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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt deel 3 van het derde Jaarboek LiPZ. Hierin worden de resultaten 
uit het project Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) 
beschreven voor de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck. Het LiPZ-
project is tot 1 januari 2004 uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door 
het College voor Zorgverzekeringen. Vanaf 1 januari 2004 is het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdrachtgever en financier. Het 
NIVEL is uitvoerder van het project. Ten behoeve van het project is er een 
Stuurgroep LiPZ opgericht. 
 
Hierin hebben zitting: 
 

Prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch 
 

Namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: 
- drs. Ph. van der Wees 
- B. de Berg 
 

Namens de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: 
- mw. M.B. Schulte 
- mw. drs. H.C. Hasper 
 

Namens Zorgverzekeraars Nederland: 
- mw. drs. W. de Leeuw, medio 2005 vervangen door R. van der Worp 
 

Namens het College voor Zorgverzekeringen: 
- drs. S. van der Scheur 
 

Namens de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen 
Ambtenaren: 
- drs. W.M. Wolter 
 

Namens het College Tarieven Gezondheidszorg/ Zorgautoriteit i.o.: 
- drs. H. van Vliet 
 

Drs. P.S. Boom is als vertegenwoordiger van de opdrachtgever bij de Stuur-
groepvergaderingen aanwezig.  
 
Wij danken de therapeuten voor hun inzet en het trouw aanleveren van 
gegevens. Zonder hen kan dit project niet staande blijven. 
 
NIVEL, 2006 
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Leeswijzer 
 
 
Het Jaarboek begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste resultaten in 
het licht van het beleid van de overheid en de beroepsvereniging worden 
besproken. Hoofdstuk 1 kan gelezen worden indien achtergrondinformatie 
over de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg gewenst is. 
Gedetailleerde informatie omtrent de patiënten die in 2004 bij de oefen-
therapeut Mensendieck kwamen en de behandeling die aan hen is gegeven, 
is opgenomen in hoofdstuk twee. Hoofdstuk drie bevat trendcijfers met 
betrekking tot de patiëntenpopulatie en de behandeling over de jaren 2002 
tot en met 2004. De paragrafen in hoofdstuk 2 en 3 beginnen met een kern-
boodschap, waarin de belangrijkste bevindingen staan. 
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Onderzoeksresultaten in het licht van beleid 
 
 
Belangrijke veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 
binnen de oefentherapie Mensendieck zijn de beperkingen in het zieken-
fondspakket en de verwijsfunctie van bedrijfsartsen. Sinds 1 januari 2004 
hebben ook bedrijfsartsen de wettelijke bevoegdheid om naar oefentherapie 
Mensendieck te verwijzen. Eveneens vanaf 1 januari 2004 is oefentherapie 
Mensendieck, naast oefentherapie Cesar en fysiotherapie, grotendeels uit het 
basispakket van de ziekenfondsverzekering verdwenen. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat deze veranderingen effect hebben (gehad) op de patiënten-
populatie van de oefentherapeut Mensendieck of op de behandeling. Doordat 
de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) vanaf begin 
2001 tot op heden continu gegevens vastlegt, biedt het de mogelijkheid om 
gevolgen van beleidsmaatregelen te onderkennen. Onderliggend Jaarboek is 
het eerste Jaarboek waarin trendcijfers over verschillende jaren weergegeven 
worden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen besproken in 
het licht van het beleid van de overheid en de beroepsgroep. 
 
 
Trends gerelateerd aan de beperking in het ziekenfondspakket 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Vergeleken met 2003 waren er in 2004:  
− meer patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met 

aandoeningen voor langdurige therapie 
− meer patiënten bij wie de behandeling is gestopt omdat het 

maximum aantal vergoede zittingen bereikt was. 

 
 
Veranderingen in het ziekenfondspakket 
Met ingang van 1 januari 1996 zijn de aanspraken op oefentherapie Mensen-
dieck in de Ziekenfondswet beperkt tot maximaal negen zittingen per indica-
tie per jaar, indien nodig was een verlenging van nog eens negen zittingen 
mogelijk (voor 1996 was de vergoeding onbeperkt). Indien de verzekerde 
een aandoening had waarvoor langdurige oefentherapie Mensendieck nood-
zakelijk was, had hij het recht op het noodzakelijke aantal zittingen per jaar. 
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Voor deze aandoeningen is een lijst met indicaties vastgesteld waarvoor 
langdurige fysiotherapie of oefentherapie Cesar of Mensendieck is aan-
gewezen. Dit wordt de “Niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor 
langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar of oefen-
therapie Mensendieck” (VWS-lijst) genoemd. Met ingang van 1 januari 
2004 zijn de aanspraken op fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensen-
dieck in de Ziekenfondswet nog verder beperkt. Uitsluitend kinderen krijgen 
fysiotherapie of oefentherapie Cesar of Mensendieck nog vanaf de eerste 
zitting vergoed uit de Ziekenfondswet. Alleen volwassenen die een aan-
doening hebben die voorkomt op de VWS-lijst krijgen de behandeling vanaf 
de tiende zitting vergoed.  
 
Effecten op de zorg 
LiPZ-gegevens maken verschillende veranderingen zichtbaar die mogelijk 
gerelateerd zijn aan de beperkingen in het ziekenfondspakket.  
Op de eerste plaats heeft er een toename plaatsgevonden van het percentage 
ziekenfondsverzekerde patiënten die bij de oefentherapeut Mensendieck 
komen met een aandoening die voorkomt op de VWS-lijst. Ondanks deze 
toename blijft het aandeel lijstpatiënten gering (4%). De omvang van de zorg 
aan deze groep patiënten is met ruim 20% toegenomen. Deze stijging wordt 
vooral veroorzaakt door een toename van het aantal lijstpatiënten en niet 
door een stijging van het gemiddelde aantal zittingen per patiënt (1).  
Daarnaast blijkt dat in 2004 bij een deel van de praktijken het totale aantal 
zittingen in de praktijk sterk is gedaald ten opzichte van 2003. Daartegen-
over staan echter praktijken bij wie het totale aantal zittingen in de praktijk 
niet is veranderd of zelfs is gestegen. Door deze tegenstellingen werd er over 
het geheel genomen geen verschil gevonden in het totale aantal zittingen in 
de praktijk voor oefentherapie Mensendieck in 2004 ten opzichte van 2003 
(2). 
Op de derde plaats blijkt dat de behandeling van ziekenfondsverzekerde 
patiënten in 2004 vaker werd beëindigd in verband met het bereiken van het 
maximum aantal vergoede zittingen in vergelijking met 2002 en 2003. Daar-
entegen wordt de behandeling minder vaak beëindigd met de reden dat de 
patiënt uitbehandeld is. Het resultaat van de behandeling is, naar het oordeel 
van de oefentherapeut Mensendieck, in 2004 niet veranderd ten opzichte van 
2003. 
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Discussie 
De toename van het aantal patiënten met een aandoening die voorkomt op de 
lijst voor langdurige therapie is ook gevonden bij oefentherapeuten Cesar en 
fysiotherapeuten. Het lijkt alsof therapeuten bewuster bezig zijn met het 
registreren van een aandoening die voorkomt op de VWS-lijst. Waarschijn-
lijk komt dit doordat er in de huidige situatie een groter verschil is tussen het 
aantal vergoede zittingen bij patiënten met een aandoening die niet voorkomt 
op de VWS-lijst en het aantal vergoede zittingen bij patiënten met een aan-
doening die wel voorkomt op de VWS-lijst. In de situatie voor 2004 hadden 
patiënten eigenlijk altijd recht op 18 zittingen. In de huidige situatie is dat 
niet langer het geval. Patiënten met een aandoening die niet voorkomt op de 
VWS-lijst krijgen alleen een vergoeding als ze aanvullend verzekerd zijn. 
Patiënten met een aandoening die wel voorkomt op de VWS-lijst krijgen 
alleen bij een aanvullende verzekering de eerste negen behandelingen ver-
goed. Vanaf de tiende zittingen krijgen zij altijd een vergoeding. Terwijl het 
voorheen bij een behandeling van een aandoening die in negen tot 18 zit-
tingen verholpen kon zijn wat betreft financiering dus niet uitmaakte of de 
aandoening als chronisch werd gekenmerkt, is dat in de nieuwe situatie wel 
degelijk het geval. 
De grote verschillen in de mate waarin het totale aantal zittingen in de prak-
tijk voor oefentherapie Mensendieck veranderd is, zijn moeilijk te verklaren. 
Mogelijk hangen deze samen met bijvoorbeeld de sociaal economische 
status van de patiënten en onzekerheid omtrent de vergoeding, maar ook de 
mate van ondernemerschap van de therapeut en diens contact met verwijzers 
kunnen een rol spelen. Nader onderzoek moet uitwijzen welke factoren van 
invloed zijn geweest. 
Tot slot blijken behandelingen vaker te zijn beëindigd om financiële 
redenen. Toch worden de behandeldoelen in vergelijkbare mate behaald naar 
het oordeel van de oefentherapeut Mensendieck. Mogelijk hangt de keuze 
van de behandeldoelen samen met het aantal zittingen dat bij aanvang van de 
behandelepisode ter beschikking staat. Indien de oefentherapeut Mensen-
dieck meer tijd ter beschikking heeft, zullen de behandeldoelen wellicht 
hoger gesteld worden vergeleken met de situatie dat er slechts een gering 
aantal behandelingen gegeven kan worden. 
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Verwijzingen naar oefentherapeuten Mensendieck door bedrijfsartsen 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck worden in zeer beperkte 
mate verwezen door een bedrijfsarts. 

 
Veranderingen in verwijsbevoegdheid bedrijfsartsen 
Vanaf 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid 
gekregen. Dat wil zeggen dat bedrijfsartsen de wettelijke bevoegdheid 
hebben gekregen om onder meer naar de oefentherapeut Mensendieck te 
verwijzen. Middels deze verwijsfunctie wordt getracht de arbocuratieve 
samenwerking te verbeteren door de samenwerking tussen bedrijfsartsen en 
behandelaars in het curatieve circuit te bevorderen en door meer aandacht te 
vragen voor de factor ‘werk’ tijdens de behandeling. Door snellere, betere en 
efficiëntere zorg hoopt men een vermindering van de WAO instroom en het 
ziekteverzuim te realiseren (3;4).  
 
Effecten op de zorg 
Uit de LiPZ-gegevens blijkt dat patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck 
in 2004 in zeer beperkte mate door bedrijfsartsen zijn verwezen. Overigens 
geldt hetzelfde voor oefentherapeuten Cesar en fysiotherapeuten.  
 
Discussie 
Door de VvOCM wordt al verscheidene jaren aandacht besteed aan de meer-
waarde van bedrijfsoefentherapie en overleg met bedrijfsartsen bij patiënten 
die geheel of gedeeltelijk wat betreft werk zijn uitgevallen. Zo is er een post-
HBO opleiding bedrijfsoefentherapie, er kunnen korte cursussen gevolgd 
worden en alle zorgverzekeraars zijn in 2005 bezocht voor voorlichting 
omtrent de meerwaarde van oefentherapeuten Mensendieck en Cesar. 
Bovendien is het beleid van de VvOCM in de periode 2006 – 2010 gericht 
op een overgang naar een erkende specialisatie ‘bedrijfsoefentherapie’. De 
oefentherapeut Mensendieck zou dus goed in staat moeten kunnen zijn 
arbeidsgerelateerde problematiek te behandelen. Behandeldoelen blijken 
bovendien ook bij 14% van de patiënten op arbeidsgerelateerde activiteiten 
gericht te zijn. Uit de LiPZ-gegevens blijkt echter dat patiënten (nog) niet 
vaak via een bedrijfsarts bij de oefentherapeut Mensendieck terechtkomen. 
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Onderzoek van TNO en Prismant toonde eveneens aan dat het verwijs-
patroon van bedrijfsartsen naar paramedische zorg in 2004 niet veranderd is 
ten opzichte van 2003 (5). Mogelijk verwijzen bedrijfsartsen vaak nog via de 
oude weg, dat wil zeggen via de huisarts. Meer profilering van oefentherapie 
Mensendieck bij bedrijfsartsen kan hier wellicht verandering in brengen. 
Anderzijds is het ook mogelijk dat bedrijfsartsen juist naar gespecialiseerde 
oefentherapeuten Mensendieck verwijzen, welke niet vertegenwoordigd zijn 
in het LiPZ-netwerk.  
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1 Inleiding 
 
 

1.1 Inleiding 
 
Het voorliggende Jaarboek LiPZ 2004 biedt een overzicht van de kenmerken 
van patiënten die in 2004 onder behandeling zijn geweest van een oefen-
therapeut Mensendieck en van de zorg die aan hen geleverd is. Tevens wor-
den relevante ontwikkelingen in deze zorg in de periode 2002-2004 weer-
gegeven. De gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit de 
Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). Binnen dit 
project worden sinds 2001 continu gegevens verzameld omtrent de beroeps-
groepen extramurale fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie 
Mensendieck. Resultaten betreffende fysiotherapie en oefentherapie Cesar 
staan weergegeven in respectievelijk deel 1 en deel 2 van het Jaarboek LiPZ 
2004.  
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de achtergronden, de doelstel-
lingen en de methode van het LiPZ-netwerk. 
 
 

1.2 Wat is LiPZ? 
 
De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is een 
netwerk van geautomatiseerde extramurale fysiotherapiepraktijken, 
praktijken voor oefentherapie Cesar en praktijken voor oefentherapie 
Mensendieck. Het doel van LiPZ is een representatieve, continue infor-
matieverzameling van zorggerelateerde gegevens over de drie genoemde 
beroepsgroepen te leveren. In het LiPZ-netwerk worden gegevens verzameld 
rondom vijf elementen van het zorgproces, te weten patiënt, verwijzing, 
diagnose, behandeling en evaluatie.  
 
Het LiPZ-netwerk is van belang voor individuele beroepsbeoefenaren, 
beroepsverenigingen en beleidsmakers. Een registratienetwerk biedt de 
mogelijkheid om de transparantie van de zorg te verhogen. Artikelen omtrent 
de zorg die oefentherapeuten Cesar en Mensendieck aan patiënten met lage 
rugklachten leveren zijn hier voorbeelden van (6;7). Individuele beroeps-
beoefenaren kunnen hun eigen handelen spiegelen aan de hand van LiPZ-
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gegevens. Beroepsverenigingen en beleidsmakers kunnen de gegevens 
gebruiken om hun beleid in de komende jaren af te stemmen. 
Het continue karakter van LiPZ maakt het bovendien mogelijk om trend-
matige veranderingen in de geboden zorg waar te nemen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan veranderingen ten gevolge van beleids-
maatregelen. Zo zijn inmiddels de gevolgen onderzocht van de beperkingen 
in de Ziekenfondswet per 1 januari 2004, onder andere voor oefentherapeu-
ten Mensendieck (1;8;9). Daarnaast kunnen in 2006 de gevolgen van de 
directe toegankelijkheid fysiotherapie, welke per 1 januari 2006 in werking 
treedt, onderzocht worden. Indien directe toegankelijkheid ook voor oefen-
therapie Mensendieck gerealiseerd wordt, kunnen ook voor deze beroeps-
groep de gevolgen onderzocht worden. 
Tevens biedt LiPZ de mogelijkheid om onderdelen van de kwaliteit van het 
handelen te toetsen. Zo is er onder meer onderzocht in welke mate de fysio-
therapeutische zorg aan patiënten met lage rugklachten overeenkomt met de 
KNGF-richtlijn ‘lage rugpijn’ (10).  
 
 

1.3 Basisonderzoeksvragen 
 
Het primaire doel van LiPZ is inzicht verkrijgen in het zorgproces van fysio-
therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Hiervoor zijn 
rond de vijf elementen van het zorgproces (patiënt, verwijzer, diagnose, 
behandeling en evaluatie) onderzoeksvragen opgesteld. Wat betreft oefen-
therapie Mensendieck worden onderstaande vragen beantwoord: 
1. Wat zijn de kenmerken van patiënten verwezen naar oefentherapie 

Mensendieck? 
2. Door welke medici en voor welke klachten/ aandoeningen worden 

patiënten naar oefentherapie Mensendieck verwezen? 
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de patiënt die 

verwezen wordt naar oefentherapie Mensendieck? 
4. Hoe ziet een paramedisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichtingen zijn uitgevoerd en wat is de werkelijke 
omvang van de behandelepisode? 

5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
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1.3.1 Gebruikte gegevens om onderzoeksvragen te beantwoorden 
In hoofdstuk 2 van dit rapport zullen bovenstaande vragen beantwoord 
worden aan de hand van gegevens van patiënten die in 2004 in de praktijk 
voor oefentherapie Mensendieck zijn behandeld. In hoofdstuk 3 van het 
rapport worden aan de hand van bovenstaande vragen de ontwikkelingen 
sinds 2002 weergegeven. De vragen één tot en met drie zullen beantwoord 
worden aan de hand van gegevens van patiënten die in de betreffende jaren 
zijn aangemeld in de praktijk. Vragen vier en vijf zullen beantwoord worden 
aan de hand van gegevens van patiënten bij wie de behandeling in de betref-
fende jaren is afgerond. Om veranderingen in de behandelomvang zichtbaar 
te maken, zijn alle patiënten die verwezen zijn in 2002 en 2003 gedurende 
één jaar gevolgd. De zittingen die in dat ene jaar hebben plaatsgevonden zijn 
geselecteerd. Zittingen die later plaatsvonden zijn buiten de analyses ge-
houden. Patiënten die in 2004 verwezen zijn, konden nog geen jaar gevolgd 
worden. Daarom zijn de gegevens van deze groep patiënten niet weer-
gegeven bij de resultaten omtrent de behandelomvang. Aangezien de LiPZ-
registratie zich in 2001 en een deel van 2002 beperkte tot ziekenfonds-
verzekerde patiënten, zullen de ontwikkelingen over de tijd voor zieken-
fonds- en particulier verzekerde patiënten afzonderlijk besproken worden. 
 
 

1.4 Werkwijze LiPZ algemeen 
 
In de eerste helft van 2005 registreerden 22 oefentherapeuten Mensendieck 
binnen 19 praktijken zorggerelateerde gegevens voor het LiPZ-project (zie 
figuur 1.1). In de huidige rapportage zijn gegevens gebruikt van therapeuten 
die de afgelopen jaren minimaal vier maanden aaneengesloten gegevens 
hebben aangeleverd. Aan dit criterium voldoen 27 therapeuten in 25 
praktijken. De registratieperiode waarover gerapporteerd wordt, loopt van 
januari 2002 tot en met december 2004. De gemiddelde duur van de 
registratieperiode per praktijk is ruim drie jaar. 
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Figuur 1.1: Spreiding LiPZ-therapeuten voor oefentherapie Mensendieck 

 
 
Gedurende het eerste deel van de registratieperiode heeft een beperkte 
gegevensverzameling plaatsgevonden middels filtering uit het declaratie-
verkeer tussen de beroepsbeoefenaren en de zorgverzekeraars. Vanaf medio 
2002 vindt de volledige gegevensregistratie plaats middels de LiPZ-module. 
Dit is een softwaremodule die speciaal voor het LiPZ-project vervaardigd is 
en is ingebouwd in de praktijksoftwarepakketten RAAM en Intramed. 

© NIVEL, 2006

7

1

4

20.000 - 30.000
< 20.000

Aantal inwoners per
oefentherapeut Mensendieck

Aantal oefentherapeuten 
Mensendieck in LiPZ
Medio 2005

30.000 - 40.000
>= 40.000

18 Jaarboek LiPZ 2004, NIVEL 2006 



Middels de LiPZ-module kunnen gegevens verzameld worden die niet 
standaard in het softwarepakket aanwezig zijn. Deze gegevens sluiten aan bij 
het standaard verslagleggingformulier van de oefentherapeut Mensendieck. 
Per patiënt wordt de LiPZ-module op twee momenten ingevuld door de deel-
nemers: eenmaal bij het begin van de behandelepisode en eenmaal bij de af-
sluiting van de behandelepisode. 
 
Maandelijks worden de LiPZ-gegevens, aangevuld met de standaard 
declaratiegegevens, geëxtraheerd uit de praktijkregistratie zonder daarbij 
privacygevoelige informatie mee te nemen. Vervolgens worden de gegevens 
elektronisch of per post naar het NIVEL gestuurd. Iedere aanlevering bevat 
gegevens van de laatste drie maanden. Aangezien de praktijken frequent 
gegevens aanleveren, overlappen de gegevens van opeenvolgende aan-
leveringen elkaar. De kans op het ontbreken van gegevens is hierdoor 
minimaal. 
 
Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd, met uitzondering van de ver-
wijsdiagnosen. De therapeut neemt in de LiPZ-module de letterlijke tekst 
van de verwijsbrief over. Door onderzoeksassistenten op het NIVEL wordt 
deze tekst gecodeerd naar de ICPC-code (International Classification for 
Primary Care) (11). Na kwaliteitscontrole worden de aangeleverde gegevens 
opgenomen in de centrale LiPZ-database.  
 

1.4.1 Kwaliteitscontrole 
De aangeleverde LiPZ-gegevens worden twee maal gecontroleerd op kwali-
teit. Een eerste controle vindt plaats voordat de gegevens in de centrale 
LiPZ-database worden opgenomen. Vervolgens vindt een tweede controle 
plaats als de gegevens in de database zijn opgenomen. 
 
De eerste controle betreft een gestandaardiseerde kwaliteitscontrole met 
behulp van speciaal ontwikkelde LiPZ-software. Deze software controleert 
op onjuiste of niet ingevulde waarden van variabelen. Als er onjuiste of niet 
ingevulde waarden aangetroffen worden, vindt er feedback plaats naar de 
betreffende praktijk. Noodzakelijke verbeteringen kunnen door de thera-
peuten direct in de praktijksoftware gemaakt worden, waarna de gegevens 
bij de volgende aanlevering automatisch worden aangeleverd. Alleen de 
correcte gegevens worden opgenomen in de centrale LiPZ-database. 
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De tweede controle (van gegevens in de database) betreft controles op dub-
bele aanleveringen van gegevens uit praktijken en op het voorkomen van on-
terechte of dubbele waarden bij variabelen. Daarnaast wordt gecontroleerd 
op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd. Ook wanneer bij 
deze tweede controle onjuistheden worden aangetroffen, vindt er feedback 
plaats naar de praktijk en worden onjuistheden gecorrigeerd. 
 
 

1.5 Representativiteit 
 
De representativiteit van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck in het 
LiPZ-netwerk is op drie niveaus bekeken: op praktijk-, therapeut- en patiënt-
niveau. Op alle niveaus blijkt de representativiteit goed te zijn. Voor een uit-
gebreid overzicht van de representativiteit wordt verwezen naar bijlage 1. 
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2 Gegevens 2004 
 
 

2.1 Patiëntkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Zeventig procent van de patiënten die in 2004 de oefentherapeut 
Mensendieck bezochten was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 37 
jaar. Patiënten waren hoger opgeleid in vergelijking met de totale 
Nederlandse bevolking. Minder dan vijf procent van de patiënten had 
een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen voor lang-
durige therapie. 

2.1.1 Geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm 
 

 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 
 

Van de patiënten die zich in 2004 hebben aangemeld bij een oefentherapeut 
Mensendieck was 61% ziekenfondsverzekerd. Van de ziekenfondsverzeker-
den was ruim driekwart vrouw en de gemiddelde leeftijd bedroeg in deze 
groep 37,3 jaar (sd 16,3). Van de particulier verzekerden was 62% vrouw. 
De gemiddelde leeftijd lag in deze groep op 35,8 jaar (18,7). In figuur 2.1 
staat de leeftijdsverdeling naar het geslacht van alle patiënten weergegeven. 
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Figuur 2.1: Leeftijdsopbouw verdeeld naar geslacht van patiënten oefen-
therapie Mensendieck die in 2004 zijn aangemeld in de praktijk 
(n = 2.060) 
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2.1.2 Opleidingsniveau 
 

 Zie ook tabel 2 in bijlage 2 
 

Ruim een derde van de volwassen patiënten (16 jaar en ouder) die zich in 
2004 hebben aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Mensendieck was 
op hoger niveau opgeleid (VWO, HBO of universitair onderwijs). Achten-
dertig procent van de patiënten was op middelbaar niveau opgeleid (VMBO-
theoretisch onderwijs, MBO of HAVO). Vergeleken met de Nederlandse 
bevolking zijn de patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck vaker hoog 
opgeleid (p < 0,001) (12). 
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Figuur 2.2: Hoogst behaalde opleidingsniveau van volwassen patiënten 
oefentherapie Mensendieck die in 2004 in de praktijk zijn 
aangemeld naar verzekeringsvorm (n = 1.541) 
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2.1.3 Voorkomen op VWS-lijst 
 

 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 
 

Van de ziekenfondsverzekerde patiënten die zich in 2004 in de praktijk voor 
oefentherapie Mensendieck hebben aangemeld, had 3,7% een aandoening 
die voorkomt op de niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige 
of intermitterende therapie (VWS-lijst).  
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2.2 Kenmerken verwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Ongeveer 15% van de patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck was 
in 2004 door een medisch specialist naar de oefentherapeut Mensen-
dieck verwezen. De meerderheid van de patiënten kwam met klachten 
aan de wervelkolom in de praktijk. 

2.2.1 Soort verwijzer 
 

 Zie ook tabel 3 in bijlage 2 
 

Van de patiënten die zich in 2004 hebben aangemeld in de praktijk voor 
oefentherapie Mensendieck was 85% verwezen door een huisarts. De 
overige patiënten waren door een medisch specialist verwezen. Neurologen 
en orthopeden vormden de belangrijkste groep van verwijzende specialisten. 
Sinds 1 januari 2004 kunnen ook bedrijfsartsen naar oefentherapie Mensen-
dieck verwijzen. Binnen LiPZ hebben er in 2004 enkele verwijzingen naar 
oefentherapie Mensendieck vanuit de bedrijfsarts plaatsgevonden: een half 
procent van de particulier verzekerden is door een bedrijfsarts verwezen.  
 

2.2.2 Verwijsdiagnosen 
 

 Zie ook tabellen 4 en 5 in bijlage 2 
 

In het LiPZ-project registreren oefentherapeuten Mensendieck de verwijs-
tekst van de verwijsbrief, die zij van de huisarts of medisch specialist ont-
vangen. Deze tekst (de verwijsdiagnose) wordt gecodeerd naar de ICPC-
codering (International Classification for Primary Care) (11). Een groot deel 
van de patiënten kwam in 2004 met klachten aan de wervelkolom. Zo had 
16% van de patiënten lage rugpijn zonder uitstraling en nog eens 16% 
symptomen of klachten aan de rug. Particulier verzekerden hadden vaker 
klachten aan de rug en minder vaak lage rugpijn zonder uitstraling dan 
ziekenfondsverzekerden (zie figuur 2.3). 
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Figuur 2.3: Zes meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de 
International Classification for Primary Care (ICPC), voor 
patiënten verwezen naar oefentherapie Mensendieck die in 2004 
in de praktijk zijn aangemeld, naar verzekeringsvorm (nzfw = 
1.210; npart = 761) 
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2.3 Gezondheidsprobleem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
‘Schoudergordelproblematiek’ en ‘lage rugpijn’ vormden de belang-
rijkste kernproblemen waarmee patiënten in 2004 bij de oefentherapeut 
Mensendieck kwamen. Het merendeel van de patiënten had reeds lange 
tijd klachten, zo’n 40% had een recidiverende klacht en bijna de helft 
van de patiënten had al eerdere paramedische zorg ontvangen. 
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2.3.1 Beroepsspecifieke diagnosecode 
 

 Zie ook tabel 6 in bijlage 2 
 

De beroepsspecifieke diagnosecode van de oefentherapie Mensendieck 
bestaat uit één basiselement: het kernprobleem. De kernproblemen worden 
nader gedifferentieerd aan de hand van vier elementen, te weten: beperkin-
gen, belasting-belastbaarheid, stoornissen en complicerende factoren.  
 
Bij patiënten die zich in 2004 hebben aangemeld in de praktijk voor oefen-
therapie Mensendieck, werden met name de kernproblemen ‘schouder-
gordelproblematiek’, ‘lage rugpijn zonder uitstraling’ en ‘lage rugpijn met 
uitstraling’ gesteld (zie figuur 2.4). Schoudergordelproblematiek omvat 
tevens klachten aan de nek of cervicale wervelkolom. 
 
 
Figuur 2.4: Vijf meest voorkomende kernproblemen uit de beroeps-

specifieke diagnosecode bij patiënten verwezen naar oefen-
therapie Mensendieck die in 2004 in de praktijk zijn aangemeld 
naar verzekeringsvorm (nzfw = 1.254; npart = 798) 
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2.3.2 Duur van de klacht 
 

 Zie ook tabel 7 in bijlage 2 
 

In 2004 kwam een derde van de patiënten met klachten die reeds langer dan 
twee jaar bestonden in de praktijk voor oefentherapie Mensendieck (zie 
figuur 2.5). Een kwart van de patiënten had klachten die zes maanden tot 
twee jaar aanwezig waren. Minder dan tien procent van de patiënten kwam 
met acute klachten (< één maand) in de praktijk voor oefentherapie Mensen-
dieck. 
 
 
Figuur 2.5: Duur van de klacht bij aanvang van de behandelepisode van 

patiënten, die in 2004 zijn aangemeld bij de oefentherapeut 
Mensendieck, naar verzekeringsvorm (nzfw = 1.242; npart = 788) 
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2.3.3 Herhaling van de klacht 
 

 Zie ook tabel 8 in bijlage 2 
 

Ruim 40% van de patiënten die zich in 2004 hebben aangemeld in de prak-
tijk voor oefentherapie Mensendieck had een recidiverende klacht. Onder 
een recidiverende klacht wordt een klacht verstaan die optreedt na een 
klachtenvrije periode van minimaal vier weken en maximaal twee jaar.  
 

2.3.4 Eerdere zorg 
 

 Zie ook tabel 9 in bijlage 2 
 

Door de oefentherapeuten Mensendieck wordt in het LiPZ-netwerk aan-
gegeven of de patiënt eerdere of andere zorg heeft gehad voor dezelfde of 
voor andere klachten in de twee jaar voorafgaand aan de behandelepisode. 
Een kleine meerderheid van de patiënten die zich in 2004 in de praktijk voor 
oefentherapie Mensendieck hebben aangemeld, had geen eerdere zorg gehad 
(zie figuur 2.6). Bij particulier verzekerden lag dit percentage statistisch 
significant hoger dan bij ziekenfondsverzekerden (p < 0,01) (respectievelijk 
57,3% en 47,9%). Als patiënten eerdere zorg hebben gehad, is dat met name 
eerdere fysiotherapie (35,1%). Ruim tien procent van de patiënten had eerder 
oefentherapie Cesar en/ of Mensendieck gehad. 
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Figuur 2.6: Eerdere paramedische zorg aan patiënten die in 2004 zijn 
aangemeld bij de oefentherapeut Mensendieck (n = 2.018) 

51,5%

35,1%

1,3%

7,0%

4,6%

48,5%

0,4%

Geen eerdere zorg
Wel eerdere zorg
Fysiotherapie
Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Mensendieck
Combinatie: fysiotherapie en oefentherapie C/M
Combinatie: oefentherapie C/M

 
 

2.4 Behandeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
De behandeling was in 2004 bij een groot deel van de patiënten gericht 
op gaan liggen, zitten of staan (32%) en/ of op het verbeteren van de 
lichaamshouding (19%). Een kwart van de patiënten werd zeven tot 
negen keer behandeld en de behandelduur lag vaak tussen de drie en zes 
maanden. Over het algemeen werden behandelingen in de praktijk zelf 
gegeven (94%) en sturen en oefenen vond binnen vrijwel alle behandel-
episoden plaats. 
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2.4.1 Behandeldoelen 
 

 Zie ook tabel 10 in bijlage 2 
 

Aan het begin van de behandelepisode worden door deelnemende therapeu-
ten behandeldoelen geregistreerd. Per patiënt kan één hoofddoel op activitei-
tenniveau en één hoofddoel op het niveau van lichaamsfuncties worden aan-
gegeven. 
 
Bij de meerderheid van de patiënten die in 2004 in de praktijk voor oefen-
therapie Mensendieck zijn aangemeld was op beide niveaus een hoofd-
behandeldoel opgesteld. Bij 40% van de patiënten was alleen op het niveau 
van lichaamsfuncties een behandeldoel gesteld. 
 
Op activiteitenniveau waren de behandeldoelen in 2004 vaak gericht op 
(gaan) liggen/ zitten/ staan (32%) en op arbeidsgerelateerde activiteiten 
(14%). Op het niveau van lichaamsfuncties waren de behandeldoelen over 
het algemeen gericht op het verbeteren van de lichaamshouding (19%), op 
het verbeteren van de stabiliteit en mobiliteit van de wervelkolom (15%) en 
op ontspanning (13%). 
 

2.4.2 Omvang behandelepisode 
Een kwart van de patiënten werd in zeven tot negen zittingen behandeld, 
ruim een derde ontving tien tot 18 zittingen (zie figuur 2.7). Over het alge-
meen werden particulier verzekerden iets minder vaak behandeld dan 
ziekenfondsverzekerden (p <0,01). 
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Figuur 2.7: Aantal zittingen oefentherapie Mensendieck van patiënten bij 
wie de behandelepisode in 2004 is afgerond (nzfw = 1.287; 
npart = 727) 

 
 
Een derde van de patiënten is tussen de drie en zes maanden onder behan-
deling geweest van een oefentherapeut Mensendieck (zie figuur 2.8). Ruim 
een kwart was tussen de zes weken en drie maanden onder behandeling. Er 
zijn geen statistisch significante verschillen tussen ziekenfonds- en parti-
culier verzekerde patiënten. 
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Figuur 2.8: Behandelduur oefentherapie Mensendieck van patiënten bij 
wie de behandelepisode in 2004 is afgerond (nzfw = 1.285; 
npart = 727) 

 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Tot 
en

 m
et 

1 w
ee

k

1 -
 4 

wek
en

4 -
 6 

wek
en

6 w
ek

en
 - 3

 m
aa

nd
en

3 -
 6 

maa
nd

en

6 -
 9 

maa
nd

en

9 -
12

 m
aa

nd
en

La
ng

er 
da

n 1
 ja

ar

P
er

ce
nt

ag
e 

pa
tië

nt
en

ZFW Part Totaal

2.4.3 Productie 
 

 Zie ook tabel 13 in bijlage 2 
 

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt naar verschil-
lende behandelvormen, zoals een reguliere zitting in de praktijk, een behan-
deling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zogenoemde 
prestaties, welke zijn vastgesteld door het College Tarieven Gezondheids-
zorg/Zorgautoriteit i.o..  
Van de behandelsessies die in 2004 gegeven zijn, vond 94% plaats in de 
praktijk voor oefentherapie Mensendieck. De overige behandelingen werden 
bij de patiënt thuis gegeven. Een enkele behandeling vond plaats in een in-
stelling (zoals een verzorgingshuis). Het percentage zittingen dat gedecla-
reerd werd als zijnde een zitting in een instelling is lager dan het werkelijke 
aantal zittingen dat in een instelling gegeven wordt. Als er namelijk meer-
dere patiënten achtereenvolgens bij dezelfde instelling worden behandeld, 
mogen therapeuten bij slechts één patiënt een toeslag rekenen. 
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2.4.4 Soort behandeling 
 

 Zie ook tabel 14 in bijlage 2 
 

Na afloop van een behandelepisode registreren LiPZ-therapeuten wat zij 
tijdens de behandelingen gedaan hebben, dit zijn de zogenoemde ver-
richtingen. Deze verrichtingen zijn gebaseerd op de Classificatie Para-
medische Beroepen (CVPB). Ten behoeve van de LiPZ-registratie kunnen 
therapeuten maximaal drie verrichtingen registreren die in minimaal de helft 
van de gegeven behandelingen uitgevoerd zijn.  
Gedurende vrijwel alle behandelepisoden in 2004 is de verrichting ‘sturen en 
oefenen’ toegepast. Functies worden iets vaker geoefend dan vaardigheden 
(zie figuur 2.9). Bij een derde van de behandelepisoden werden begeleidende 
verrichtingen toegepast. Uit eerder onderzoek is gebleken dat fysiotherapeu-
ten vaker begeleidende verrichtingen toepassen dan ze zelf aangeven op 
registratieformulieren (13). Het is niet ondenkbaar dat oefentherapeuten 
Mensendieck dat ook doen. Bij het interpreteren van de resultaten dient 
hiermee rekening gehouden te worden. 
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Figuur 2.9: Verrichtingen bij patiënten oefentherapie Mensendieck bij wie 
de behandeling in 2004 is afgerond (nzfw = 1.016; npart = 564) 
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2.5 Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
In 2004 werd bij een groot deel van de patiënten de behandeling beëin-
digd omdat de patiënt uitbehandeld was (78%). Bij ruim driekwart van 
de patiënten werden de behandeldoelen, naar het oordeel van de thera-
peut, grotendeels bereikt. 

34 Jaarboek LiPZ 2004, NIVEL 2006 



2.5.1 Reden van beëindiging zorg 
 

 Zie ook tabel 15 in bijlage 2 
 

In 2004 werd bij driekwart van de ziekenfondsverzekerde patiënten de zorg 
beëindigd omdat de cliënt uitbehandeld was. Bij particulier verzekerden was 
dit 81% van de patiënten (p = 0,01). Bij deze patiënten werd de zorg minder 
vaak beëindigd met de reden dat het maximaal aantal vergoede zittingen 
bereikt was vergeleken met ziekenfondsverzekerden (respectievelijk 1,8% en 
4,1%). Tevens werd de behandeling aan particulier verzekerden minder vaak 
door de zorgverlener gestaakt (respectievelijk 1,8% en 5,5%).  
 

2.5.2 Resultaat 
 

 Zie ook tabel 16 in bijlage 2 
 

LiPZ-therapeuten registreren aan het einde van de behandelepisode de mate 
waarin de behandeldoelen volgens hen bereikt zijn. In 2004 waren de behan-
deldoelen naar het oordeel van de therapeut bij 79% van de patiënten voor 
tenminste driekwart bereikt. Bij particulier verzekerden was dit vaker het 
geval dan bij ziekenfondsverzekerden (p < 0,01). Bij 11% van de patiënten 
werden de behandeldoelen niet of nauwelijks bereikt. 
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3 Trendcijfers 
 
 

3.1 Patiëntkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
In de periode 2002-2004 is de samenstelling van de patiëntenpopulatie 
bij de oefentherapeut Mensendieck wat betreft geslacht en leeftijd niet 
veranderd. Wel is het aandeel patiënten met een aandoening die voor-
komt op de lijst met aandoeningen voor langdurige therapie groter. 
Daarnaast is het aandeel hoger opgeleide patiënten afgenomen in de 
periode 2002-2004, maar de patiënten bij de oefentherapeut Mensen-
dieck blijven gemiddeld hoger opgeleid dan de Nederlandse populatie. 

3.1.1 Geslacht en leeftijd 
 

 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 
 

Sinds 2002 is het aandeel mannelijke patiënten in de praktijk voor oefen-
therapie Mensendieck niet statistisch significant veranderd (zie figuur 3.1). 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck 
is de afgelopen jaren eveneens niet veranderd (zfw: p = 0,48; part: p = 0,95)  
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Figuur 3.1: Percentage mannelijke patiënten bij de oefentherapeut 
Mensendieck naar het jaar van aanmelding en naar ver-
zekeringsvorm (n2002zfw = 1.120; n2003zfw = 1.549; n2003zfw = 1.260; 
n2002part = 498; n2003part = 822; n2004part = 800)   
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3.1.2 Opleidingsniveau 
 

 Zie ook tabel 2 in bijlage 2 
 

Met name bij de particulier verzekerden is het aandeel patiënten dat op hoger 
niveau is opgeleid gedaald sinds 2002: in 2002 was 66% van de patiënten 
hoger opgeleid, in 2004 was dat 58% (p = 0,002) (zie figuur 3.2). Bij 
ziekenfondsverzekerden is deze trend niet zichtbaar. Binnen deze groep was 
in 2002 25% hoger opgeleid, in 2004 was dat 23% (p = 0,06). 
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Figuur 3.2: Hoogst behaalde opleidingsniveau voor volwassen patiënten 
oefentherapie Mensendieck naar jaar van aanmelding en naar 
verzekeringsvorm (n2002zfw = 722; n2003zfw = 1.134; n2003zfw = 958; 
n2002part = 349; n2003part = 561; n2004part = 583)   
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3.1.3 Voorkomen op VWS-lijst 
 

 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 
 

Er heeft een kleine stijging plaatsgevonden van het percentage patiënten met 
een aandoening die voorkomt op de, door het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport ingestelde, niet-limitatieve lijst met aandoeningen 
voor chronische of intermitterende therapie (zogenoemde lijst-patiënten) 
(p < 0,001). Ondanks deze toename betreft het aandeel lijstpatiënten bij de 
oefentherapeut Cesar nog altijd minder dan vijf procent. De hoeveelheid 
zorg aan lijstpatiënten is met gemiddeld 23% gestegen ten opzichte van 
2003. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aan-
tal lijstpatiënten binnen de praktijk en niet door een stijging van het gemid-
delde aantal zittingen per patiënt. Overigens is er wel sprake van grote ver-
schillen tussen praktijken in de mate waarin de omvang van de zorg aan 
lijstpatiënten is veranderd (1). 
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3.2 Kenmerken verwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Er is tussen 2002 en 2004 geen verandering geweest in het aandeel 
verwijzingen door huisartsen. Er komen minder patiënten met lage 
rugklachten zonder uitstraling, terwijl er meer patiënten komen met 
rugklachten met uitstraling of met syndromen aan de cervicale wervel-
kolom.  

3.2.1 Soort verwijzer 
 

 Zie ook tabel 3 in bijlage 2 
 

Er zijn in de periode 2002-2004 geen significante verschuivingen geweest in 
de verhouding patiënten die werden verwezen door huisartsen en patiënten 
die werden verwezen door medisch specialisten. In figuur 3.3 is het percen-
tage patiënten verwezen door medisch specialisten weergegeven. 
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Figuur 3.3: Percentage patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck ver-
wezen door een medisch specialist naar het jaar van aanmelding 
en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 1.210; n2003zfw = 1.549; 
n2003zfw = 1.260; n2002part = 498; n2003part = 822; n2004part = 800) 
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3.2.2 Verwijsdiagnosen 
 

 zie ook tabellen 4 en 5 in bijlage 2 
 

In het LiPZ-project registreren oefentherapeuten Mensendieck de verwijs-
tekst van de verwijsbrief, die zij van de huisarts of medisch specialist ont-
vingen. Deze tekst (de verwijsdiagnose) wordt gecodeerd naar de ICPC-
codering (International Classification for Primary Care).  
Bij de ziekenfondsverzekerden heeft er een statistisch significante afname 
plaatsgevonden van het aandeel patiënten met ‘lage rugpijn zonder uit-
straling’ (zie figuur 3.4) (p = 0,007). Het aandeel patiënten met ‘lage rugpijn 
met uitstraling’ of ‘syndromen cervicale wervelkolom’ is statistisch signi-
ficant toegenomen (p < 0,001). Bij de particulier verzekerden zijn er geen 
statistisch significante verschillen (zie figuur 3.5). Wel lijkt in deze groep 
een trend zichtbaar naar minder patiënten met lage rugpijn zonder uitstraling. 
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Figuur 3.4: Zes veel voorkomende verwijsdiagnosen (in ICPC-coderingen) 
van ziekenfondsverzekerde patiënten oefentherapie Mensen-
dieck naar jaar van aanmelding (n2002 = 1.210; n2003 = 1.549; 
n2004 = 1.210)  
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Figuur 3.5: Zes veel voorkomende verwijsdiagnosen (in ICPC-coderingen) 
van particulier verzekerde patiënten oefentherapie Mensendieck 
naar jaar van aanmelding (n2002 = 498; n2003 = 799; n2004 = 761) 

0 5 10 15 20

Lage rugpijn zonder uitstraling

Symptomen/ klachten rug

Symptomen/ klachten nek

Verworven afwijkingen
wervelkolom

Neurasthenie/ surmenage

Syndromen cervicale
wervelkolom

Percentage patiënten2002 2003 2004

 
 

3.3 Gezondheidsprobleem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Er zijn nauwelijks veranderingen geweest in de periode 2002-2004 in 
het gezondheidsprobleem waarmee patiënten bij de oefentherapeut 
Mensendieck komen.  

3.3.1 Beroepsspecifieke diagnosecode 
 

 Zie ook tabel 6 in bijlage 2 
 

De beroepsspecifieke diagnosecode van de oefentherapie Mensendieck be-
staat uit één basiselement: het kernprobleem. De kernproblemen worden 
nader gedifferentieerd aan de hand van vier elementen, te weten: be-
perkingen, belasting-belastbaarheid, stoornissen en complicerende factoren. 
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De afgelopen jaren zijn er geen statistisch significante wijzigingen geweest 
in de kernproblemen die door oefentherapeuten worden toegekend aan de 
klachten van hun patiënten.  
 

3.3.2 Duur van de klacht 
 

 Zie ook tabel 7 in bijlage 2 
 

Sinds 2002 zijn er geen statistisch significante verschillen geweest in de duur 
van de klacht waarmee patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck komen 
(zie figuur 3.6).  
 
 
Figuur 3.6: Duur van de klacht van patiënten verwezen naar oefentherapie 

Mensendieck naar het jaar van aanmelding en naar verzekerings-
vorm (n2002zfw = 1.030; n2003zfw = 1.527; n2004zfw = 1.242; 
n2002part = 486; n2003part = 804; n2004part = 788) 
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3.3.3 Herhaling van de klacht 
 

 Zie ook tabel 8 in bijlage 2 
 

Het aandeel ziekenfondsverzekerde patiënten met een recidiverende klacht is 
in 2003 lager dan in  2002 (zie figuur 3.7) (p = 0,01). In 2004 is het aandeel 
stabiel gebleven. Bij de particulier verzekerden zijn er geen statistisch signi-
ficante verschillen gevonden (p = 0,35). Onder een recidiverende klacht 
wordt een klacht verstaan die optreedt na een klachtenvrije periode van ten-
minste vier weken en ten hoogste twee jaar. 
 
 
Figuur 3.7: Recidivering van de klacht van patiënten verwezen naar oefen-

therapie Mensendieck naar het jaar van aanmelding en naar 
verzekeringsvorm (n2002zfw = 989; n2003zfw = 1.503; n2004zfw = 
1.232; n2002part = 480; n2003part = 805; n2004part = 788) 
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3.3.4 Eerdere zorg 
 

 Zie ook tabel 9 in bijlage 2 
 

LiPZ-therapeuten geven bij aanvang van een behandelepisode aan of de 
patiënt eerdere of andere zorg heeft gehad voor dezelfde of voor andere 
klachten in de twee jaren voorafgaand aan de behandelepisode. Onder 
eerdere zorg wordt (een combinatie van) fysiotherapie, oefentherapie Cesar 
en oefentherapie Mensendieck verstaan.  
Het aandeel patiënten dat zonder eerdere zorg bij de oefentherapeut Mensen-
dieck komt is de laatste jaren niet statistisch significant veranderd (zie figuur 
3.8). 
 
 
Figuur 3.8: Eerder paramedisch zorggebruik voor dezelfde of andere 

klachten in de afgelopen twee jaar voor patiënten oefentherapie 
Mensendieck naar jaar van aanmelding en naar verzekerings-
vorm (n2002zfw = 991; n2003zfw = 1.510; n2004zfw = 1.234; n2002part = 
480; n2003part = 798; n2004part = 784) 
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3.4 Behandeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Er zijn geen grote veranderingen in de kenmerken van de behandeling 
van patiënten bij de oefentherapeut Mensendieck. Patiënten worden iets 
vaker aan huis behandeld. 

3.4.1 Omvang 
 

 Zie ook tabel 11 en 12 in bijlage 2 
 

Vergeleken met 2002 is de omvang van de behandelepisode in 2003 niet 
statistisch significant veranderd. In beide jaren lag het gemiddeld aantal 
zittingen op 12 zittingen bij ziekenfondsverzekerden en op 11 zittingen bij 
particulier verzekerden.  
De gemiddelde behandelduur is eveneens niet significant veranderd. Zowel 
bij particulier verzekerden als bij ziekenfondsverzekerden lag deze in beide 
jaren tussen de 19 en 20 weken.  
 

3.4.2 Productie 
 

 Zie ook tabel 13 in bijlage 2 
 

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt naar verschil-
lende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een 
behandeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zoge-
noemde prestaties, welke zijn vastgesteld door het College Tarieven 
Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o.. 
Vergeleken met 2002 worden in 2004 iets meer behandelingen bij de patiënt 
thuis gegeven (p < 0,001). Toch heeft in alle jaren ruim 90% van de behan-
deling in de praktijk voor oefentherapie Mensendieck plaatsgevonden. 
 

3.4.3 Soort behandeling 
 

 Zie ook tabel 14 in bijlage 2 
 

Na afloop van een behandelepisode registreren LiPZ-therapeuten wat zij 
tijdens de behandelingen gedaan hebben, dit zijn de zogenoemde ver-
richtingen. Deze verrichtingen zijn gebaseerd op de Classificatie Verrich-
tingen Paramedische Beroepen (CVPB).  
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De afgelopen jaren is er in het percentage patiënten bij wie sturen en oefenen 
als verrichting is toegepast, nauwelijks verandering opgetreden (figuur 3.9). 
Het lijkt alsof met name vaardigheden minder vaak individueel getraind 
worden, maar daar staat een stijging van het percentage patiënten bij wie 
sturen en oefenen niet verder gespecificeerd is tegenover. Daarnaast heeft 
met name in 2003 een daling plaatsgevonden in het percentage patiënten bij 
wie begeleidende verrichtingen (zoals adviseren en informeren) worden 
toegepast (zfw: p = 0,01; part: p = 0,04). Er lijkt zich een stijging voor te 
doen in het percentage patiënten bij wie groepsgewijs gestuurd en geoefend 
wordt.  
 
 
Figuur 3.9: Verrichtingen oefentherapie Mensendieck naar het jaar waarin 

de behandelepisode is afgesloten en naar verzekeringsvorm 
(n2002zfw = 654; n2003zfw = 914; n2004zfw = 1.016; n2002part = 305; 
n2003part = 461; n2004part = 564)  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ZFW Part ZFW Part

Sturen/ oefenen Begeleidende verrichtingen

Pe
rc

en
ta

ge
 p

at
ië

nt
en

2002 2003 2004

 
 

48 Jaarboek LiPZ 2004, NIVEL 2006 



3.5 Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Vergeleken met 2002 en 2003 zijn behandelingen in 2004 vaker beëin-
digd omdat het maximale aantal vergoede zittingen bereikt was. Er zijn 
geen verschillen gevonden in het resultaat van de zorg. 

3.5.1 Reden van beëindiging zorg 
 

 Zie ook tabel 15 in bijlage 2 
 

Bij ziekenfondsverzekerden is het percentage patiënten bij wie de behan-
deling wordt beëindigd omdat het maximaal aantal vergoede zittingen be-
reikt is, gestegen van één procent in 2002 naar vier procent in 2004 (figuur 
3.10) (p = 0,008). Bij particulier verzekerden is hierin geen trend zichtbaar. 
Terwijl de behandeling bij particulier verzekerden vaker wordt afgesloten 
omdat de patiënt uitbehandeld is, is dit bij ziekenfondsverzekerden minder 
vaak het geval. 
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Figuur 3.10: Reden voor beëindiging van de zorg voor patiënten oefen-
therapie Mensendieck naar het jaar waarin de behandelepisode 
is afgerond en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 567; n2003zfw = 
687; n2004zfw = 660; n2002part = 289; n2003part = 338; n2004part = 
387) 
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 Zie ook tabel 1
 

LiPZ-therapeuten registrer
waarin de behandeldoelen bereikt zijn. Zoals zichtbaar is in figuur 3.11 zijn 
er de afgelopen jaren slechts kleine schommelingen geweest in de mate 
waarin de behandeldoelen bereikt zijn. Bij ziekenfondsverzekerden lag h
percentage patiënten bij wie de behandeldoelen voor tenminste driekwart 
waren bereikt net onder de 80%; bij particulier verzekerden net er boven. 
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Figuur 3.11: Het resultaat met betrekking tot het doel bij patiënten oefen-
therapie Mensendieck naar het jaar waarin de behandelepisode 
is afgerond en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 640; n2003zfw = 
705; n2004zfw = 697; n2002part = 290; n2003part = 333; n2004part = 
408) 
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Bijlage 1: Representativiteit LiPZ-netwerk 
oefentherapie Mensendieck 

 
 
De representativiteit van het LiPZ-netwerk voor de beroepsgroep oefen-
therapie Mensendieck is op drie niveaus onderzocht: op praktijk-, therapeut- 
en patiëntniveau. De representativiteit is bepaald voor de therapeuten die in 
2004 deelnamen aan LiPZ. Gegevens over de representativiteit van praktij-
ken die in 2001 en 2002 deelnamen staan weergegeven in respectievelijk 
Jaarboek LiPZ 2001 en Jaarboek LiPZ 2002. 
 
Representativiteit van de deelnemende praktijken 
De kenmerken van de LiPZ-praktijken (n = 21) die in 2004 deelnamen zijn 
vergeleken met de kenmerken van de praktijken voor oefentherapie Mensen-
dieck uit de Registratie van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (14), 
peildatum 1 januari 2004 (n = 641). 
LiPZ-praktijken komen wat betreft het aantal therapeuten per praktijk, de 
verdeling over Nederland en de mate van stedelijkheid goed overeen met de 
praktijken voor oefentherapie Mensendieck uit de Peiling (tabel 1). Ruim de 
helft van de LiPZ-praktijken is solopraktijk, van de praktijken uit de Peiling 
is tweederde solopraktijk. In beide populaties is de meerderheid van de prak-
tijken gevestigd in het westen van het land.  
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Tabel 1: Kenmerken van LiPZ-praktijken oefentherapie Mensendieck 
versus praktijken oefentherapie Mensendieck uit de Peiling 
oefentherapie Cesar en Mensendieck 2004 

 
 LiPZ Peiling   
 N = 21 % N = 641 % P

Aantal therapeuten per praktijk       
1 therapeut 10 52,6 431 67,2 0,10
2 therapeuten 4 21,1 141 22,0 
3 therapeuten of meer 5 26,3 69 10,8 
   
Aantal praktijken naar landsdeel   
Noord 1 5,3 45 7,0 0,96
Oost 3 15,8 113 17,6 
Zuid 3 15,8 80 12,5 
West 12 63,2 403 62,9 
   
Mate van verstedelijking   
Zeer sterk stedelijk 3 14,3 149 23,2 0,31
Sterk stedelijk 6 28,6 179 27,9 
Matig stedelijk 6 28,6 126 19,7 
Weinig stedelijk 6 28,6 120 18,7 
Niet stedelijk 0 0,0 67 10,5 
 
 
Representativiteit van de deelnemende therapeuten 
De kenmerken van de aan LiPZ deelnemende therapeuten (n = 23) zijn 
eveneens vergeleken met de kenmerken van de oefentherapeuten Mensen-
dieck uit de Registratie van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (14), 
peildatum 1 januari 2004 (n = 755). 
De kenmerken van de LiPZ-deelnemers komen goed overeen met de ken-
merken van de oefentherapeuten Mensendieck uit de Peiling. In beide 
populaties zijn (vrijwel) alle therapeuten vrouw. Het grootste deel is tussen 
de 36 en 45 jaar oud. Driekwart van de LiPZ-therapeuten heeft tussen de 21 
en 40 direct patiëntgebonden uren per week. Van de therapeuten in de 
Peiling is dat 58%. Over het algemeen zijn de therapeuten in beide groepen 
tussen 1980 en 1999 afgestudeerd. 
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Tabel 2: Kenmerken van LiPZ-oefentherapeuten Mensendieck versus 
oefentherapeuten Mensendieck uit de Peiling oefentherapie Cesar 
en Mensendieck 2004 

 
 LiPZ Peiling   
 N = 23  % N = 755 % P

Geslacht 
Vrouw 23 100,0 752 93,4 0,20
 
Leeftijdsklasse 
Jonger dan 26 jaar 0 0,0 53 7,0 0,68
26-35 jaar 8 38,1 236 31,3
36-45 jaar 9 42,9 275 36,5
46-55 jaar 3 14,3 138 18,3
Ouder dan 55 jaar 1 4,8 51 6,8
 
Direct patiëntgebonden uren/week 
0-20 uur 5 25,0 230 39,9 0,28
21-40 uur 15 75,0 333 57,8
Meer dan 40 uur 0 0,0 13 2,3
 
Jaar van afstuderen 
Voor 1970 0 0,0 49 6,5 0,40
1970-1979 1 4,3 64 8,5
1980-1989 9 39,1 271 35,9
1990-1999 12 52,2 293 38,8
2000 of later 0 0,0 78 10,3
 
 
Representativiteit van de patiëntenpopulatie in de LiPZ-praktijken 
Op patiëntniveau is geen goede vergelijking mogelijk, aangezien er geen 
andere recente gegevens beschikbaar zijn. Om toch een beeld te krijgen van 
de representativiteit zijn de LiPZ-gegevens vergeleken met gegevens uit het 
Landelijke Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH is een netwerk 
van huisartsen waarin ondermeer verwijsgegevens verzameld worden. Daar-
door kunnen LINH-gegevens inzicht geven in kenmerken van patiënten die 
door de huisarts naar de oefentherapeut Mensendieck verwezen worden. 
Voor het bepalen van de representativiteit is gebruik gemaakt van de LINH-
gegevens van 2004 (15) en van de gegevens van door een huisarts verwezen 
LiPZ-patiënten. 
 
Tabel 3 toont een overzicht van het geslacht en de leeftijd van de LiPZ-
patiënten en het geslacht en de leeftijd van de patiënten binnen LINH die 
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naar de oefentherapeut Mensendieck verwezen zijn. Hieruit blijkt dat deze 
kenmerken goed overeenkomen. 
 
 
Tabel 3: Kenmerken patiënten oefentherapie Mensendieck uit het LiPZ-net-

werk (verwezen door een huisarts) versus kenmerken patiënten uit 
het LINH-netwerk  (in procenten) 

 
 LiPZ LINH P

Geslacht  
Man 28,6 29,5 0,72
  
Leeftijdsklasse  
0-14 jaar 9,2 8,3 0,06
15-24 jaar 19,9 23,4 
25-44 jaar 43,6 47,8 
45-64 jaar 20,4 15,4 
65-74 jaar 4,6 3,8 
75 jaar en ouder 2,3 1,3 
 
 
In LINH worden van patiënten die verwezen worden naar oefentherapie 
Mensendieck gegevens verzameld omtrent de diagnosen zoals die door de 
huisarts gesteld zijn. In tabel 4 zijn deze diagnosen vergeleken met de 
diagnosen van patiënten uit het LiPZ-netwerk die door een huisarts ver-
wezen zijn. De top drie is in beide populaties hetzelfde, met geringe ver-
schillen in voorkomen. De overige diagnosen lopen meer uiteen. Zo zijn 
LINH patiënten vaker verwezen met spanningshoofdpijn en meerdere 
klachten aan het bewegingsapparaat. LiPZ-patiënten zijn daarentegen vaker 
verwezen met hyperventilatie en syndromen in de cervicale wervelkolom 
(niet in tabel). Mogelijk veroorzaken verschillen in de methodiek van 
coderen deze verschillen: In LINH coderen huisartsen zelf de diagnose, 
terwijl in LiPZ researchmedewerkers de exacte verwijstekst coderen. 
Aangezien een huisarts niet altijd alle informatie op een verwijsbrief 
vermelden, zijn verschillen in diagnosecodes onvermijdelijk.  
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Tabel 4: Top 10 verwijsdiagnosen LINH (van patiënten verwezen naar een 
oefentherapeut Mensendieck) met daarbij het voorkomen van deze 
diagnosen in LiPZ (bij patiënten verwezen door een huisarts) (in 
procenten) 

 
 LINH LiPZ
 N=451 N=1679

L03; Lage rugpijn zonder uitstraling 21,3 16,6
L02; Rug symptomen/ klachten 19,7 16,7
L01; Nek symptomen/ klachten 12,4 10,1
N02; Spanningshoofdpijn 6,0 1,4
L85; Verworven afwijkingen wervelkolom 4,9 5,2
L86; Lage rugpijn met uitstraling 4,2 4,4
L29; Andere symptomen/ klachten bewegingsapparaat 2,7 0,1
L04; Borstkas symptomen/ klachten 2,2 0,5
L13; Heup symptomen/ klachten 1,8 0,5
L08; Schouder symptomen/ klachten 1,6 3,5
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Bijlage 2: LiPZ-tabellen voor de beroepsgroep 
oefentherapie Mensendieck 

 
 
In deze bijlage worden de resultaten per onderzoeksvraag in de vorm van 
tabellen weergegeven.  
 
Vraag 1: Wat zijn de kenmerken van patiënten verwezen naar oefentherapie 

Mensendieck?  
 

 Zie ook de paragrafen 2.1.1, 2.1.3 en 3.1.1, 3.1.3 
 
 
Tabel 1. Kenmerken van patiënten verwezen naar oefentherapie Mensen-

dieck naar jaar van aanmelding in de praktijk en verzekeringsvorm 
(% patiënten) 

 
    Ziekenfonds  Particulier  Totaal

Kenmerken patiënten   2002   2003  2004  2002  2003  2004  2004
Geslacht Mannelijk 24,1  22,5 23,8 33,7 35,5 38,0 29,3
 Vrouwelijk 75,9  77,5 76,2 66,3 64,5 62,0 70,7
            
Leeftijd 0-14 jr 5,1  4,5 5,4 13,5 12,0 13,8 8,6
 15-24 jr 20,4  18,2 18,3 17,5 21,4 19,6 18,8
 25-34 jr 23,8  28,0 26,7 18,5 17,9 17,9 23,3
 35-44 jr 18,6  18,3 19,5 18,3 19,2 17,9 18,9
 45-54 jr 16,2  14,5 14,3 15,7 12,4 13,3 13,9
 55-64 jr 9,5  8,2 8,2 9,8 10,5 10,3 9,0
 65-74 jr 4,4  6,3 5,9 4,0 4,5 3,8 5,0
 >75 jr 2,0  2,2 1,7 2,8 1,9 3,6 2,4
            
Voorkomen Lijstpatiënt 2,7  2,3 3,7     3,7
Aantal patiënten in LiPZ 1.210  1.549  1.260  498 822  800  2.060
 
* Door het Ministerie van VWS ingestelde niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor 

langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie 
Mensendieck ten behoeve van vergoeding in het kader van de ziekenfondswet. 
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 Zie ook de paragrafen 2.1.2 en 3.1.2 
 
 
Tabel 2: Hoogst genoten opleidingsniveau van volwassen patiënten 

verwezen naar oefentherapie Mensendieck naar jaar van aan-
melding in de praktijk en verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds Particulier Totaal

  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Speciaal onderwijs 0,1 0,7 0,3 0,3 0,0 0,2  0,3
Basisonderwijs 5,3 5,9 6,3 0,9 3,6 7,2  6,6
VMBO-praktijk 29,2 28,0 26,1 7,4 5,9 5,7  18,4
VMBO-theorie 8,4 9,3 10,3 3,7 3,9 4,6  8,2
HAVO 9,4 7,1 6,2 7,4 6,4 7,4  6,6
VWO 2,9 3,6 2,4 10,0 12,5 9,3  5,0
MBO 21,9 26,4 27,5 13,5 16,2 16,5  23,3
HBO/ universitair 21,6 17,9 20,1 55,6 51,5 48,4  30,8
Anders 1,1 1,1 0,8 1,1 0,0 0,9  0,8
Aantal LiPZ-patiënten 722 1.134 958 349 561 583  1.541
 
 
Vraag 2: Door welke medici en voor welke klachten/ aandoeningen worden 

patiënten verwezen naar oefentherapie Mensendieck?  
 

 Zie ook de paragrafen 2.2.1 en 3.2.1 
 
 
Tabel 3: Soort verwijzer van patiënten verwezen naar oefentherapie 

Mensendieck naar jaar van aanmelding in de praktijk en ver-
zekeringsvorm (% patiënten) 

 
    Ziekenfonds Particulier   Totaal

    2002  2003  2004  2002   2003   2004  2004
Huisarts  85,7 85,7 82,8 90,0 89,5 89,2  85,3
Medisch specialist  14,3 14,2 17,2 10,0 10,5 10,3  14,5
Bedrijfsarts  0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5  0,2
Aantal patiënten in LiPZ 1.210  1.549  1.260  498  822   800   2.060
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 Zie ook de paragrafen 2.2.2 en 3.2.2 
 
 
Tabel 4: Tien meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de 

International Classification of Primary Care (ICPC) voor patiënten 
verwezen naar oefentherapie Mensendieck en in 2004 aangemeld 
in de praktijk 

 
Verwijsdiagnosen % patiënten
L03 ; Lage rugpijn zonder uitstraling 16,4
L02 ; Rug symptomen/ klachten 15,7
L01 ; Nek symptomen/ klachten 9,1
L86 ; Lage rugpijn met uitstraling 6,3
L83 ; Syndromen cervicale wervelkolom 5,9
L85 ; Verworven afwijkingen wervelkolom 5,6
R98 ; Hyperventilatie 4,1
W28 ; Functiebeperking/ handicap tgv zwangerschap 3,6
L08 ; Schouder symptomen/ klachten 3,1
P78 ; Neurasthenie/ surmenage 2,9
Aantal patiënten in LiPZ 1.978
 
 
Tabel 5. Meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de Inter-

national Classification of Primary Care (ICPC), in de periode 2002-
2004 naar verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
Ziekenfondsverzekerden 2002 2003 2004 
Lage rugpijn zonder uitstraling 21,4 14,6 18,1 
Symptomen/ klachten rug 17,8 15,2 14,5 
Symptomen/ klachten nek 9,7 10,4 9,2 
Lage rugpijn met uitstraling 3,9 5,2 8,1 
Syndromen cervicale wervelkolom 3,7 3,1 6,6 
Hyperventilatie 3,3 3,9 4,5 
Aantal patiënten in LiPZ 1.210 1.549 1.210 
    
Particulier verzekerden 2002 2003 2004 
Lage rugpijn zonder uitstraling 18,3 16,8 13,7 
Symptomen/ klachten rug 17,7 16,2 17,5 
Symptomen/ klachten nek 8,6 10,7 8,9 
Verworven afwijkingen wervelkolom 6,8 6,7 7,2 
Neurasthenie/ surmenage 5,6 5,5 3,5 
Syndromen cervicale wervelkolom 3,2 2,6 4,6 
Aantal patiënten in LiPZ 498 799 761 
 

Jaarboek LiPZ 2004, NIVEL 2006 63 



Vraag 3: Wat is er bekend over het gezondheidsprobleem van de patiënt die 
verwezen wordt naar oefentherapie Mensendieck?  

 
 zie ook de paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 

 
 
Tabel 6: Kernprobleem uit de beroepsspecifieke diagnosecode van patiën-

ten oefentherapie Mensendieck, naar jaar van aanmelding en 
verzekeringsvorm (percentage patiënten) 

 
  Ziekenfonds Particulier  Totaal

  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Problematiek onderste extremiteit 5,1 5,3 3,3 4,1 5,0 4,4 3,7
Bekkengordel - zwangerschap 5,1 5,7 5,3 3,3 3,9 4,5 5,0
Bekkengordel - anders 1,6 2,0 1,4 1,9 1,7 1,5 1,5
Lage rugpijn zonder uitstraling 14,5 13,3 15,2 13,6 16,4 12,7 14,2
Lage rugpijn met uitstraling 15,8 13,7 14,0 12,6 9,6 9,5 12,3
Lumbale wervelkolom - anders 2,2 3,6 3,2 3,3 4,3 3,3 3,2
Thoracale wervelkolom 7,2 6,6 5,3 8,7 7,4 7,8 6,3
Totale wervelkolom problematiek 8,3 8,1 9,1 13,6 9,9 12,2 10,3
Problematiek bovenste extremiteit 4,2 4,2 3,9 7,4 7,2 6,3 4,8
Schoudergordelproblematiek 21,7 22,2 21,9 19,2 20,4 23,1 22,3
Ademhalingsproblematiek 5,0 5,9 5,2 4,9 5,3 4,8 5,0
Neurologische problematiek 1,2 2,0 3,0 1,6 2,5 2,5 2,8
Psychische problematiek 2,7 2,7 4,1 1,2 2,2 4,0 4,0
Problematiek gehele lichaam 4,0 4,0 4,2 3,9 3,3 2,3 3,5
Ander kernprobleem 1,5 0,8 1,0 0,8 0,9 1,4 1,1
Aantal patiënten in LiPZ 1.090 1.538 1.254 515 815 798 2.052
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 Zie ook de paragrafen 2.3.2 en 3.3.2 
 
 
Tabel 7: Duur van de klacht bij aanvang van de behandelepisode van 

patiënten verwezen naar oefentherapie Mensendieck naar jaar van 
aanmelding en naar verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds  Particulier   Totaal
  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Minder dan 2 dagen 0,4 0,3 0,1 0,4 1,2 2,4 1,0
2 - 7 dagen 0,6 0,5 0,9 1,2 0,9 1,4 1,1
1 week - 1 maand 7,0 7,0 6,9 4,5 9,0 6,5 6,7
1 - 3 maanden 13,0 16,4 14,0 14,4 17,4 17,1 15,2
3 - 6 maanden 11,8 15,2 16,3 13,6 13,1 15,6 16,0
6 mnd. - 1 jaar 13,0 12,0 13,4 14,4 13,1 12,4 13,1
1 - 2 jaar 14,3 13,8 12,7 14,6 13,7 13,2 12,9
Meer dan 2 jaar 40,0 34,7 35,7 36,8 31,7 31,3 34,0
Aantal patiënten in LiPZ 1.030 1.527 1.242  486 804 788  2.030
 
 

 Zie ook de paragrafen 2.3.3 en 3.3.3 
 
 
Tabel 8: Recidivering van de klacht van patiënten verwezen naar 

oefentherapie Mensendieck naar jaar van aanmelding en naar 
verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Zf Ziekenfonds Particulier  Totaal

  4.021 2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Ja 35,6 51,3 44,9 44,8 44,8 40,6 41,4 43,5
Nee 61,1 48,7 55,1 55,2 55,2 59,4 58,6 56,5
Aantal patiënten in LiPZ   989 1.503 1.232 480 805 788 2.020
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 Zie ook de paragrafen 2.3.4 en 3.3.4 
 
 
Tabel 9: Ander of eerder zorggebruik voor dezelfde of andere klachten 

gedurende twee jaar voorafgaand aan het begin van de behandel-
episode bij patiënten verwezen naar oefentherapie Mensendieck 
naar jaar van aanmelding en verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds Particulier   Totaal

  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Fysiotherapie 40,8 36,6 37,7 32,3 32,0 31,0  35,1
Oefentherapie Cesar 0,5 1,5 1,9 0,8 1,5 0,5  1,3
Oefentherapie Mensendieck 10,4 8,7 7,4 9,0 7,5 6,4  7,0
Combinatie: fysiotherapie en oefen- 

therapie Cesar of Mensendieck 5,8 6,3 4,7 4,1 3,1 4,5  4,6
Combinatie: oefentherapie Cesar en 

Mensendieck 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,4  0,4
Geen 42,0 46,2 47,9 52,9 55,4 57,3  51,5
Aantal patiënten in LiPZ 991 1.510 1.234 480 798 784   2.018
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Vraag 4: Hoe ziet een paramedisch behandelplan er uit in termen van be-
handeldoelen, welke verrichtingen zijn uitgevoerd en wat is de 
omvang van de behandelepisode?  

 
 

 Zie ook de paragrafen 2.4.1 en 3.4.1 
 
 
Tabel 10: Per niveau de vijf meest voorkomende hoofdbehandeldoelen van 

patiënten verwezen naar oefentherapie Mensendieck naar het jaar 
van aanmelding en verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
    Ziekenfonds  Particulier  Totaal 

    2002 2003 2004 200220032004 2004 
Activiteiten- (Gaan) liggen/zitten/staan 25,2 29,5 28,8 36,6 37,3 36,5 31,8 
niveau Arbeidsgerelateerde activiteiten 13,0 15,2 15,8 14,5 12,7 11,9 14,3 
 Bukken/ hurken/ etc. 5,0 2,7 2,8 3,8 2,0 1,5 2,3 
 Andere activiteiten 3,6 2,7 2,8 3,4 2,9 2,6 2,7 
 Overige mot. vaardigheden 6,2 4,2 1,7 7,4 5,0 2,9 2,1 
 Overige behandeldoelen           
 op activiteitenniveau 6,7 6,7 6,7 6,0 6,9 5,4 6,2 
            
Lichaamsfunctie- Lichaamshouding 19,9 18,6 17,6 22,5 25,1 21,2 19,0 
niveau Ontspanning 13,1 11,2 13,9 7,6 9,7 11,8 13,1 
 Stand/ houding wervelkolom 11,2 13,3 10,8 16,5 15,4 12,9 11,6 
 Stabiliteit/ mobiliteit wervelkolom 10,9 11,4 15,8 22,5 12,6 13,9 15,1 
 Functie musculatuur nek/schouder/arm 8,7 8,4 8,6 10,7 6,2 10,2 9,2 
 Overige behandeldoelen           
 op lichaamsfunctieniveau 25,9 26,2 26,5 25,6 23,4 27,5 26,9 
Aantal patiënten in LiPZ 1.0531.5411.255 497 817 798 2.053 
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 Zie ook paragraaf 3.4.2 
 
 
Tabel 11: Gemiddeld aantal zittingen oefentherapie Mensendieck (en 

95%-betrouwbaarheidsinterval) per patiënt naar het jaar waarin 
de behandelepisode is gestart en naar verzekeringsvorm, lijst- en 
niet-lijstpatiënten en drie veel voorkomende verwijsdiagnosen* 

 
    2002  2003 
Kenmerken patiënt/diagnose  gem [95%-BI] N  gem [95%-BI] N
Ziekenfonds Totaal 12,2 [11,7 -12,6] 1.163  12,1 [11,7 - 12,5] 1.381
 lijst 21,2 [15,7 -26,7] 35  25,6 [15,9 - 35,3] 31
 niet-lijst 11,9 [11,4 -12,3] 1.126  11,8 [11,4 - 12,2] 1.350
               
Particulier  11,3 [10,6 -11,9] 491  11,2 [10,6 - 11,8] 713
               
Nek symptomen/klachten ZFW 13,6 [11,9 -15,3] 114  11,5 [10,5 - 12,5] 160
 Part 9,9 [7,7 -12,1] 42  10,4 [9,2 - 11,6] 76
               
Rug symptomen/klachten ZFW 11,8 [10,6 -13,0] 205  11,2 [10,5 - 12,0] 243
 Part 11,2 [9,4 -13,0] 89  10,4 [9,2 - 11,6] 115
              
Lage rugpijn zonder uitstralingZFW 10,9 [10,1 -11,7] 250  11,6 [10,7 - 12,5] 229
  Part 10,6 [9,2 -12,1] 90   10,6 [9,6 - 11,7] 121
 
* Voor het berekenen van het gemiddeld aantal zittingen zijn patiënten één jaar gevolgd. Zittingen die na 

dat jaar plaatsvonden zijn buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 12: Gemiddelde behandelduur oefentherapie Mensendieck (in 
weken) (en 95%-betrouwbaarheidsinterval) per patiënt naar het 
jaar waarin de behandelepisode is gestart en naar verzekerings-
vorm, lijst- en niet-lijstaandoeningen en drie veel voorkomende 
verwijsdiagnosen* 

 
    2002 2003 
Kenmerken patiënt/diagnose   gem [95%-BI] N  gem [95%-BI] N
Ziekenfonds Totaal 19,5 [18,7 -20,3] 1.163 19,4 [18,7 -20,1] 1.381
 lijst 29,6 [23,5 -35,6] 35 33,6 [27,3 -39,8] 31
 niet-lijst 19,2 [18,4 -20,0] 1.126 19,1 [18,4 -19,8] 1.350
               
Particulier  19,8 [18,5 -21,1] 491 19,3 [18,3 -20,4] 713
               
Nek symptomen/klachten ZFW 21,3 [18,5 -24,0] 114 19,5 [17,5 -21,6] 160
 Part 17,8 [13,9 -21,7] 42 19,0 [16,4 -21,7] 76
               
Rug symptomen/klachten ZFW 20,2 [18,3 -22,0] 205 18,6 [16,9 -20,3] 243
 Part 20,4 [17,5 -23,2] 89 17,8 [15,4 -20,1] 115
             
Lage rugpijn zonder uitstralingZFW 17,9 [16,3 -19,6] 250 18,8 [17,2 -20,5] 229
  Part 19,0 [16,1 -21,9] 90 18,9 [16,5 -21,3] 121
 
* Voor het berekenen van het gemiddeld aantal zittingen zijn patiënten één jaar gevolgd. 

Zittingen die na dat jaar plaatsvonden zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
 

 Zie ook de paragrafen 2.4.3 en 3.4.3 
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Tabel 13: Declaraties van zittingen oefentherapie Mensendieck naar de 
behandelvorm (prestatiecode) van patiënten oefentherapie 
Mensendieck verdeeld naar het jaar waarin ze aangemeld zijn en 
naar verzekeringsvorm (% zittingen) 

 
  Ziekenfonds  Particulier  Totaal
  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004
Reguliere behandeling oefentherapeut 

Mensendieck 94,6 93,8 93,2 96,1 94,8 94,9 93,8
Behandeling oefentherapeut Mensendieck bij

patiënt thuis 5,4 6,2 6,6 3,8 5,2 5,0 6,0
Behandeling oefentherapeut Mensendieck in

instelling (bv. verzorgingshuis) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Groepsbehandeling oefentherapeut 

Mensendieck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consult oefentherapieMensendieck 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Aantal zittingen in LiPZ 15.55719.30417.437 5.2209.05510.300 27.737
 
 

 Zie ook de paragrafen 2.4.4 en 3.4.4 
 
 
Tabel 14: Verrichtingen bij patiënten oefentherapie Mensendieck naar het 

jaar waarin de behandelepisode is afgerond en naar 
verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds  Particulier   Totaal

  2002  2003  2004  2002   2003  2004  2004
Sturen/ oefenen  99,2 99,2 99,6 99,0  99,3 99,6 99,6
Individueel - functies 66,2 64,1 61,0 57,0 53,6 57,4 59,7
Individueel - vaardigheden 70,8 63,9 55,0 74,4 66,2 58,9 56,4
Groepsgewijs - functies 5,5 5,9 7,2 5,9 7,2 7,4 7,3
Groepsgewijs - vaardigheden 1,4 1,6 2,3 2,0 0,7 2,3 2,3
Niet gespecificeerd 6,6 23,3 23,8 9,5 21,0 16,1 21,1
Begeleidende verrichtingen 34,7 29,1 29,7 45,9  38,8 41,0 33,7
Informeren/ adviseren 32,4 27,8 29,1 44,6 37,7 40,2 33,1
Bieden van steun 2,8 1,1 1,2 1,6 1,3 1,4 1,3
Niet gespecificeerd 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Overige verrichtingen 0,2 0,0 0,1 1,0  0,2 0,2 0,1
Aantal patiënten in LiPZ 654  914  1.016  305   461  564  1.580
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Vraag 5: Wat is het resultaat van de behandeling? 
 
 

 Zie ook de paragrafen 2.5.1 en 3.5.1 
 
 
Tabel 15: Reden voor beëindiging van de zorg voor patiënten oefen-

therapie Mensendieck naar het jaar waarin de behandelepisode is 
afgerond en naar verzekeringsvorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds Particulier  Totaal

Reden einde zorg 2002 2003 2004 2002 2003 2004  2004
Cliënt uitbehandeld 78,8 76,1 75,2 79,5 81,4 81,4 77,5
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 1,3 3,2 4,2 2,4 0,9 1,8 3,3
Gestaakt door patiënt 9,1 9,0 9,7 9,7 7,7 8,8 9,4
Gestaakt door verwijzer 0,6 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,4
Gestaakt door paramedicus 5,0 5,2 5,5 2,1 3,8 1,8 4,1
Anders 5,3 6,3 5,0 6,2 5,9 5,9 5,3
Aantal patiënten in LiPZ 567 687 660 289 338 387 1.047
 
 
 Zie ook de paragrafen 2.5.2 en 3.5.2 

 
 
Tabel 16: Het resultaat met betrekking tot het doel naar het oordeel van de 

therapeut bij patiënten oefentherapie Mensendieck naar het jaar 
waarin de behandelepisode is afgerond en naar verzekerings-
vorm (% patiënten) 

 
  Ziekenfonds Particulier  Totaal

  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Doel niet bereikt 6,1 6,5 5,9 2,8 3,3 4,2 5,2
Doel enigszins bereikt 6,4 6,1 6,7 5,2 4,8 5,4 6,2
Doel half bereikt 10,3 8,9 10,8 8,3 6,9 7,1 9,4
Doel driekwart bereikt 24,7 22,8 22,1 20,4 17,4 17,6 20,5
Doel volledig bereikt 52,6 55,6 54,5 63,4 67,6 65,7 58,6
Aantal patiënten 640 705 697 290 333 408 1.105
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