmplementeerd worden. Voor de fysiotherapeuten en de orthoptisten is een 
diagnosecode beschikbaar, maar tijdens deze evaluatie nog niet landelijk geïmplemen-
teerd. De oefentherapeuten Cesar en –Mensendieck hebben de beschikking over de 
coderingen voor de bevindingen van de oefentherapeut Cesar/-Mensendieck. Ook deze 
coderingen zijn nog niet landelijk geïmplementeerd. Omdat de classificaties voor de 
meeste beroepsgroepen tijdens dit evaluatieonderzoek niet als apart instrument zijn geïm-
plementeerd, is het niet mogelijk om een vergelijking te maken in het gebruik van de 
classificaties.  
 
Beroepscode 
Alle beroepsgroepen beschikken over een beroepscode. De beroepscode wordt het minst 
gebruikt door de intramuraal werkzame fysiotherapeuten, gevolgd door de logopedisten 
en de extramuraal werkzame fysiotherapeuten. De orthoptisten en de oefentherapeuten 
Cesar maken het meest gebruik van de beroepscode, met respectievelijk 56% en 55%. Dit 
verschil in gebruik hangt samen met een verschil in de bekendheid met de beroepscode: 
ruim 70% van de oefentherapeuten Cesar en orthoptisten heeft de beroepscode in bezit. 
Bij de fysiotherapeuten en logopedisten heeft minder dan 50% de beroepscode in bezit.  
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Inhoudelijke richtlijnen 
Ten tijde van het vragenlijstonderzoek onder beroepsbeoefenaren waren er voor acht 
beroepsgroepen (inclusief de huidtherapeuten) inhoudelijke richtlijnen geïmplementeerd. 
Voor de orthoptisten zijn ook inhoudelijke richtlijnen ontwikkeld; deze waren tijdens 
deze eindevaluatie nog niet geïmplementeerd. Het gebruik van de geïmplementeerde 
richtlijnen is berekend over de respondenten die bekend zijn met de richtlijnen en die wel 
eens patiënten behandelen op wie de richtlijn van toepassing is. Het gebruikspercentage is 
hiermee niet afhankelijk van de bekendheid met de richtlijnen. De richtlijnen worden het 
meest gebruikt door de logopedisten en het minst door de ergotherapeuten. Dit verschil 
hangt samen met een verschil in de waardering voor de richtlijnen. De toepasbaarheid van 
de richtlijnen voor ergotherapeuten wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,1, terwijl de 
logopedisten gemiddeld een 6,8 geven voor de toepasbaarheid van de richtlijnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overige instrumenten 
Naast de hierboven genoemde essentiële instrumenten beschikken de meeste beroeps-
groepen ook nog over andere instrumenten met betrekking tot normen en criteria. Met 
uitzondering van de beroepsgroepen van huidtherapeuten, orthoptisten en radiodiagnos-
tisch en radiotherapeutisch laboranten zijn er voor de paramedische beroepsbeoefenaren 
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief beschikbaar. Het gebruik hiervan verschilt 
van 7% voor de ergotherapeuten tot 11% voor de diëtisten en de podotherapeuten. Deze 
criteria vormen vaak een basisinstrument dat geïntegreerd wordt in andere instrumenten, 
zoals de beroepscode. Mogelijk worden de criteria vanuit patiëntenperspectief als zodanig 
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weinig gebruikt, maar passen de beroepsbeoefenaren ze meer toe bij het gebruik van 
andere instrumenten.  
Drie beroepsgroepen (diëtisten, fysiotherapeuten en logopedisten) beschikken over 
procedurele richtlijnen. Het gaat hierbij om richtlijnen met betrekking tot de eigen 
verslaglegging en de verslaggeving naar de huisarts of andere verwijzer. De oefen-
therapeuten-Mensendieck beschikken ook over een dergelijk instrument, de aanbeve-
lingen met betrekking tot informatieverstrekking aan de huisarts. Het gebruik van deze 
instrumenten verschilt van 29% voor de logopedisten en de oefentherapeuten-Mensen-
dieck tot 63% voor de diëtisten. Dit verschil kan hangt deels samen met de waardering 
voor deze instrumenten. De logopedisten geven gemiddeld een 6,0 en de diëtisten een 7,3 
voor de toepasbaarheid van de procedurele richtlijnen.  
De diëtisten, ergotherapeuten en mondhygiënisten hebben de beschikking over een data-
bank van protocollen/standaarden en de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboran-
ten hebben een databank met artikelen over stralingshygiëne tot hun beschikking. Het 
gebruik van deze databanken door de genoemde beroepsgroepen is telkens benenden de 
20% en verschilt van 3% voor de radiodiagnostisch laboranten tot 17% voor de mond-
hygiënisten. Tussen deze twee beroepsgroepen blijkt ook een duidelijk verschil te zijn in 
de bekendheid met de databank. Bij de radiodiagnostisch laboranten is 17% van de leden 
op de hoogte, bij de mondhygiënisten is 51% op de hoogte van het bestaan van de data-
bank.  
Zowel de diëtisten als de oefentherapeuten Cesar beschikken over een modelregeling 
voor de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Deze modelregeling wordt door 
44% van de diëtisten en 33% van de oefentherapeuten toegepast. Behalve de hierboven 
genoemde instrumenten beschikken de diëtisten nog over het instrument ‘Nutritional 
assessment online’, de mondhygiënisten over omschrijvingen van de behandelingen door 
de mondhygiënist, oefentherapeuten Cesar over een oefenschrift voor patiënten, oefen-
therapeuten-Mensendieck over de ‘leeswijzer wetenschappelijk onderzoek’ en de radio-
logisch laboranten over folders over de WGBO, de wet BIG en over zwangerschap. 
 
Conclusie 
Het element ‘normen en criteria’ is voor zeven beroepsgroepen sterk ontwikkeld, voor 
orthoptisten is het voldoende ontwikkeld. Omdat de mondhygiënisten en radiologisch 
laboranten nog geen inhoudelijke richtlijnen beschikbaar hebben is dit element voor deze 
beroepsgroepen nog zwak ontwikkeld. Voor de huidtherapeuten is dit element zwak ont-
wikkeld omdat er geen classificaties beschikbaar zijn. 
 
 

4.4 Meten, toetsen en verbeteren  
 
Gestandaardiseerde verslaglegging 
Van de elf beroepsgroepen in dit onderzoek maakten er zes ten tijden van deze evaluatie 
gebruik van gestandaardiseerde verslaglegging. Voor oefentherapeuten Cesar en  
-Mensendieck wordt een standaardmethode in 2004 geïmplementeerd. De POR (Pro-
bleem geÖrienteerd Registreren) van de diëtisten wordt het meeste gebruikt; deze 
(papieren) methode bestaat al sinds 1988. Ook het geautomatiseerde registratiesysteem 
van de logopedisten LIS (Logopedisch Informatiesysteem) van de logopedisten bestaat al 
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meerdere jaren, het gebruik hiervan ligt echter veel lager. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat dit systeem alleen gebruikt kan worden door logopedisten die gebruik maken van 
elektronische verslaglegging. Opvallend is het verschil in waardering voor beide instru-
menten: diëtisten geven de POR een 7,2, logopedisten de LIS een 5,0.  
 

 
 
Vermoedelijk worden de patiëntenkaart en de elektronische fysiotherapeutische verslag-
legging door intramuraal werkende fysiotherapeuten minder gebruikt omdat men in deze 
setting gebruik moet maken van de formulieren die in de desbetreffende instellingen ge-
bruikt worden. Hoewel aan de podotherapeuten zowel het verslagleggingsformulier is 
toegestuurd als de handleiding en brochure, zegt slechts 9% deze documenten in bezit te 
hebben, nog minder podotherapeuten gebruiken dit instrument in de dagelijkse praktijk. 
Het is niet duidelijk wat de achterliggende reden hiervan is. 
 
Intercollegiaal overleg 
De paramedische beroepsgroepen hebben hun intercollegiale overleggroepen op verschil-
lende manieren georganiseerd. Voor fysiotherapeuten is deelname aan het IOF (Inter-
collegiaal Overleg Fysiotherapie) verplicht om ingeschreven te kunnen worden in het 
kwaliteitsregister, een groot deel van de beroepsgroep neemt daaraan dan ook deel. 
Oefentherapeuten Cesar en -Mensendieck hebben alle leden ingedeeld in een IOC res-
pectievelijk IOM (Intercollegiaal Overleg Oefentherapie Cesar respectievelijk Mensen-
dieck). Deelname bij oefentherapeuten Cesar is minder vrijblijvend dan bij de oefenthera-
peuten-Mensendieck: dit weerspiegelt zich in de percentages die aan de overleggroepen 
deelnemen. Bij de huidtherapeuten zijn de leden ingedeeld in districten. Bij de orthoptis-
ten zijn de leden ingedeeld in regionale overleggroepen; indien men langer dan een jaar 
niet deelneemt wordt men geroyeerd. Logopedisten hebben kwaliteitskringen, mond-
hygiënisten IT-groepen, deze worden aangestuurd door de NVLF respectievelijk NVM. 
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Diëtisten kennen naast hun NVD-regiostructuur IT-groepen, regionale overleggroepen en 
landelijke netwerkgroepen, deze overlegvormen worden echter niet door de NVD aan-
gestuurd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergotherapeuten hebben eveneens regionale en landelijke overlegvormen; de NVE heeft 
echter niet de mogelijkheid zelf een nieuwe landelijke regiostructuur op te zetten (dit is 
uit onderzoek van de NVE gebleken). 
Opvallend is de hoge deelname aan bijeenkomsten bij de orthoptisten en de lage deel-
name bij de mondhygiënisten en radiologisch laboranten. Overigens geven de mond-
hygiënisten die deelnemen wel het hoogste cijfer voor het nut van de IT-groepen, name-
lijk een 7,7. Verder geven alle beroepsgroepen hoge cijfers – 7,0 en hoger - voor het nut 
van de bijeenkomsten, met uitzondering van de fysiotherapeuten; extramuraal werkenden 
geven een 6,0, intramuraal werkenden een 6,3. In tegenstelling tot alle andere beroeps-
groepen is deelname voor deze beroepsgroep verplicht.  
 
Visitatie 
Zes beroepsgroepen hebben gedurende het IKPZ-programma visitaties uitgevoerd. De 
oefentherapeuten-Mensendieck, ergotherapeuten en fysiotherapeuten hebben echter 
besloten het instrument visitatie niet meer aan te bieden, daarom zijn er aan de leden van 
deze beroepsgroepen geen vragen over gesteld in de enquête. Opvallend veel radiothera-
peutisch laboranten zijn met hun afdeling gevisiteerd, evenals een groot deel van de 
podotherapeuten in dit onderzoek. Deze beroepsgroep heeft bovendien de hoogste waar-
dering voor het nut van visitatie, namelijk een 7,6. 
 

deelname aan intercollegiaal overleg (percentages)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

radiotherapeutisch laboranten

radiodiagnostisch laboranten

podotherapeuten

orthoptisten

oefentherapeuten-Mensendieck

oefentherapeuten Cesar

mondhygiënisten

logopedisten

fysiotherapeuten intramuraal

fysiotherapeuten extramuraal

ergotherapeuten

diëtisten



Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 79 

 
Patiëntenraadpleging 
Vijf beroepsgroepen beschikken over een instrument voor de raadpleging van patiënten. 
Ergotherapeuten hebben voor de extramuraal werkenden de QUOTE EEE laten 
ontwikkelen (Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie). Dit instrument was nog niet 
geïmplementeerd ten tijde van deze evaluatie. Voor de fysiotherapeuten is een patiën-
tenenquête ontwikkeld, ook dit instrument was eind 2003 nog niet geïmplementeerd. 
Voor mondhygiënisten is een module ontwikkeld waarmee in de eigen praktijk een 
patiëntenraadpleging opgezet kan worden. Het gebruik van deze module is niet 
onderzocht, wel is gebleken dat 7% van de mondhygiënisten wel eens een patiënten-
raadpleging uitvoert. Voor de podotherapeuten is een  patiëntenenquête ontwikkeld die 
tijdens de visitaties wordt gebruikt; de enquête kan echter ook los van de visitatie ge-
bruikt worden; ruim een kwart van de podotherapeuten heeft wel eens een dergelijke 
enquête uitgevoerd. Voor de radiodiagnostisch laboranten tenslotte is het instrument 
‘routing patiënt’ ontwikkeld; hiermee kan de tevredenheid van patiënten op een afdeling 
radiodiagnostiek gemeten worden. Dit instrument wordt door 18% van de radiodiagnos-
tisch laboranten gebruikt. Vanwege de grote verschillen tussen de instrumenten voor 
patiëntenraadpleging zullen deze niet verder worden vergeleken. Opvallend is wel dat de 
instrumenten door relatief weinig respondenten worden gebruikt.  
 
Overige instrumenten 
Alleen de diëtisten hebben voor dit element uit het toetsingskader een aanvullend instru-
ment: het kwaliteitsmeetinstrument voor de behandeling van patiënten met Diabetes 
Mellitus type 2; met dit instrument kunnen diëtisten hun eigen handelen evalueren.  
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Conclusie 
Bij vier beroepsgroepen is het element ‘meten, toetsen en verbeteren’ voldoende ont-
wikkeld: bij de ergotherapeuten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en radiologisch 
laboranten. Voor de overige beroepsgroepen is dit element nog zwak ontwikkeld: de 
diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en –Mensendieck en de 
orthoptisten missen nog een instrument voor de raadpleging van patiënten. De huidthera-
peuten en mondhygiënisten beschikken nog niet over gestandaardiseerde verslaglegging.  
 
 

4.5 Borging 
 
Kwaliteitsregister 
De fysiotherapeuten hebben een eigen kwaliteitsregister. De overige paramedische 
beroepsgroepen hebben een gezamenlijk kwaliteitsregister ingesteld, waarbij de eerste 
vijf jaar van inschrijving het basisregister vormen. Na een periode van vijf jaar kunnen de 
beroepsbeoefenaren zich laten inschrijven in het kwaliteitsregister indien zij aan de ge-
stelde criteria voldoen. In onderstaande grafiek is per beroepsgroep het percentage 
beroepsbeoefenaren dat ingeschreven staat in het basisregister van het kwaliteitsregister. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uit de grafiek blijkt dat een merendeel van de beroepsbeoefenaren staat ingeschreven in 
het kwaliteitsregister. Bijna alle leden van de verenigingen van oefentherapeuten-
Mensendieck en orthoptisten staan ingeschreven;  van de radiodiagnostisch laboranten 
zijn de minste leden ingeschreven, gevolgd door de radiotherapeutisch laboranten. De 
oorzaak hiervan moet wellicht gezocht worden in de aard van de werkzaamheden van 
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deze beroepsgroepen. Radiodiagnostisch laboranten werken niet zelfstandig maar in 
opdracht van een medisch specialist. Vanwege deze nauwe samenwerking zijn ze 
mogelijk meer geïnteresseerd in het kwaliteitsbeleid van de afdeling dan in die van de 
beroepsvereniging. Ook in het interview met de beroepsvereniging van de radio-
diagnostisch en radiotherapeutisch laboranten kwam naar voren dat het kwaliteitsbeleid 
niet zo leeft bij de beroepsbeoefenaren. 
 
Landelijke klachtencommissie 
De klachtregeling van beroepsbeoefenaren die in een instelling werken vindt op instel-
lingsniveau plaats. Voor de extramuraal werkende fysiotherapeuten is een eigen lande-
lijke klachtencommissie ingesteld. De overige beroepsverenigingen waarvan een deel van 
de beroepsgroep extramuraal werkzaam is, hebben de klachtencommissie paramedici 
eerstelijn opgezet. De bekendheid bij extramuraal werkzame beroepsbeoefenaren met 
deze klachtencommissie verschilt van 69% bij de diëtisten tot 95% bij de fysiotherapeu-
ten (KNGF-leden). Mogelijk heeft de beroepsvereniging van fysiotherapeuten meer 
aandacht geschonken aan het bekendmaken van deze klachtencommissie.  
 
Accreditatiecommissie 
De vereniging van fysiotherapeuten heeft een eigen accreditatiecommissie die de bij- en 
nascholingsactiviteiten aan de hand van kwaliteitscriteria beoordeelt en erkent of accre-
diteert. De overige paramedische beroepsgroepen hebben de stichting ADAP (Accredita-
tie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) opgericht, die vanaf 2004 de 
accreditatie van de bij- en nascholing zal verrichten.  
 
Overige kwaliteitsinstrumenten 
Vier beroepsgroepen beschikken over nog andere kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit 
van zorg te kunnen waarborgen. Zo is er voor de diëtisten een kwaliteitsborgingsnorm, 
waarin staat beschreven hoe de organisatorische structuur is, wie welke verantwoorde-
lijkheden draagt en welke procedures, processen en voorzieningen nodig zijn voor het ten 
uitvoer brengen van de kwaliteitszorg. Vanwege de wettelijke verplichting kent de fysio-
therapie ook tuchtrecht. Voor de oefentherapeuten Cesar is er een beschermd keurmerk. 
Voor de podotherapeuten is er een protocol geschillenbeslechting en een patiëntenadvies-
commissie, waarbij tussen patiënten en podotherapeuten wordt bemiddeld bij klachten. 
 
Conclusie 
Ten aanzien van het element borging hebben de paramedische beroepsgroepen veel 
gemeenschappelijke instrumenten ontwikkeld. Het element is bij alle beroepsgroepen 
voldoende of sterk ontwikkeld.  
 
 

4.6 Externe verantwoording 
 
Kwaliteitsjaarverslag vereniging 
Met uitzondering van de logopedisten schrijven alle beroepsverenigingen jaarlijks een 
kwaliteitsjaarverslag; in veel gevallen is dit verslag een onderdeel van het algemene jaar-
verslag. 
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Overige instrumenten 
Een aanvullend instrument dat voor vijf beroepsgroepen beschikbaar is is een model of 
handleiding voor het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag (diëtisten, ergotherapeuten, 
fysiotherapeuten oefentherapeuten Cesar, -Mensendieck). Een aanvullend instrument dat 
de logopedisten beschikbaar hebben is de Landelijke Logopedie Registratie (LLR); 
diëtisten beschikken over productomschrijvingen, de artsenwijzer diëtetiek, een hand-
leiding voor het schrijven van een kwaliteitsbeleidsplan en het kwaliteitsmeetinstrument 
Diabetes Mellitus type 2. 
 
Conclusie 
Voor alle beroepsgroepen is het element externe verantwoording voldoende of sterk ont-
wikkeld, met uitzondering van de logopedisten. Hoewel deze beroepsgroep geen kwali-
teitsjaarverslag schrijft heeft zij wel de beschikking over een instrument dat zeker in de 
toekomst een belangrijke rol kan gaan spelen bij de externe verantwoording, namelijk de 
LLR. 
 
 

4.7 Communicatie 
 
Regiostructuur 
Alle beroepsgroepen beschikken over een regiostructuur. Binnen deze structuur vinden 
kwaliteitsactiviteiten plaats, soms gebeurt dit in de regiobijeenkomsten zelf; soms in 
overlegvormen die binnen deze structuur functioneren zoals het IOF, IOC en IOM.  
 
Overige instrumenten 
Alle beroepsgroepen hebben meerdere middelen om met de beroepsgroep te communice-
ren: het tijdschrift van de vereniging, nieuwsbrieven, congressen en intercollegiaal over-
leg zijn bij de meeste beroepsgroepen de belangrijkste communicatiemiddelen. De web-
sites van de verenigingen worden alleen bij de diëtisten door een meerderheid gebruikt 
om op de hoogte te raken van het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Bij de leden van de 
andere beroepsverenigingen varieert dit van 14% bij de orthoptisten tot 39% bij de podo-
therapeuten. 
 
Conclusie 
Door de aanwezigheid van een regiostructuur en de beschikking over meerdere communi-
catiemiddelen is dit element bij alle beroepsgroepen sterk ontwikkeld. 
 
 

4.8 Ketenzorg 
 
Voor dit element zijn nog geen instrumenten als essentieel aangemerkt. Desondanks ont-
plooien veel beroepsgroepen al activiteiten op dit terrein. Fysiotherapeuten, oefenthera-
peuten Cesar en –Mensendieck hebben de beschikking over de HOF-producten. Diëtisten, 
huidtherapeuten, oefentherapeuten Cesar en logopedisten beschikken over multidiscipli-
naire richtlijnen. Mondhygiënisten en radiotherapeutisch laboranten over multidisciplinai-
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re visitatie. Het element ketenzorg is daardoor voor deze beroepsgroepen sterk ontwik-
keld.  
 
 

4.9 Beschouwing 
 
Toetsingskader 
Het is voor het eerst in de Nederlandse gezondheidszorg dat op systematische wijze de 
kwaliteitssystemen van beroepsgroepen zijn beoordeeld en vergeleken. Het toetsings-
kader is daarbij een uitermate praktisch instrument gebleken om de kwaliteitssystemen te 
toetsen op sterke en zwakke elementen. Een ingevuld kader geeft een overzichtelijk beeld 
van de stand van zaken van de ontwikkeling en implementatie van alle onderdelen van 
een kwaliteitssysteem. Op basis van dit overzicht kan een beroepsvereniging beslissingen 
nemen over activiteiten die men wil ondernemen om elementen verder te ontwikkelen, 
instrumenten te implementeren, meer ondersteuning te bieden of aandacht te geven aan 
actualisering.  
Bij deze evaluatie is het toetsingskader gebruikt voor de paramedische beroepsgroepen. 
Het kader is echter universeel waardoor het ook van toepassing kan zijn op andere 
beroepsgroepen in de gezondheidszorg.  
 
Tijdens de ontwikkeling van het toetsingskader is een groot draagvlak nagestreefd; om dit 
te realiseren hebben de paramedische beroepsgroepen inbreng gehad in zowel de invul-
ling van de elementen als in de toetsingscriteria. De beroepsgroepen hebben toegestemd 
beoordeeld te worden met het toetsingskader; hierdoor hebben zij zich kwetsbaar opge-
steld. Het grote draagvlak kon echter alleen bereikt worden door compromissen te sluiten. 
Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat aan de elementen uit het kader die betrekking heb-
ben op nieuwe ontwikkelingen geen hoge eisen zijn gesteld.7 Als gevolg van deze lichte 
eisen zijn juist de nieuwe elementen bij veel beroepsgroepen sterk ontwikkeld, ondanks 
dat er voor deze elementen nog maar weinig instrumenten beschikbaar zijn. Het ‘oude’ 
element ‘meten, toetsen en verbeteren’ bijvoorbeeld is door de strengere eisen bij geen 
van de beroepsgroepen sterk ontwikkeld.  
 
Een ander compromis is dat aan de implementatiegraad geen oordeel gekoppeld is. De 
implementatiegraad is wel ingedeeld in categorieën (0-20%, 20-50% etc), maar de 
beroepsgroepen waren van mening dat een implementatiegraad van 70% niet in alle 
gevallen beter hoeft te zijn dan een implementatiegraad van 50%. Bovendien hangt de 
implementatiegraad van meerdere factoren af: is het instrument voor de hele beroeps-
groep van belang of maar voor een deel, is het instrument recent geïmplementeerd of al 
lang geleden, heeft een beroepsgroep veel financiële ondersteuning gehad voor de imple-
mentatie of relatief weinig. Overigens is iedereen vrij om zelf een oordeel over de 
implementatiegraad te hebben. De paramedische beroepsgroepen kunnen zelf beoordelen 
of zij de mate van implementatie van instrumenten voldoende vinden of dat zij deze wil-
len vergroten.  
 

                                                      
7 Dit betreft de elementen externe verantwoording, communicatie en ketenzorg. 
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Representativiteit 
De ingevulde toetsingskaders betreffen de resultaten van de leden van de verschillende 
beroepsverenigingen. De respons op het vragenlijstonderzoek varieerde van 48% bij de 
mondhygiënisten tot 67% bij de oefentherapeuten-Mensendieck. De vergelijkingen van 
de gegevens met betrekking tot geslacht en leeftijd gaven in de meeste gevallen geen 
grote verschillen te zien met de gehele populatie van de beroepsgroepen. Toch zijn er 
aanwijzingen dat respondenten in sommige gevallen afwijken van de oorspronkelijke 
populaties. Van de podotherapeuten in dit onderzoek is bijvoorbeeld 92% ingeschreven in 
het kwaliteitsregister; in werkelijkheid is ongeveer 80% van de leden van de beroeps-
groep ingeschreven. Dit kan betekenen dat aan dit onderzoek vooral podotherapeuten 
hebben deelgenomen die meer dan anderen deelnemen aan kwaliteitsactiviteiten. Ook is 
het mogelijk dat er sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Gezien de ‘anonieme’ 
gegevensverzameling ligt de eerste verklaring het meest voor de hand. Dit betekent dat de 
implementatiegraad van de instrumenten bij de podotherapeuten met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd moet worden; mogelijk liggen de percentages gebruikers van instrumen-
ten in werkelijkheid lager. Dezelfde vertekening kan ook opgetreden zijn bij de andere 
beroepsgroepen. Bij deze beroepsgroepen is echter het verschil tussen aantal inge-
schrevenen in het kwaliteitsregister en de aantallen die in deze evaluatie gevonden zijn 
slechts enkele procenten. 
 
Beschikbaarheid instrumenten 
In tabel 4.1 staat een overzicht van de ontwikkelingsgraad van de elementen uit het 
toetsingskader voor alle paramedische beroepsgroepen. Uit het overzicht blijkt dat de 
fysiotherapeuten duidelijk voorlopen op de andere beroepsgroepen ten aanzien van de 
beschikbaarheid van instrumenten; op één na zijn alle elementen uit het toetsingskader 
sterk ontwikkeld, er zijn geen zwak ontwikkelde elementen.  
 
Tabel 4.1: Ontwikkelingsgraad van de elementen uit het toetsingskader bij de paramedi-

sche beroepsgroepen (s = sterk ontwikkeld, v = voldoende ontwikkeld, z = 
zwak ontwikkeld) 

 
 Beroepsgroep* 
Element: Di Er Fy Hu Lo Mo OC OM Or Po Ra 
deskundigheid v v s v v v v v v v v 
normen en criteria s s s z s z s s v s z 
meten, toetsen, verbeteren z v v z z z z z z v v 
borging s v s v v v s v v s v 
externe verantwoording s v s v z v s s v s v 
communicatie s s s s s s s s s s s 
ketenzorg s z s s s s s s z z s 
 
Di = diëtisten Lo = logopedisten Or = orthoptisten 
Er = ergotherapeuten Mo = mondhygiënisten Po = podotherapeuten 
Fy = fysiotherapeuten OC = oefentherapeuten Cesar Ra = radiologisch laboranten 
Hu = huidtherapeuten OM = oefentherapeuten-Mensendieck 
 
Diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar,  oefentherapeuten-Mensendieck, 
podotherapeuten en radiologisch laboranten vormen een middengroep. Bij al deze 
beroepsgroepen is één element nog zwak ontwikkeld, de overige elementen zijn wel 
voldoende of sterk ontwikkeld. De huidtherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten en 
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orthoptisten vormen de achterhoede: bij deze beroepsgroepen zijn twee elementen nog 
zwak ontwikkeld.  
Het element ‘meten, toetsen en verbeteren’ is bij zeven beroepsgroepen zwak ontwikkeld. 
Dit is in alle gevallen het gevolg van of het ontbreken van gestandaardiseerde verslag-
legging, of het ontbreken van een instrument voor de raadpleging van patiënten, of beide. 
 
Kwaliteitssubsidies 
De ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten is bij veel beroepsgroepen 
volledig financieel ondersteund door de kwaliteitssubsidies. De hoogte van de subsidies 
hing samen met het aantal leden van elke beroepsgroep. De beroepsvereniging van fysio-
therapeuten heeft daardoor de afgelopen jaren de meeste subsidiegelden ontvangen ter 
ondersteuning van het kwaliteitsbeleid. Bovendien kreeg deze beroepsgroep, samen met 
de oefentherapeuten Cesar, -Mensendieck en de logopedisten gelden uit andere subsidie-
stromen. Het kwaliteitssysteem van de fysiotherapeuten is dan ook sterk ontwikkeld ten 
aanzien van de ontwikkelde instrumenten. Het is echter wel opmerkelijk dat de imple-
mentatiegraad bij deze beroepsgroep niet uitsteekt boven die van de andere beroeps-
groepen. Bovendien blijft de implementatiegraad van de intramuraal werkenden binnen 
deze beroepsgroep achter bij de extramuraal werkenden. Voorbeelden van beroeps-
groepen die met minder subsidiegelden hebben gewerkt en die wel een hoge implemen-
tatiegraad bereikt hebben zijn de diëtisten en orthoptisten. De vereniging van huidthera-
peuten heeft nog geen subsidie ontvangen voor het kwaliteitsbeleid; voor deze beroeps-
groep kon de implementatiegraad van de inmiddels wel beschikbare instrumenten niet 
worden gemeten.  
 
De subsidies voor het kwaliteitsbeleid zijn bedoeld voor alle leden van de beroepsgroep: 
leden en niet-leden van de beroepsvereniging. De beroepsverenigingen zijn daarbij aan-
gewezen om het kwaliteitsbeleid op te zetten. Uit de resultaten bij beroepsgroepen waar 
zowel leden als niet-leden van de vereniging hebben deelgenomen aan dit onderzoek is 
echter gebleken dat er grote verschillen zijn in de bekendheid met de kwaliteitsinstrumen-
ten. Leden zijn vaker op de hoogte van het bestaan van de kwaliteitsinstrumenten en heb-
ben deze ook vaker in bezit. Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden te onder-
zoeken hoe niet-leden meer betrokken kunnen worden bij het implementatieproces. 
 
Implicaties voor de toekomst 
Uit de ingevulde toetsingskaders kunnen de beroepsgroepen zelf hun prioriteiten voor 
(nieuw) beleid aflezen. Daarbij kan bijvoorbeeld de keuze gemaakt worden om aanvul-
lende instrumenten te ontwikkelen om een bepaald aspect van het kwaliteitssysteem te 
versterken. Ook kan er voor gekozen worden om de implementatiegraad van instrumen-
ten te vergroten, bijvoorbeeld door meer ondersteuning te bieden bij het gebruik van 
instrumenten. Alle beroepsgroepen zien zich echter in hun mogelijkheden beperkt door 
het stopzetten van de subsidies. Met name de structurele inbedding van het kwaliteits-
beleid in de beroepsgroepen kan hierdoor in gevaar komen. 
 
Het kwaliteitsdenken heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van interne vernieuwing en 
verbetering naar externe verantwoording. In het toetsingskader wordt hiervoor als 
noodzakelijk instrument een kwaliteitsjaarverslag genoemd. De ontwikkelingen op dit 



86 Eindevaluatie IKPZ, NIVEL 2004 

gebied gaan echter al veel verder; instrumenten die bij deze nieuwe ontwikkelingen 
aansluiten zijn uitkomstindicatoren, benchmarking en certificering. Sommige beroeps-
groepen hebben aangegeven al bij deze nieuwe ontwikkelingen aan te willen sluiten. 
Door fysiotherapeuten en oefentherapeuten-Mensendieck wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 
de ontwikkeling van certificatieschema’s. Ook hebben meerdere beroepsgroepen aan-
gegeven op termijn te zullen starten met de ontwikkeling van indicatoren.  
Om deze instrumenten zinvol in te kunnen zetten is het belangrijk dat aan bepaalde 
basisvoorwaarden is voldaan. Eén van die basisvoorwaarden is het gestandaardiseerd 
vastleggen van gegevens over het zorgproces. Op dit moment (medio 2004) voldoen nog 
niet alle beroepsgroepen aan die voorwaarde. Een andere basisvoorwaarde is dat er 
binnen een beroepsgroep normen gehanteerd moeten worden waaraan de zorgverlening 
moet voldoen. Een voorbeeld daarvan is patiënttevredenheid; een meerderheid van de 
paramedische beroepsgroepen is echter nog niet in staat om dit gestandaardiseerd te 
meten.  
 
Met behulp van het toetsingskader kan over enkele jaren opnieuw gemeten worden welke 
vooruitgang de beroepsverenigingen hebben geboekt. Het is dan belangrijk te bedenken 
dat het toetsingskader aangepast is aan de situatie van de paramedische beroepsgroepen in 
2002/2003. Nieuwe ontwikkelingen zouden in het toetsingskader verwerkt moeten wor-
den om ook dan weer een actueel beeld te kunnen geven. Dit kan betekenen dat er aan-
vullende eisen gesteld worden aan externe verantwoording, maar ook dat er oordelen 
geveld worden over de implementatiegraad van instrumenten. De beroepsgroepen kunnen 
het toetsingskader ook zelf voor dit doel gebruiken. Op deze wijze kunnen zij de ontwik-
kelingen in hun kwaliteitssysteem zelf regelmatig monitoren. 
 


