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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt deel 1 van het derde Jaarboek LiPZ. Hierin worden de resultaten 
uit het LiPZ-project (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg) 
beschreven voor de beroepsgroep fysiotherapie. 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 Volks-
gezondheid, 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 
 

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.B. Boom is als vertegenwoordiger van de opdrachtgever bij de 
Stuurgroepvergaderingen 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 
 
 
In het eerste hoofdstuk van dit Jaarboek worden achtergrondgegevens van 
het LiPZ-project beschreven. Ondermeer staat beschreven wat de werkwijze 
is en welke onderzoeksvragen gesteld zijn. De resultaten zijn verdeeld in 
twee hoofdstukken: in hoofdstuk twee staan de cijfers over het jaar 2004 
weergegeven, hoofdstuk drie bevat trendcijfers over de jaren 2001 tot en met 
2004. Aan het begin van iedere paragraaf is een kernboodschap opgenomen. 
Hierin staan de belangrijkste bevindingen.Tot slot wordt in hoofdstuk vier 
van het Jaarboek een reflectie op de resultaten weergegeven.  
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Beschouwing 
 
 
Onderzoeksresultaten in het licht van beleid 
 
Fysiotherapie is de laatste jaren aan verscheidene veranderingen onderhevig. 
Zo is fysiotherapie in 2004 grotendeels uit het ziekenfondspakket verdwenen 
en zijn de tarieven sinds februari 2005 vrijgegeven voor de vrijgevestigde 
fysiotherapeuten. Bovendien is de fysiotherapeut naar verwachting in januari 
2006 vrij toegankelijk, met andere woorden patiënten kunnen vanaf 2006 
zonder tussenkomst van een huisarts of medisch specialist bij de fysiothera-
peut terecht. Het is niet ondenkbaar dat deze veranderingen hun effect 
hebben (gehad) op de patiëntenpopulatie van de fysiotherapeut of op de 
fysiotherapeutische behandeling. Doordat de Landelijke Informatievoor-
ziening Paramedische Zorg (LiPZ) continu gegevens vastlegt vanaf begin 
2001 tot op heden, biedt het de mogelijkheid om gevolgen van beleidsmaat-
regelen 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:  
− minder bezoeken aan de fysiotherapeut 
− meer patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aan-

doeningen 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 fysiotherapie in de 
Ziekenfondswet beperkt tot maximaal negen zittingen per indicatie per jaar 
(voor 1996 was de vergoeding onbeperkt). Indien de verzekerde een aan-
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doening had waarvoor langdurige fysiotherapie of oefentherapie Cesar of 
Mensendieck noodzakelijk is, had hij het recht op het noodzakelijke aantal 
zittingen per jaar. Voor deze aandoeningen is een lijst met indicaties 
vastgesteld waarvoor langdurige fysiotherapie of oefentherapie is aan-
gewezen. Dit wordt de “niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor lang-
durige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar of oefentherapie 
Mensendieck” (VWS-lijst) genoemd. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de 
aanspraken op fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck in de 
Ziekenfondswet nog verder beperkt. Uitsluitend kinderen krijgen fysiothera-
pie of oefentherapie vanaf de eerste zitting vergoed uit de Ziekenfondswet. 
Alleen volwassenen die een aandoening 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 in 2004 ten opzichte van 2003 een daling plaats-
gevonden in het totale aantal bezoeken aan de fysiotherapie. Echter, er 
bleken wel grote verschillen te zijn tussen praktijken: naast praktijken bij 
wie het totale aantal zittingen sterk was gedaald, waren er ook praktijken bij 
wie het totale aantal zittingen juist was gestegen. 
Op de tweede plaats heeft er een toename plaatsgevonden in het percentage 
ziekenfondsverzekerde patiënten die bij de fysiotherapeut komen voor een 
aandoening die voorkomt op de VWS-lijst. De totale omvang van de zorg 
aan deze lijstpatiënten is met gemiddeld 30% gestegen. Deze stijging wordt 
vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal lijstpatiënten binnen de 
fysiotherapiepraktijk en nauwelijks door een stijging van het gemiddelde 
aantal zittingen per patiënt (1). Wat betreft geslacht en leeftijd is de patiën-
tenpopulatie nauwelijks veranderd (2).  
Ten derde blijkt dat het aandeel ziekenfondsverzekerde patiënten bij wie de 
behandeling is beëindigd in verband met het bereiken van het maximum 
aantal vergoede zittingen in 2004 bijna verdubbeld ten opzichte van 2003. 
Daarentegen wordt de behandeling procentueel minder vaak beëindigd met 
de reden dat de patiënt uitbehandeld is. Het bereiken van het resultaat van de 
behandeling, naar het oordeel van de fysiotherapeut, blijkt nauwelijks ver-
anderd te zijn.  
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Discussie 
De grote verschillen in de mate waarin het totale aantal zittingen in de fysio-
therapiepraktijk 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 ondernemer-
schap van de therapeut en diens contact met verwijzers kunnen een rol 
spelen. Nader onderzoek moet uitwijzen welke factoren een rol hebben ge-
speeld. 
De toename van het aantal patiënten met een aandoening die voorkomt op de 
lijst voor langdurige therapie is ook gevonden bij oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck. Therapeuten lijken bewuster bezig te zijn met het registreren 
van een aandoening die voorkomt op de VWS-lijst. Waarschijnlijk komt dit 
doordat er in de huidige situatie een groter verschil is tussen het aantal ver-
goede zittingen bij patiënten met een aandoening die niet voorkomt op de 
VWS-lijst en het aantal vergoede zittingen bij patiënten met een aandoening 
die wel voorkomt op de VWS-lijst. Een groot deel van de ziekenfondsver-
zekerden is aanvullend verzekerd. Hierdoor hadden de meeste patiënten in 
de oude situatie altijd recht op een vergoeding van 18 zittingen: negen zit-
tingen vanuit het basispakket en nog eens negen zittingen in de aanvullende 
verzekering. In de huidige situatie hebben patiënten die aanvullend ver-
zekerd zijn en een aandoening hebben die niet voorkomt op de VWS-lijst 
over het algemeen nog maar recht op een vergoeding van ongeveer negen 
zittingen (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Patiënten met een aan-
doening die wel voorkomt op de VWS-lijst hebben bij een aanvullende 
verzekering recht op een vergoeding van tenminste 18 zittingen. 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. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
blijkt dat in 2004 minder ziekenfondsverzekerde patiënten contact met een 
fysiotherapeut hebben gehad vergeleken met 2003. Bovendien hebben de 
patiënten die een fysiotherapeut bezocht hebben, minder zittingen gehad. 
Daarentegen hebben meer particulier verzekerden een fysiotherapeut bezocht 
en dan ook meer zittingen gehad (3;4). 
Tot slot blijken de behandelingen vaker te zijn beëindigd om financiële 
redenen, terwijl de behandeldoelen naar het oordeel van de fysiotherapeut in 
vergelijkbare mate worden bereikt. Mogelijk hangt de keuze van de be-
handeldoelen samen met het aantal zittingen dat bij aanvang van de be-
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handelepisode ter beschikking staat. Indien de fysiotherapeut 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. 
 
 
Trends in verrichtingen 
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Kernboodschap 
Fysiotherapeuten passen steeds minder vaak fysische verrichtingen, zoals 
het toedienen van elektrische energie, toe. Er wordt steeds vaker geoefend 
met patiënten.
eleid van de beroepsvereniging 
oor veel aandoeningen is de werking van oefentherapie aangetoond in 
etenschappelijk onderzoek (5), terwijl de werking van fysische ver-

ichtingen, zoals het toedienen van elektrische of thermische energie, in veel 
indere mate of alleen in specifieke situaties is aangetoond (6). In KNGF-

ichtlijnen wordt dan ook vaak geadviseerd om terughoudend te zijn met het 
ebruik van fysische verrichtingen. 

ffecten op de zorg 
it de gegevens van het LiPZ-netwerk blijkt dat fysiotherapeuten steeds 
inder fysische verrichtingen toepassen bij de behandeling van hun 

atiënten. Daarentegen wordt het sturen en oefenen van activiteiten of 
uncties steeds vaker toegepast, evenals het begeleiden (informeren en 
dviseren) van patiënten.  

iscussie 
oordat fysiotherapeuten fysische verrichtingen steeds minder toepassen en 

ich steeds vaker richten op sturen en oefenen, lijken zij steeds meer te vol-
oen aan kwaliteitscriteria van de beroepsvereniging KNGF. Deze kwali-
eitscriteria zijn onder meer gericht op het stimuleren van therapie waarvan 
e werking wetenschappelijk is aangetoond. 
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Verwijzingen naar de fysiotherapie door bedrijfsartsen 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Ondanks de formele verwijsbevoegdheid van bedrijfsarts komen er nog 
geen patiënten via deze weg bij de reguliere fysiotherapeut.  

 
 
Veranderingen in verwijsbevoegdheid bedrijfsartsen 
Per 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid 
gekregen. Dat wil zeggen dat bedrijfsartsen de wettelijke bevoegdheid heb-
ben gekregen om onder meer naar een fysiotherapeut te verwijzen. Middels 
deze verwijsfunctie wordt getracht de arbocuratieve samenwerking te ver-
beteren 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 ziekte-
verzuim te realiseren (7;8).  
 
Effecten op de zorg 
Uit de LiPZ-gegevens blijkt dat geen van de LiPZ-therapeuten in 2004 
patiënten heeft behandeld die verwezen waren door een bedrijfsarts. 
Overigens geldt hetzelfde voor oefentherapeuten Cesar. Oefentherapeuten 
Mensendieck behandelen in beperkte mate patiënten die door een bedrijfsarts 
verwezen zijn. 
 
Discussie 
LiPZ-therapeuten vormen een afspiegeling van de reguliere fysiotherapeuten 
in Nederland. Therapeuten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrelevante aan-
doeningen maken hier geen deel van uit. Het is goed denkbaar dat bedrijfs-
artsen juist naar deze groep gespecialiseerde fysiotherapeuten verwijzen. Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in 
arbeidsrelevante aandoeningen vaker patiënten krijgen verwezen via een 
bedrijfsarts dan reguliere fysiotherapeuten (9). Uit datzelfde onderzoek bleek 
dat gespecialiseerde fysiotherapeuten vaker aandacht schenken aan de werk-
situatie en beduidend vaker werkplekonderzoek en werkplekbezoek ver-
richten dan reguliere therapeuten. Daarom is het wellicht ook wenselijk dat 
bedrijfsartsen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten verwijzen. 
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Directe toegankelijkheid fysiotherapie 
Fysiotherapie is vanaf januari 2006 direct toegankelijk. Dit betekent dat 
patiënten zonder tussenkomst van een huisarts of medisch specialist bij de 
fysiotherapeut terecht kunnen. In 2003 heeft TNO een pilot uitgevoerd naar 
directe toegankelijkheid van de fysiotherapie (DTF). Hieruit bleek dat de 
populatie die gebruik maakt van DTF over het algemeen jonger en hoger 
opgeleid is dan de populatie die door een arts wordt verwezen. Een kant-
tekening bij dit onderzoek was dat de groep particulier verzekerde patiënten 
buiten het project viel, terwijl juist deze groep veel belangstelling voor DTF 
heeft (10). Het LiPZ-netwerk kan de gevolgen van de invoering van DTF in 
2006 voor de inhoud van fysiotherapeutische zorg in kaart brengen voor de 
totale patiëntenpopulatie. Zo kan onder meer inzicht verkregen worden in het 
percentage patiënten dat zonder verwijsbrief komt en in de kenmerken van 
deze populatie. Daarnaast kan inzicht verkregen worden in mogelijke ver-
schillen in omvang en inhoud van de fysiotherapeutische zorg tussen patiën-
ten met en patiënten zonder verwijzing. 
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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 fysiothera-
peut en van de fysiotherapeutische zorg die aan hen geleverd is. Tevens zijn 
relevante ontwikkelingen sinds 2001 weergegeven. De gepresenteerde resul-
taten zijn gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening 
Paramedische Zorg (LiPZ). Binnen dit project worden sinds 2001 continu 
gegevens verzameld omtrent de beroepsgroepen extramurale fysiotherapie, 
oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Resultaten betreffende 
oefentherapie Cesar en Mensendieck staan weergegeven in respectievelijk 
deel 2 en deel 3 van het Jaarboek LiPZ 2004.  
Het eerste hoofdstuk geeft een kort overzicht van de achtergronden, de doel-
stellingen 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, prak-
tijken voor oefentherapie Cesar en praktijken voor oefentherapie Mensen-
dieck. Het doel van LiPZ is een representatieve, continue informatiever-
zameling van zorggerelateerde gegevens over de drie genoemde beroeps-
groepen 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. Individuele 
beroepsbeoefenaren kunnen hun eigen handelen spiegelen aan de hand van 
LiPZ-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 bij-
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voorbeeld 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 (1;11). In 2006 kunnen de gevolgen 
van de directe toegankelijkheid fysiotherapie, welke per 1 januari 2006 in 
werking treedt, onderzocht worden. 
Ook biedt LiPZ de mogelijkheid om onderdelen van de kwaliteit van het 
handelen te toetsen. Zo is onder meer onderzocht in welke mate de fysio-
therapeutische zorg aan patiënten met lage rugklachten overeenkomt met de 
KNGF-richtlijn ‘lage rugpijn’ (12).  
 
 

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 fysio-
therapie worden onderstaande vragen beantwoord: 
1. Wat zijn de kenmerken van patiënten verwezen naar een fysiotherapeut? 
2. Door welke medici en voor welke klachten/ aandoeningen worden patiën-

ten naar een fysiotherapeut verwezen? 
3. Wat is er bekend over het ‘gezondheidsprobleem’ van de patiënt die ver-

wezen wordt naar een fysiotherapeut? 
4. Hoe ziet een paramedisch behandelplan er uit in termen van behandel-

doelen, welke verrichtingen zijn uitgevoerd en wat is de werkelijke om-
vang van de behandelepisode? 

5. Wat is het resultaat van de behandeling? 
 

1.3.1 Gebruikte gegevens om onderzoeksvragen te beantwoorden 
In hoofdstuk 2 van dit rapport zullen bovenstaande vragen beantwoord wor-
den aan de hand van gegevens van patiënten die in 2004 in de fysiotherapie-
praktijk zijn behandeld. In hoofdstuk 3 van het rapport worden aan de hand 
van bovenstaande vragen de ontwikkelingen sinds 2001 weergegeven. De 
vragen één tot en met drie zullen beantwoord worden aan de hand van ge-
gevens van patiënten die in de betreffende jaren zijn aangemeld in de prak-
tijk. Vragen vier en vijf zullen beantwoord worden aan de hand van ge-
gevens van patiënten bij wie de behandeling in de betreffende jaren is afge-
rond. Om veranderingen in de behandelomvang zichtbaar te maken, zijn alle 
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patiënten die verwezen zijn in 2002 en 2003 gedurende één jaar gevolgd. De 
zittingen die in dat ene jaar hebben plaatsgevonden zijn geselecteerd. Zit-
tingen die later plaatsvonden zijn buiten de analyses gehouden. Patiënten die 
in 2004 verwezen zijn, konden nog geen jaar gevolgd worden. Daarom zijn 
de gegevens van deze groep patiënten niet weergegeven bij de resultaten 
omtrent de behandelomvang. Aangezien de LiPZ-registratie zich in 2001 en 
een deel van 2002 beperkte tot ziekenfondsverzekerde patiënten, zullen de 
ontwikkelingen over de tijd voor ziekenfonds- en particulier verzekerde 
patiënten afzonderlijk besproken worden. 
 
 

1.4 Werkwijze LiPZ algemeen 
 
In de eerste helft van 2005 registreerden 85 fysiotherapeuten binnen 36 
fysiotherapiepraktijken 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 voldeden 110 therapeuten in 43 
fysiotherapiepraktijken. De registratieperiode waarover gerapporteerd wordt, 
loopt van april 2001 tot en met december 2004. De gemiddelde duur van de 
registratieperiode per praktijk is drie jaar. 
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Figuur 1.1: Spreiding LiPZ-therapeuten voor fysiotherapie 

 
 
Gedurende het eerste deel van de registratieperiode heeft een beperkte ge-
gevensverzameling 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 praktijksoftwarepakketten RAAM en Intramed. Middels 
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de LiPZ-module kunnen gegevens verzameld worden die niet standaard in 
het softwarepakket aanwezig zijn. Deze gegevens sluiten aan bij het stan-
daard verslagleggingformulier van de fysiotherapeut. Per patiënt wordt de 
LiPZ-module op twee momenten ingevuld door de deelnemers: eenmaal bij 
het begin van de behandelepisode en eenmaal bij de afsluiting van de behan-
delepisode. 
 
Maandelijks worden de LiPZ-gegevens, aangevuld met de standaard declara-
tiegegevens, geëxtraheerd uit de praktijkregistratie zonder daarbij privacy-
gevoelige informatie mee te nemen. Vervolgens worden de gegevens elek-
tronisch 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 mini-
maal. 
 
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) (13). 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 be-
treffende praktijk. Noodzakelijke verbeteringen kunnen door de therapeuten 
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 
onterechte 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 fysiotherapeuten in het LiPZ-netwerk is op drie 
niveaus bekeken: op praktijk-, therapeut- en patiëntniveau. Op alle niveaus 
blijkt de representativiteit voldoende te zijn. Voor een uitgebreid overzicht 
van de representativiteit wordt verwezen naar bijlage 1. 
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2 Gegevens 2004 
 
 

2.1 Patiëntkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
In 2004 was een groot deel van de patiënten bij de fysiotherapeut 
ziekenfondsverzekerd, van het vrouwelijke geslacht en tussen de 35 en 
54 jaar oud. 13% van de ziekenfondsverzekerden had een aandoening 
die voorkomt op de lijst voor langdurige therapie. Vergeleken met alle 
inwoners van Nederland, zijn patiënten bij de fysiotherapeut iets lager 
opgeleid. 

2.1.1 Geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm 
 

 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 
 
Bijna zeventig procent van de patiënten die in 2004 de fysiotherapeut hebben 
bezocht, was ziekenfondsverzekerd. Van de ziekenfondsverzekerden was 
bijna tweederde van het vrouwelijke geslacht en bijna 40% was tussen de 35 
en 54 jaar oud. De gemiddelde leeftijd bedroeg 48,1 jaar (sd 18,7). Van de 
particulier verzekerden was een kleine meerderheid van het mannelijke 
geslacht en 45% was tussen de 35 en 54 jaar oud. De gemiddelde leeftijd 
bedroeg in deze groep 47,5 jaar (sd 17,7). In figuur 2.1 is zichtbaar dat, met 
uitzondering van de categorie kinderen, het aandeel vrouwen in alle leef-
tijdsgroepen groter is dan het aandeel mannen.  
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Figuur 2.1: Leeftijdsopbouw verdeeld naar geslacht van patiënten fysio-
therapie die in 2004 zijn aangemeld in de praktijk (n = 13.288) 
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2.1.2 Opleidingsniveau 
 Zie ook tabel 2 in bijlage 2. 

 
Veertig procent van de patiënten die zich in 2004 bij de fysiotherapeut aan-
gemeld hebben, is lager opgeleid (basisonderwijs, speciaal onderwijs of 
VMBO praktijkgericht onderwijs) (zie figuur 2.2). Achtendertig procent van 
de patiënten heeft middelbaar onderwijs (VMBO theoretisch onderwijs, 
MBO, HAVO) genoten. De resterende 22% is hoger opgeleid (universitair, 
VWO). Vergeleken met de totale Nederlandse bevolking in 2002 (14) zijn 
patiënten van de fysiotherapeut over het algemeen lager opgeleid. 
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Figuur 2.2: Hoogst behaalde opleidingsniveau van patiënten fysiotherapie 
die in 2004 in de praktijk zijn aangemeld uitgesplitst naar ver-
zekeringsvorm (Zf: n = 6.523; Part: n = 3.147) 
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2.1.3 Voorkomen op VWS-lijst 
 Zie ook tabel 1 in bijlage 2. 

 
In 2004 had 13% van de ziekenfondsverzekerde patiënten een aandoening 
die voorkomt op de niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige 
of intermitterende therapie (VWS-lijst). Met ingang van 1 januari 2004 zijn 
de aanspraken op fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck in de 
Ziekenfondswet beperkt. Uitsluitend  kinderen krijgen fysiotherapie of 
oefentherapie Cesar of Mensendieck vanaf de eerste zitting vergoed uit de 
Ziekenfondswet. Alleen volwassenen die een aandoening hebben die voor-
komt op de VWS-lijst krijgen de behandeling vanaf de negende zitting ver-
goed.  
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2.2 Kenmerken verwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Ruim negen op de tien patiënten van de fysiotherapeut is in 2004 door 
een huisarts verwezen. De meest voorkomende diagnosen waarmee 
patiënten verwezen werden, waren ‘lage rugpijn zonder uitstraling’ en 
‘symptomen of klachten aan de nek’. 

2.2.1 Soort verwijzer 
 Zie ook tabel 3 in bijlage 2. 

 
Van de ziekenfondsverzekerde patiënten die in 2004 zijn aangemeld in de 
fysiotherapiepraktijk is 92% verwezen door een huisarts. Van de particulier 
verzekerden is dat 93%. Binnen de groep patiënten die door een medisch 
specialist verwezen zijn, hebben de orthopeden en de chirurgen het grootste 
aandeel. Er hebben geen verwijzingen plaatsgevonden door bedrijfsartsen, 
welke sinds 1 januari 2004 de wettelijke bevoegdheid hebben naar fysio-
therapie te verwijzen. Mogelijk verwijzen bedrijfsartsen naar praktijken die 
gespecialiseerd zijn in arbeidsgerelateerde aandoeningen. Op dit moment 
zijn er geen cijfers voorhanden omtrent het aanbod van deze praktijken. Uit 
een onderzoek van TNO blijkt dat slechts een gering percentage fysiothera-
peuten gespecialiseerd is in bedrijfsfysiotherapie of arbeidsrelevante zorg 
(15). 
 

2.2.2 Verwijsdiagnosen 
 Zie ook tabel 4 in bijlage 2. 

 
In het LiPZ-netwerk registreren fysiotherapeuten de verwijstekst van de 
verwijsbrief, die zij van de huisarts of medisch specialist ontvangen. Deze 
tekst (de verwijsdiagnose) wordt gecodeerd naar de ICPC-codering (Inter-
national Classification for Primary Care) (13). Rug- en nekklachten vormden 
in 2004 de belangrijkste diagnosen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut 
kwamen (zie figuur 2.3). Daarnaast kwamen klachten aan de schouder en de 
knie voor in de top tien van meest voorkomende verwijsdiagnosen. De diag-
nose ‘andere ziekten van het bewegingsapparaat’ omvat ondermeer slijm-
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beursontstekingen en peesontstekingen. ‘Andere traumata van het bewe-
gingsapparaat’ omvat ondermeer zweepslag. 
 
 
Figuur 2.3: Meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de Inter-

national Classification for Primary Care (ICPC), voor patiënten 
verwezen naar fysiotherapie die in 2004 in de praktijk zijn aan-
gemeld, naar verzekeringsvorm (Zf: n = 7.720; Part: n = 3.475) 
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2.3 Gezondheidsprobleem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Van de patiënten die in 2004 bij de fysiotherapeut kwamen, had ruim 
60% relatief kortdurende klachten (< 3 maanden). Bij eenderde van de 
patiënten is sprake van een recidiverende klacht en iets minder dan de 
helft van de patiënten heeft in de twee jaar voorafgaand aan de be-
handelepisode eerder fysiotherapie gehad. 

2.3.1 Duur van de klacht 
 Zie ook tabel 6 in bijlage 2. 

 
Ruim 60% van de fysiotherapiepatiënten kwam in 2004 in de praktijk met 
klachten die bij aanvang van de behandelepisode korter dan drie maanden 
bestonden (figuur 2.4). Bij particulier verzekerde patiënten lag dit percentage 
iets hoger dan bij ziekenfondsverzekerden. Particulier verzekerden hadden 
procentueel minder vaak klachten die bij aanvang van de behandelepisode 
langer dan twee jaar aanwezig waren (p < 0,01). 
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Figuur 2.4: Duur klacht bij aanvang van de behandelepisode van patiënten 
verwezen naar fysiotherapie, die in 2004 zijn aangemeld, naar 
verzekeringsvorm (Zf: n = 7.944; Part: n = 3.607) 
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2.3.2 Herhaling van de klacht 
 Zie ook tabel 7 in bijlage 2. 

 
Bij eenderde van de patiënten die in 2004 zijn aangemeld in de fysiothera-
piepraktijk is sprake van 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. Ziekenfondsverzekerden 
hebben vaker een recidiverende klacht dan particulier verzekerden (respec-
tievelijk 35% en 31%; p < 0,01). 
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2.3.3 Eerdere zorg 
 Zie ook tabel 8 in bijlage 2. 

 
Door de fysiotherapeuten wordt in het LiPZ-netwerk aangegeven 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 of andere zorg wordt (een combinatie van) fysiotherapie, oefen-
therapie Cesar en oefentherapie Mensendieck verstaan. Een kleine meerder-
heid van de patiënten heeft geen eerdere of andere zorg gehad. Bij zieken-
fondsverzekerden ligt dit percentage iets lager dan bij particulier verzeker-
den (respectievelijk 52% en 57%; p < 0,01). Indien er sprake is geweest van 
eerdere zorg, is dat in 97% van de gevallen eerdere fysiotherapie. 
 
 

2.4 Behandeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Behandeldoelen worden bij eenderde van de patiënten gericht op mobi-
liteitsfuncties, zoals de mobiliteit van gewrichten. Ruim 60% van de 
patiënten wordt in minder dan tien zittingen behandeld. En de behan-
deling wordt bij een eenderde van de patiënten gespreid over ander-
halve maand tot drie maanden. Ruim 80% van de behandelingen vond 
in 2004 plaats in de praktijk. Met name manuele verrichtingen en sturen 
en oefenen werden frequent toegepast. 

2.4.1 Behandeldoelen 
 Zie ook tabel 9 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 
aangegeven.  
Bij een kwart van de patiënten is zowel op activiteitenniveau als op 
lichaamsfunctieniveau een hoofdbehandeldoel gesteld. Indien er slechts op 
één niveau een hoofdbehandeldoel is gesteld, is dat vaker op het niveau van 
lichaamsfuncties dan op het niveau van activiteiten. 
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Op activiteitenniveau zijn de behandeldoelen over het algemeen gericht op 
handelingen met betrekking tot het voortbewegen, zoals lopen en rennen: bij 
14% van alle patiënten; en op de houding: bij 11% van alle patiënten. Op 
lichaamsfunctieniveau is de behandeling vaak gericht op mobiliteitsfuncties 
(bij 34% van de patiënten), spierfuncties (bij 18% van de patiënten) of pijn 
(bij 11% van de patiënten). 
 

2.4.2 Omvang behandelepisode 
 Zie ook tabel 10 en 11 in bijlage 2. 

 
Van de patiënten bij wie de behandeling in 2004 is afgerond, is ruim 60% in 
minder dan tien zittingen behandeld door de fysiotherapeut (zie figuur 2.5). 
Zowel bij de ziekenfondsverzekerden als bij de particulier verzekerden 
wordt 13% van de patiënten vaker dan 18 keer behandeld. 
 
 
Figuur 2.5: Aantal zittingen fysiotherapie van patiënten bij wie de behandel-

episode in 2004 is afgerond naar verzekeringsvorm (Zf: n = 
7.715; Part: n = 3.668) 
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Ongeveer eenderde van de patiënten wordt zes weken tot drie maanden be-
handeld (zie figuur 2.6). Nog eens bijna een kwart wordt langer dan drie 
maanden behandeld. Ziekenfondsverzekerden worden over het algemeen iets 
langer behandeld dan particulier verzekerden (p < 0,01). 
 
 
Figuur 2.6: Behandelduur fysiotherapie van patiënten bij wie de behandel-

episode in 2004 is afgerond naar verzekeringsvorm (Zf: n = 
7.644; Part: n = 3.599) 

0 5 10 15 20 25 30 35

Tot en met 1 w eek

Langer dan 1 w eek, tot en met 4 w eken

Langer dan 4 w eken, tot en met 6 w eken

Langer dan 6 w eken, tot en met 3 maanden

Langer dan 3 maanden

Percentage patiënten

zf
part
totaal

 
 
 

2.4.3 Productie 
 Zie ook tabel 12 in bijlage 2. 

 
Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt naar verschil-
lende behandelvormen, zoals een reguliere zitting in de praktijk, een be-
handeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zoge-
noemde prestaties, welke zijn vastgesteld door het College Tarieven 
Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o. Het merendeel van de zittingen aan 
patiënten fysiotherapie (84%) vond plaats in de fysiotherapiepraktijk. 
Ziekenfondsverzekerden werden vergeleken met particulier verzekerden 
procentueel vaker aan huis (respectievelijk 10,5% en 5,7%) of in een 

30 Jaarboek LiPZ 2004, NIVEL 2006 



instelling (respectievelijk 4,6% en 1,7%; p< 0,01) behandeld. Een zeer 
beperkt deel van het totale aantal gegeven zittingen was een 
groepsbehandeling of een fysiotherapeutisch consult. Het percentage 
zittingen dat gedeclareerd wordt als zijnde een zitting in een instelling is 
lager dan het werkelijke aantal zittingen dat in een instelling gegeven wordt. 
Als er namelijk meerdere patiënten achtereenvolgens bij dezelfde instelling 
worden behandeld, mogen fysiotherapeuten bij slechts één patiënt een 
toeslag rekenen. 
 

2.4.4 Soort behandeling 
 Zie ook tabel 13 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 Ver-
richtingen Paramedische Beroepen (CVPB. Ten behoeve van de LiPZ-
registratie kunnen therapeuten maximaal drie verrichtingen registreren. Bij 
ruim driekwart van de patiënten werd in 2004 ‘sturen en oefenen’ als ver-
richting toegepast (figuur 2.7). Manuele verrichtingen, zoals masseren en het 
manueel teweegbrengen van beweging, werden bij 67% van de patiënten uit-
gevoerd. Bij ziekenfondsverzekerden was dit percentage iets lager dan bij 
particulier verzekerden (respectievelijk 65% en 70%; p = 0,02). Bij een 
derde van de patiënten werden begeleidende verrichtingen (zoals informatie 
en advies geven) toegepast. Uit eerder onderzoek is gebleken dat therapeuten 
vaker begeleidende verrichtingen aanwenden dan ze zelf aangeven op regis-
tratieformulieren (16). Bij het interpreteren van de resultaten dient hiermee 
rekening gehouden te worden.  
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Figuur 2.7: Verrichtingen bij patiënten fysiotherapie bij wie de behandeling 
in 2004 is afgerond, naar verzekeringsvorm (Zf: n = 6.664; Part: 
n = 3.180) 
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2.5 Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
In 2004 werd bij zes procent van de ziekenfondsverzekerde patiënten de 
zorg beëindigd omdat het maximum aantal vergoede zittingen bereikt 
werd. In ruim 80% van de behandelingen werden de behandeldoelen 
naar het oordeel van de fysiotherapeut in grote mate bereikt. 

2.5.1 Reden van beëindiging zorg 
 Zie ook tabel 14 in bijlage 2. 

 
In 2004 werd bij 78% van de ziekenfondsverzekerde patiënten de zorg 
beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Bij particulier verzekerde 
patiënten lag dit percentage nog iets hoger (83%). Vergeleken met particulier 
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verzekerden werd de zorg bij ziekenfondsverzekerden vaker beëindigd om-
dat het maximum aantal vergoede zittingen bereikt was of omdat de patiënt 
de behandeling staakte (p < 0,01). 
 

2.5.2 Resultaat 
 Zie ook tabel 15 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 fysiotherapeut bij ruim 80% van de patiën-
ten voor tenminste driekwart bereikt. Bij ongeveer vijf procent van de 
patiënten werden de behandeldoelen in het geheel niet bereikt. Behandel-
doelen worden bij particulier verzekerde patiënten in grotere mate bereikt 
dan bij ziekenfondsverzekerden (p < 0,01). 
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3 Trendcijfers 
 
 

3.1 Patiëntkenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Er hebben zich de afgelopen jaren kleine verschuivingen voorgedaan in 
de kenmerken van patiënten die bij de fysiotherapeut komen. Zo zijn de 
patiënten in 2004 vergeleken met 2002 iets jonger en over het algemeen 
wat hoger opgeleid. Daarnaast waren er met name in 2004 meer 
patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst voor langdurige 
therapie in de fysiotherapiepraktijk. 

3.1.1 Geslacht en leeftijd 
 Zie ook tabel 1 in bijlage 2. 

 
In de periode 2001-2004 is het aandeel mannen in de groep ziekenfondsver-
zekerde patiënten afgenomen van 38% naar 36% (p=0,01). In de groep parti-
culier verzekerde patiënten is het aandeel vrouwen niet statistisch significant 
veranderd. Daarnaast is bij de particulier verzekerden het percentage patiën-
ten 55 jaar en ouder afgenomen van 40% naar 34% (p < 0,001). Bij zieken-
fondsverzekerden is dit percentage niet statistisch significant veranderd. In 
figuur 3.1 staat de gemiddelde leeftijd over de jaren heen weergegeven. 
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Figuur 3.1: De gemiddelde leeftijd van patiënten verwezen naar fysio-
therapie naar jaar van aanmelding in de praktijk en ver-
zekeringsvorm (n2001zfw = 4.884; n2002zfw = 4.911; n2003zfw = 9.360; 
n2004zfw = 8.392; n2002part = 1.675; n2003part = 4.220; n2004part = 3.807) 
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3.1.2 Opleidingsniveau 
 Zie ook tabel 2 in bijlage 2. 

 
De afgelopen jaren is het percentage lager opgeleide patiënten (basis-
onderwijs, speciaal onderwijs of VMBO-praktijkgericht onderwijs) afge-
nomen (zie figuur 3.2). Bij ziekenfondsverzekerden is deze afname vooral 
ten gunste van patiënten die zijn opgeleid op middelbaar niveau (p < 0,001). 
Bij particulier verzekerden heeft er een stijging plaatsgevonden van het aan-
deel patiënten dat hoger is opgeleid (p = 0,002). 
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Figuur 3.2: Hoogst behaalde opleidingsniveau voor patiënten fysiotherapie 
naar jaar van aanmelding en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 
3.310; n2003zfw = 6.937; n2004zfw = 6.349; n2002part = 1.424; n2003part = 
3.338; n2004part = 2.983) 
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3.1.3 Voorkomen op VWS-lijst 
 Zie ook tabel 1 in bijlage 2 

 
In 2004 heeft er een toename plaatsgevonden van het percentage zieken-
fondsverzekerde patiënten met een aandoening die voorkomt op de, door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde, niet-limitatie-
ve lijst met aandoeningen voor chronische of intermitterende therapie (zoge-
noemde lijst-patiënten) (p < 0,001). 
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3.2 Kenmerken verwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Particulier verzekerde patiënten in de fysiotherapiepraktijk werden in 
2004 vergeleken met 2002 vaker verwezen door een huisarts. Zieken-
fondsverzekerde patiënten kwamen in 2004 procentueel vaker met 
klachten aan de knie en de schouder of met lage rugpijn met uitstraling 
vergeleken met 2002. Particulier verzekerde patiënten komen eveneens 
vaker met lage rugklachten met uitstraling.  

3.2.1 Soort verwijzer 
 Zie ook tabel 3 in bijlage 2. 

 
Bij particulier verzekerden is het aandeel patiënten dat door een huisarts is 
verwezen toegenomen sinds 2002 (p=0,03). Bij ziekenfondsverzekerden is 
dit aandeel niet statistisch significant veranderd. Patiënten die door een 
medisch specialist verwezen worden, zijn in de meeste gevallen vanuit 
orthopedie verwezen. 
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Figuur 3.3: Percentage fysiotherapiepatiënten verwezen door een huisarts 
naar het jaar van aanmelding en naar verzekeringsvorm (n2002zfw 
= 4.911; n2003zfw = 9.360; n2004zfw = 8.392; n2002part = 1.675; 
n2003part = 4.220; n2004part = 3.807) 
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3.2.2 Verwijsdiagnosen 
 Zie ook tabel 4 en 5 in bijlage 2. 

 
In het LiPZ-project registreren fysiotherapeuten de verwijstekst van de ver-
wijsbrief, die zij van de huisarts of medisch specialist ontvingen. Deze tekst 
(de verwijsdiagnose) wordt gecodeerd naar de ICPC-codering (International 
Classification for Primary Care).  
In de afgelopen jaren zijn er kleine veranderingen geweest in de diagnosen 
waarmee patiënten naar de fysiotherapeut worden verwezen. Figuur 3.4 
toont tien verwijsdiagnosen die in de periode 2001-2004 ieder jaar in de top 
tien van meest voorkomende verwijsdiagnosen bij ziekenfondsverzekerde 
patiënten voorkwamen. Het aandeel verwijzingen van patiënten met 
‘symptomen en klachten aan de schouder’ of ‘symptomen/ klachten aan de 
knie’ of met ‘lage rugpijn met uitstraling’ is de afgelopen jaren gestegen (p = 
0,009, p< 0,001 en p < 0,001, respectievelijk). Figuur 3.5 toont over de 
periode 2002-2004 de verwijsdiagnosen die in 2004 in de top tien van meest 
voorkomende verwijsdiagnosen bij particulier verzekerden voorkwamen. 
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Opvallend is de toename in het aandeel patiënten verwezen met ‘lage rugpijn 
met uitstraling’ (p < 0,001) en met ‘traumata aan het bewegingsapparaat’ 
(o.a. zweepslag en ribcontusie) (p< 0,001). 
 
 
Figuur 3.4: Tien veel voorkomende verwijsdiagnosen (in ICPC-coderingen) 

van ziekenfondsverzekerde patiënten fysiotherapie naar jaar van 
aanmelding (n2001 = 4.253; n2002 = 4.911; n2003 = 9.004; n2004 = 
7.720)  
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Figuur 3.5: Tien veel voorkomende verwijsdiagnosen (in ICPC-coderingen) 
van particulier verzekerde patiënten fysiotherapie naar jaar van 
aanmelding (n2002 = 1.675; n2003 = 4.092; n2004 = 3.475) 
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3.3 Gezondheidsprobleem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
Patiënten komen steeds vaker met kortdurende klachten bij aanvang 
van de behandelepisode in de fysiotherapiepraktijk. De klachten zijn 
nauwelijks vaker recidiverend. Wel hebben patiënten al vaker eerder 
paramedische zorg gehad in de twee jaren voorafgaand aan de be-
handelepisode voor dezelfde of andere klachten. 

3.3.1 Duur van de klacht 
 Zie ook tabel 6 in bijlage 2. 

 
De afgelopen jaren is het aandeel patiënten dat met relatief kortdurende 
klachten (< 3 maanden) wordt verwezen toegenomen (p < 0,001) (zie figuur 
3.6). Het aandeel patiënten met langdurige klachten (> 1 jaar) is daarentegen 
afgenomen (p < 0,001). 
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Figuur 3.6: Duur klacht van patiënten verwezen naar fysiotherapie naar het 
jaar van aanmelding en naar verzekeringsvorm (n2002zf = 3.969; 
n2003zf = 9.103; n2004zf = 7.944; n2002part = 1.644; n2003part = 4.131; 
n2004part = 3.607) 
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3.3.2 Herhaling van de klacht 
 Zie ook tabel 7 in bijlage 2. 

 
Het percentage ziekenfondsverzekerde patiënten met een recidiverende 
klacht heeft de afgelopen jaren geschommeld rond 35% (p = 0,02). Bij parti-
culier verzekerden schommelde dit percentage in de periode 2002-2004 rond 
de 31% (p = 0,64). Onder een recidiverende klacht wordt een klacht verstaan 
die optreedt na een klachtenvrije periode van minimaal vier weken en maxi-
maal twee jaar. 
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3.3.3 Eerdere zorg 
 Zie ook tabel 8 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. Sinds 2002 is het percentage 
patiënten dat eerdere zorg heeft gehad, gestegen (zie figuur 3.7) (zieken-
fondsverzekerden: p = 0,001; particulier verzekerden: p = 0,048). In alle 
jaren is dat vrijwel altijd eerdere fysiotherapie geweest.  
 
 
Figuur 3.7: Eerder paramedisch zorggebruik voor dezelfde of andere klach-

ten in de afgelopen twee jaar voor patiënten fysiotherapie naar 
jaar van aanmelding en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 3.736; 
n2003zfw = 8.746; n2004zfw = 7.588; n2002part = 1.577; n2003part = 
3.950; n2004part = 3.436) 
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3.4 Behandeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernboodschap 
De afgelopen jaren zijn fysische verrichtingen steeds minder toegepast 
door fysiotherapeuten. Daarentegen worden de verrichtingen sturen en 
oefenen en begeleiden vaker toegepast. In 2003 lag het gemiddeld 
aantal zittingen en de gemiddelde behandelduur lager dan in 2002. 

3.4.1 Omvang 
 Zie ook tabel 10 en 11 in bijlage 2. 

 
In 2003 is het gemiddeld aantal zittingen per behandelepisode gedaald ten 
opzichte van 2002. Dit geldt zowel voor ziekenfondsverzekerde patiënten 
(gedaald van gemiddeld 14,1 zittingen naar gemiddeld 13,0 zittingen) als 
voor particulier verzekerde patiënten (gedaald van gemiddeld 13,0 zittingen 
naar gemiddeld 11,4 zittingen). Om de ontwikkeling van het gemiddelde 
aantal zittingen te volgen over de tijd is er voor gekozen om patiënten in te 
delen naar het jaar waarin ze in de praktijk zijn aangemeld en ze vervolgens 
één jaar te volgen. Zittingen die na dat jaar plaatsvonden zijn buiten be-
schouwing gelaten, deze telden ook niet mee voor het daaropvolgende jaar. 
Overigens is de behandelepisode bij slechts een beperkt aantal patiënten niet 
afgerond na één jaar (3%). 
 
Evenals het gemiddelde aantal zittingen is ook de gemiddelde behandelduur 
per behandelepisode in 2003 lager dan in 2002. Opnieuw is dat zowel bij 
ziekenfondsverzekerden  (gedaald van gemiddeld 12,4 weken naar gemid-
deld 11,3 weken) als bij particulier verzekerden (gedaald van gemiddeld 
12,5 weken naar gemiddeld 10,4 weken) het geval. Van de drie meest voor-
komende verwijsdiagnosen is de behandelduur van patiënten verwezen met 
lage rugpijn zonder uitstraling het minst gedaald. 
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3.4.2 Productie 
 Zie ook tabel 12 in bijlage 2. 

 
Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt naar ver-
schillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, 
een behandeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de 
zogenoemde prestaties, welke zijn vastgesteld door het College Tarieven 
Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o. Sinds 2002 zijn er kleine wijzigingen 
geweest in de verdeling over deze prestaties. In alle jaren is ruim 80% van de 
zittingen aan ziekenfondsverzekerden een reguliere behandeling in de fysio-
therapiepraktijk. In 2003 was dit percentage het hoogst, procentueel minder 
zittingen werden in dat jaar aan huis gegeven (p < 0,001). Ruim 90% van de 
particulier verzekerden wordt in de praktijk behandeld (zie figuur 3.8). 
 
 
Figuur 3.8: Prestatiecodes van de zittingen van patiënten fysiotherapie naar 

jaar van declareren en naar verzekeringsvorm (n2002zf = 80.474; 
n2003zf = 128.855; n2004zf = 128.336; n2002part = 16.896; n2003part = 
44.401; n2004part = 42.820) 
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3.4.3 Soort behandeling 
 Zie ook tabel 13 in bijlage 2. 

 
Na afloop van een behandelepisode registreren LiPZ-therapeuten wat zij 
tijdens de behandelingen gedaan hebben, dit zijn de zogenoemde verrich-
tingen. Deze verrichtingen zijn gebaseerd op de Classificatie Verrichtingen 
Paramedische Beroepen (CVPB). De toepassing van fysische verrichtingen 
(bijvoorbeeld het toedienen van elektrische, elektromagnetische of thermi-
sche energie) is de afgelopen jaren afgenomen (zie figuur 3.9). Sturen en 
oefenen van functies en activiteiten en begeleidende verrichtingen (zoals 
adviseren en informeren) worden daarentegen vaker toegepast (p < 0,001). 
 
 
Figuur 3.9: Verrichtingen fysiotherapie naar het jaar waarin de behandel-

episode is afgesloten en naar verzekeringsvorm (n2002zfw = 3.273; 
n2003zfw = 7.513; n2004zfw = 6.664; n2002part = 1.295; n2003part = 
3.340; n2004part = 3.180)  
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3.5 Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 eden van beëindiging zorg 
 ie ook tabel 14 in bijlage 2 

In de period
ziekenfonds dat 
de patiënt is .1) (p < 0,001). Het percentage patiën-
ten bij wie de behandeling is gestopt omdat het maximaal aantal vergoede 
zittingen werd bereikt, is de afgelopen jaren gegroeid. Met name in 2004 is 
deze groei sterk geweest. Bij particulier verzekerde patiënten zijn er slechts 
geringe veranderingen in de reden voor het beëindigen van de zorg geweest 
(p = 0,20). 
 
 
Tabel 3.1: Reden voor beëindiging van de zorg voor patiënten fysiotherapie 

naar het jaar waarin de behandelepisode is afgerond en naar ver-
zekeringsvorm (percentage patiënten) 

 

R
z
 

e 2002-2004 heeft er een afname plaatsgevonden in het aandeel 
verzekerde patiënten bij wie de behandeling is beëindigd om
 uitbehandeld (zie tabel 3

  Ziekenfonds  Particulier 
Reden einde zorg 2002 2003 2004  2002  2003 2004
Cliënt uitbehandeld 81,4 79,6 78,2  83,1  82,7 83,1
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 2,8 3,4 6,2  2,6  2,1 2,4
Gestaakt door patiënt 4,4 4,5 5,2  4,1  4,1 3,4
Gestaakt door verwijzer 1,1 1,2 0,7  1,5  0,9 1,2
Gestaakt door paramedicus 6,1 6,2 4,5  3,7  4,5 3,3
Anders 4,2 5,2 5,3  5,0  5,9 6,6
Aantal zittingen in LiPZ 3.056 5.895 4.893  1.166  2.578 2.254
 

Kernboodschap 
Met name in 2004 is er een sterke groei geweest in het percentage 
patiënten bij wie de behandeling werd beëindigd omdat het maximum 
aantal vergoede zittingen bereikt werd. Er zijn nauwelijks veranderingen 
geweest in het resultaat van de zorg zoals dat werd beoordeeld door de 
fysiotherapeut.  
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3
 ie ook tabel 15 in bijlage 2. 

e mate 
 

iguur 3.10: Het resultaat met betrekking tot het doel bij patiënten fysio-
therapie naar het jaar waarin de behandelepisode is afgerond 

ringsvorm (n2002zfw = 3.321; n2003zfw = 5.557; 
; n2002part = 1.310; n2003part = 2.475; n2004part = 

2.169) 

.5.2 Resultaat 
Z
 
LiPZ-therapeuten registreren aan het einde van de behandelepisode d

aarin de behandeldoelen bereikt zijn. In de periode 2002 – 2003 zijn er
ierin kleine veranderingen geweest (zie figuur 3.10) (ziekenfondsver-
ekerden: p<0,001; particulier verzekerden: p < 0,001).  
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Bijlage 1: Representativiteit LiPZ-netwerk fysio-
therapie 

 
 
De representativiteit van het LiPZ-netwerk voor de beroepsgroep fysio-

: op praktijk-, therapeut- en patiënt-therapie is op drie niveaus nagegaan

deeln ativiteit van praktijken die 

 
Representativiteit van de deelnemende praktijken 

verge
erste

en wat betreft het aantal werkzame therapeuten, het 
landsdeel en de mate van stedelijkheid goed overeen met de praktijken uit de 
Peiling (tabel 1). In beide populaties is een groot deel solopraktijk. Een 
kleine meerderheid van de LiPZ-praktijken (54%) is gevestigd in het westen 
van het land. In de Peiling betreft dit de helft van de praktijken. Bijna een-
derde van de LiPZ-praktijken is gevestigd in een matig stedelijk gebied, van 
de praktijken uit de Peiling is dit 21%. Geen van de verschillen is statistisch 
significant. 
 
 

niveau. De representativiteit is bepaald voor de therapeuten die in 2004 
amen aan LiPZ. Gegevens over de represent

in 2001 en 2002 deelnamen staan weergegeven in respectievelijk Jaarboek 
LiPZ 2001 en Jaarboek LiPZ 2002. 

De kenmerken van de LiPZ-praktijken (n = 41) die in 2004 deelnamen, zijn 
leken met de kenmerken van de praktijken uit de Peiling Fysiotherapie 
 lijn (17), peildatum 1 januari 2004 (n = 4.811).  e

LiPZ-praktijken kom
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Tabel 1: Kenmerken van LiPZ-praktijken fysiotherapie versus fysiothe
raktijken uit d

ra-
piep e Peiling Fysiotherapie eerste lijn 2004 

LiPZ Peiling   
 
 
 N = 41 % N=4811 % P

Aantal therapeuten per praktijk   
1 therapeut 10 25,6 1743 36,2 
2 therapeuten 7 17,9 1004 20,9 
3 therapeuten 4 10,3 644 13,4 
4 therapeuten 8 20,5 476 9,9 
5 therapeuten of meer 10 25,6 944 19,6 
   

antal praktijken naar landsdeel 

0,15

  
oord 3 7,7 406 8,5 0,98

961 20,0 

  
0,55

A
N
Oost 7 17,9
Zuid 8 20,5 1015 21,2 
West 21 53,8 2416 50,4 
   
Mate van verstedelijking 
Zeer sterk stedelijk 7 17,1 918 19,1 
Sterk stedelijk 10 24,4 1307 27,2 
Matig stedelijk 13 31,7 1011 21,1 
Weinig stedelijk 6 14,6 979 20,4 
Niet stedelijk 5 12,2 583 12,2 
 
 
Representativiteit van de deelnemende therapeuten 
De kenmerken van de deelnemende therapeuten (n = 100) zijn eveneens 

ergeleken met gegevens uit de Pev iling Fysiotherapie eerste lijn 2004 (n = 
3.468) (zie tabel 2) (17). Wat betreft alle kenmerken (geslacht, leeftijd, 
irect patiëntgebonden uren werkzaam per week en afstudeerjaar) komen de 

LiPZ-deelnemers goed overeen met de therapeuten uit de Peiling. Ruim 
tweederde van de deelnemers is tussen de 36 en 55 jaar oud, tegenover 64% 
van de therapeuten uit de Peiling. Negenenvijftig procent van de LiPZ-
therapeuten heeft tussen de 20 en 40 uur direct patiëntgebonden uren in de 
week. In de peiling betreft dit 54% van de therapeuten. Tenslotte is in beide 
populaties het grootste deel van de therapeuten tussen 1970 en 1989 afge-
studeerd. 
 
 

1
d
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Tabel 2: Kenmerken van LiPZ-fysiotherapeuten versus fysiotherapeuten u
de Peiling Fysiotherapie eerste lijn 2004 

it 

Li P
 
 PZ eiling   
 N % N = 100 =13.468 % P

Geslacht        
Man 5 5

e 
jaar 7 0,46

1 1 2
6-45 jaar 32 35,2 4279 31,8

30 33,0 4487 33,3
an 55 jaar 10 11 1

t patiëntgebonden uren/week 
ur 2 2 0,71

1-40 uur 50 58,8 5040 54,3
11 12,9 1320 14,2

eren 
0,59

29 3 3
39 4 4

990-1999 17 18,1 2226 18,7
000 of later 6 6,4 656 5,5

2 9,8 6670 49,5 0,09
 
Leeftijdsklass
Jonger dan 26 7,7 746 5,5
26-35 jaar 2 3,2 723 20,2
3
46-55 jaar 
Ouder d ,0 233 9,2
 
Direc
0-20 u 4 8,2 2922 31,5
2
Meer dan 40 uur 
 
Jaar van afstud
Voor 1970 3 3,2 906 7,6
1970-1979 0,9 490 29,3
1980-1989 1,5 616 38,8
1
2
 
 
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 fysiotherapeut verwezen worden. Voor het bepalen 
van de representativiteit is gebruik gemaakt van de LINH-gegevens van 
2004 (18) en van de gegevens van door huisarts verwezen LiPZ-patiënten.
 

 

 

abel 3 toont een overzicht van het geslacht en de leeftijd van de LiPZ-
atiënten en het geslacht en de leeftijd van de patiënten binnen LINH die 

naar de huisarts verwezen zijn. Een vergelijking van LINH-gegevens met de 
LiPZ-gegevens van patiënten die door huisartsen verwezen zijn laat zien dat 
het geslacht en de leeftijd goed overeenkomen. Kinderen komen in het LiPZ-

T
p
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netwerk minder voor vergeleken met de LINH-cijfers. Dit komt doordat het 
erk alleen reguliere fysiotherapeuten omvat, terwijl kinderen vaak LiPZ-netw

nder behandeling zijn van een kinderfysiotherapeut. 

Kenmerken patiënten fysiotherapie uit het LiPZ-netwerk (ver-
wezen door een huisarts) versus ken ken patiënten uit het 

H-netwerk naar verzekeringsvorm (in procenten) 

iPZ

o
 
 
Tabel 3: 

mer
LIN

 
 L  LINH 
 N 232 .1 p=11.  N=16 65 

Geslacht   
Man 40,7  40,2 0,35

  
lasse 

2,6 <0,001
8,2

5-44 jaar 34,6  33,3 
35,9  35,8 

 9
der 8,7

 
Leeftijdsk   
0-14 jaar  4,8 
15-24 jaar  8,6 
2
45-64 jaar 
65-74 jaar 10,1 ,9 
75 jaar en ou  7,7 
 
 
In LINH worden van patiënten die verwezen worden naar fysiotherapie ge-

evens verzameld omtrent de diagnosen zoals die door de huisarts gesteld 
n patiën-

er-

 

g
zijn. In tabel 4 zijn deze diagnosen vergeleken met de diagnosen va
ten uit het LiPZ-netwerk die door een huisarts verwezen zijn. Hoewel er v
schillen zijn in de mate waarin verwijsdiagnosen bij de patiënten binnen 
LINH dan wel de patiënten binnen LiPZ gesteld zijn, zijn de overeenkoms-
ten redelijk groot. Binnen LiPZ komen patiënten iets vaker met lage rugpijn 
zonder uitstraling en wat minder vaak met rugklachten. Opgemerkt dient te 
worden dat bij LINH de huisartsen zelf coderen, terwijl binnen LiPZ de 
letterlijke teksten van de diagnosen die door de artsen gesteld worden door 
onderzoeksassistenten worden gecodeerd. Dit kan verschillen geven in de
codering. 
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Tabel 4: Top 10 verwijsdiagnosen LINH (van patiënten verwezen naar een 
fysiotherapeut) waarbij aangegeven wat het voorkomen in LiPZ is 
(bij patiënten verwezen door een huisarts) (in procenten) 

LINH LiPZ
 
 
 N=3.235 N=7.040

Lage rugpi n zonder uitstraling 12,0j 14,8
Nek sympto 11,3
Rug sympto 6,6

chouder symptomen/ klachten 6,4 6,1
age rugpijn met uitstraling 5,3
nie symptomen/ klachten 5

yndromen/ PHS 3,6
kten bewegingsapparaat 2,7

een symptomen/ klachten 2
ibromyalgie) 2,7 0,8

men/ klachten 12,4
men/ klachten 8,1

S
L 5,5
K 4,5

4,4
,1

Schouders
Andere zie 4,1

3,2(Dij)b ,7
Spierpijn (incl. f
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Bijlage 2: LiPZ-tabellen voor de beroepsgroep fysio-
therapie 

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

zorg? 
 

 Zie ook de paragrafen 2.1.1, 2.1.3 en 3.1.1, 3.1.3 
 
Tabel 1: Kenmerken van patiënten verwezen naar fysiotherapie naar jaar 

van aanmelding in de praktijk en verzekeringsvorm (% patiënten) 
 
  Ziekenfonds Particulier Totaal
Kenmerken patiënten  2001  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Geslacht                       
Mannelijk 37,8  37,3 34,6 35,7  50,0 51,1 51,6  40,7
Vrouwelijk 62,2  62,7 65,4 64,3  50,0 48,9 48,4  59,3
                 
Leeftijd                 
0-14 jr 1,6  1,9 2,1 2,0  3,2 3,1 3,7  2,5
15-24 jr 7,4  7,4 8,0 8,2  7,7 7,7 8,1  8,2
25-34 jr 16,2  15,9 16,1 14,9  8,2 9,0 9,3  13,2
35-44 jr 21,8  20,4 20,0 20,3  18,5 20,5 21,3  20,6
45-54 jr 18,7  18,8 18,4 18,4  22,9 23,9 23,8  20,1
55-64 jr 13,2  14,3 14,6 15,2  18,2 18,1 16,7  15,7
65-74 jr 10,2  10,3 10,7 10,8  10,9 9,2 9,9  10,5
>75 jr 11,0  11,1 10,1 10,2  10,4 8,2 7,0  9,2
                 
Voorkomen op VWS-lijst*                 
Lijstpatiënt 10,7  11,3 10,5 12,8        12,8
Aantal patiënten in LiPZ 4.884  4.911 9.360 8.392  1.675 4.220 3.807  12.199
 
* Door het Ministerie van VWS ingestelde niet-limitatieve lijst met aandoeningen 

voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefen-
therapie Mensendieck ten behoeve van vergoeding in het kader van de zieken-
fondswet. 
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Tabel 2: Hoo leidingsniveau van volwassen patiënten ver-
wezen naar fysiotherapie naar jaar van aanmelding in de praktijk 
en verzekeringsvorm (% patiënten) 

Zie ook de paragrafen 2.1.2 en 3.1.2 
 

gst genoten op

 
  Ziekenfonds  Particulier   Totaal
  2002 2003 2004 2002   2003  2004  2004
Speciaal onderwijs 0,7 0,7 0,8 0,1   0,1  0,2  0,6
Basisonderwijs 13,8 14,1 13,7 3,9   4,3  4,4  10,7
VMBO-praktijk 43,7 35,5 34,1 19,4   15,4  14,3  27,7
VMBO-theorie 9,7 10,0 10,2 7,0   6,4  7,0  9,2
HAVO 9,1 9,3 9,1 14,3   13,9  13,5  10,5
VWO 1,5 2,6 2,4 6,1   5,9  6,2  3,6
MBO 14,0 17,6 19,2 18,0   17,5  18,5  19,0
HBO/universitair 7,3 10,0 10,3 30,8   36,5  35,9  18,5
Anders 0,1 0,2 0,2 0,4   0,1  0,0  0,1
Aantal patiënten in LiPZ 3.310 6.937 6.349 1.424   3.338  2.982  9.331
 
 
 
Vraag 2:  Door welke med w n doenin r

patiënten verwezen naar paramedische rg?
 

 de paragrafen 2.2.1 .2

Soort verwijzer van patiënten verwezen a
jaar van aanmeld r
patiënten) 

ici en voor elke klachte / aan gen wo den 
zo   

Zie ook en 3 .1 
 
Tabel 3: naar fysiotherapie na r 

ing in de p aktijk en verzekeringsvorm (% 

 
    Ziekenfonds  Particulier   Totaal
    2001 2002 2003 2004  2002  2003  2004  2004
Huisarts   91,3 90,6 91,2 91,6 91,7  92,5  93,5  92,2
Medisch specialist   8,7 9,4 8,8 8,4 8,3  7,5  6,5  7,8
Bedrijfsarts   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0
Aantal patiënten in LiPZ 4.884 4.911 9.360 8.392  1.675  4.220  3.807  12.199
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 zie ook de paragrafen 2.2.2 en 3.2.2 
 

 
04 aangemeld in de praktijk 

Tabel 4: Tien meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de 
International Classification of Primary Care (ICPC) voor patiënten
verwezen naar fysiotherapie en in 20

 
Verwijsdiagnosen % patiënten
L03 ; Lage rugpijn zonder uitstraling 13,8
L01 ; Nek symptomen/ klachten 10,7
L02 ; Rug symptomen/ klachten 6,2
L08 ; Schouder symptomen/ klachten 5,9
L15 ; Knie symptomen/ klachten 5,4
L86 ; Lage rugpijn met uitstraling 5,2
L83 ; Syndromen cervicale wervelkolom 5,0
L99 ; Andere ziekten beweging asappar at 4,1
L92 ; Schoudersyndroom/ PHS 3,4
L81 ; Andere traumata beweging rsappa aat 3,3
Aantal patiënten in LiPZ 11.782
 
 
Tabel 5: Meest voorkomende verwijsdiagnosen, gecodeerd naar de Inter-

 

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

Ziekenfondsverzekerden 2001 2002 2003 2004
L03 ; Lage rugpijn zonder uitstraling 15,0 15,1 14,0 13,4
L01 ; Nek symptomen/ klachten 11,0 9,8 10,6 10,6
L83 ; Syndromen cervicale wervelkolom 6,9 5,6 4,9 5,6
L02 ; Rug achten 6,8symptomen/ kl 7,2 7,0 6,1
L08 ; Schouder symptomen/klachten 4,3 4,8 5,7 5,8
Aantal patiënten in iPZ  L 4.253 4.977 9. 040 7.720
      
 Particulier verz erden ek   2002 2003 2004
L03 ; Lage rugpijn zonder uits g tralin  14,1 14,4 15,0
L01 ; Nek symptom  klachteen/ n  10,4 10,3 10,5
L02 ; Rug symptomen/ klachten  7,3 7,0 6,3
L15 ; Knie symptomen/ klachten  5,3 5,6 6,2
L08 ; Schouder symptomen/klachten  5,0 6,2 6,0
Aantal patiënten in LiPZ   1.675 4.092 3.475
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Vraag 3: Wat is er bekend over het gezondheidsprobleem van de patiënt die 

 
 zie ook de

 
n de klacht bij aanvang van de behandelepisode

 fysiotherapie naar jaar van aanmeldin
rm (% patiënten) 

verwezen wordt naar paramedische zorg?  

 paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 

Tabel 6: Duur va  van 
patiënten verwezen naar g en 
naar verzekeringsvo

 
  Ziekenfonds   Particulier   Totaal
  2002 2003 2004  2002 2003 2004   2004
<= 2 dagen 1,3 1,5 1,6  2,8 2,3 2,5   1,9
2 - 7 dagen 5,8 5,0 5,3  8,0 6,4 6,6   5,7
1 week - 1 maand 28,0 27,3 28,4  26,1 29,8 29,1   28,6
1 - 3 maanden 22,7 26,9 27,1  24,4 26,3 27,1   27,1
3 - 6 maanden 11,8 11,9 11,3  11,8 11,4 12,5   11,7
6 mnd. - 1 jaar 7,2 7,2 7,5  7,0 7,7 6,6   7,2
1 - 2 jaar 6,2 5,2 4,8  5,9 4,7 5,1   4,9
> 2 jaar 17,1 15,1 13,9  14,1 11,4 10,5   12,9
Aantal patiënten in LiPZ 3.969 9.103 7.944  1.644 4.131 3.607   11.551
 
 

 ie ook de 2 

ht van patiënten verw  -
nmelding en naar ver

Z  paragrafen 2.3.2 en 3.3.
 
Tabel 7: Recidivering van de klac

n aa
ezen naar

in
fysio

therapie naar jaar va zeker gsvorm 
 (% patiënten) 
 
  Ziekenfonds   Parti r culie   Totaal
  2002 2003 2004  2002 2003 2004  2004
Ja 36,9 35,0 35,2  31,4 30,4 31,2  34,0
Nee 63,3 65,0 64,8  68,6 69,6 68,8  66,0
Aantal patiënten in LiPZ 3.884 8.918 7.839  1.616 4.046 3.550  11.389
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Tabel 8: Ander of eerder zorggebruik voor dezelfde of andere klachten 

gaand aan het begin van de behandel-
episode bij patiënten verwezen naar fysiotherapie naar jaar van 

 

Zie ook de paragrafen 2.3.3 en 3.3.3 

gedurende twee jaar vooraf

aanmelding en verzekeringsvorm (% patiënten) 

  Ziekenfonds  Particulier  Totaal
  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004
Fysiotherapie 41,6 43,9 46,3 36,8 39,4 41,5 44,8
Oefentherapie Cesar 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Oefentherapie Mensendieck 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3
Combinatie fysiotherapie en 
Oefentherapie Cesar of -
Mensendieck 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7
Combinatie oefentherapie Cesar 
en -Mensendieck 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Geen eerdere zorg 56,6 54,3 52,1 61,4 59,3 57,1 53,7
Aantal patienten in LiPZ 3736 8.746 7.588 1.577 3.950 3.436 11.024
 
 
 
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?  
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 Zie ook de paragrafen 2.4.1 
 
Tabel 9: Per niveau de vijf meest voorkomende hoofdbehandeldoelen va

patiënten verwezen naar fysiotherapie naar het jaar van aan-
melding en verzekeringsvorm (% patiënten) 

n 

 
  Ziekenfonds  Particulier  Totaal
  2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004
Activiteiten niveau             
Handelingen voortbewegen 

20,(lopen) 4 17,4 13,5 14,0 19,8 15,3 15,1 14,3
Houding 20,1 16,3 10,8 11,1 12,9 10,3 10,2 10,8
Handelingen houding ver-
anderen 14,5 12,2 8,2 7,1 11,4 8,5 8,8 7,6
Handelingen gebruik 
arm/hand 13,3 11,1 8,7 8,8 11 8,0 8,8 8,8
Overige activiteiten 13,0 5,6 3,2 3,4 7,1 6,3 4,8 3,8
Overige behandeldoelen op 

16,activiteitenniveau 4 11,4 7,6 7,5 9,2 7,5 8,7 7,9
             
Lichaamsfunctieniveau             
Mobiliteitsfuncties 35,2 31,2 36,3 33,1 30,9 40,1 36,2 34,1
Spierfuncties 26,1 18,6 18,5 18,7 16,5 17,0 15,6 17,7
Pijn 19,0 28,2 10,7 10,4 14,6 10,4 13,0 11,2
Lichaamshouding 9,1 6,3 4,1 3,0 4,8 3,7 2,5 2,8
Bewegingsfuncties 5,9 3,8 2,5 1,8 4,7 2,7 2,8 2,1
Overige behandeldoelen op 
lichaamsfunctieniveau 4,4 3,9 3,7 3,7 3,9 3,6 2,9 3,4
Aantal patiënten in LiPZ 4.222 7.902 9.145 7.986 1.669 4.159 3.632 11.618
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 Zie ook paragraaf 3.4.1 
 
Tabel 10: Gemiddeld aantal zittingen fysiotherapie (en 95%-betrouwbaar-

heidsinterval) per patiënt naar het jaar waarin de behandel-
episode is gestart en naar verzekeringsvorm, lijst- en niet-
lijstpatiënten en drie ende verwijsdiagnosen* veel voorkom

 
    2 2 00  2003 
Kenmerken patiënt/diagnose  gem [95%-BI] N gem [95%-BI] N
Ziekenfonds Totaal 14,1[13,7 -14,5]5.534 13,0[12,7 -13,2]8.777
  lijst 33,1[30,9 -35,3] 637 31,2[29,4 -33,0] 909
  niet-lijst11,7[11,4 -11,9]4.896 10,9[10,7 -11,0]7.868

Particulier   13,0[1 -2,4 13,6]1.991 11,4[11,1 -11,8]3.914

Nek symptomen/klachten ZFW 12,8[1 -1,9 13,6] 520 11,8[11,1 -12,4] 911
  Part 13,1[1 -1,5 14,6] 187 11,8[10,8 -12,8] 388

Rug symptomen/klachten ZFW 12,3[11,3 -13,2] 376 12,1[11,2 -13,0] 575
  Part 11,5[10,0 -13,0] 126 11,3 [9,8 -12,8] 270

Lage rugpijn zonder uitstralin  gZFW 11,2[10,6 -11,7] 763 10,7[10,3 -11,2]1.185
  Part 9,5 [8,6 -10,5] 244 8,8 [8,2 -9,4] 548
 
* Voor het berekenen van het d n tt  zi i é r g

ie na dat jaa ats de n b  be  g n. 
gemid eld aa tal zi ingen jn pat ënten én jaa e-

volgd. Zittingen d r pla von n zij uiten schouwing elate
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Tabel 11: Gemiddelde behandelduur fysiotherapie (in weken) (en 95%-
betrouwbaarheidsinterval) per patiënt naar het jaar waarin de 

 

behandelepisode is gestart en naar verzekeringsvorm, lijst- en 
niet-lijstaandoeningen en drie veel voorkomende verwijs-
diagnosen* 

    2002  2003 
Kenmerken patiënt/diagnose  gem [9  5%-BI] N gem [95%-BI] N
Ziekenfonds Totaal 12,4[12,0 -12,8]5.534 11,3 [11,0 -11,6]8.777
  lijst 25,7[24,3 -27,1] 637 23,5 [22,3 -24,7] 909
  niet-lijst10,6[10,3 -10,9]4.896 9,9 [9,7 -10,1]7.868

Particulier   12,5[11,9 -13,1]1.991 10,4 [10,0 -10,7]3.914

Rug symptomen/klachten ZFW 12,9[12,0 -13,8] 520 11,5 [10,9 -12,1] 911
  Part 14,1[12,6 -15,7] 187 12,4 [11,4 -13,3] 388

Nek symptomen/klachten ZFW 12,5[11,6 -13,4] 376 11,6 [10,7 -12,5] 575
  Part 14,9[13,3 -16,4] 126 10,8 [9,3 -12,3] 270

Lage rugpijn zonder uitstralingZFW 9,8 [9,3 -10,4] 763 9,7 [9,2 -10,1]1.185
  Part 9,0 [8,1 -10,0] 244 8,3 [7,7 -8,8] 548
 
* Voor het berekenen van de gemiddelde behandelduur zijn patiënten één jaar 

 
gevolgd. Zittingen die na dat jaar plaatsvonden zijn buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 12: 

et jaar 
ngemeld zijn en naar verzekeringsvorm (% zit-

tingen) 

zie ook de paragrafen 2.4.3 en 3.4.2 

Declaraties van zittingen fysiotherapie naar de behandelvorm 
(prestatiecode) van patiënten fysiotherapie verdeeld naar h
waarin ze aa

 
  Ziek denfon s  Particulier  Totaal
  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004
Reguliere zitting fysio-
therapie 81,6 84,4 82,0 89,1 92,0 91,7 84,4
Fysiotherapie bij patiënt 
aan huis 13,1 10,8 12,1 9,3 6,2 5,6 10,5
Fysiotherapie in instelling 
(bijv. verzorgingshuis)  4,7 4,4 5,5 1,2 1,5 2,2 4,6
Groepsbehandeling 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,3 0,3
Consult 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Aantal zittingen in LiPZ 80.474128.855 128.336 16.896 44.40142.820 171.156
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 Zie ook de paragrafen 2.4.4 en 3.4.3 
 
Tabel 13: Verrichtingen bij patiënten fysiotherapie naar het jaar waarin d

behandelepisode is afgerond en naar verzekeringsvorm 
(% patiënten) 

e 

 
  Ziekenfonds Particulier  Totaal
Verrichtingen  2002 2003 2004 2002 2003 2004 2004
Manuele verrichtingen 66,5 67,1 65,1 65,4 69,2 69,4 66,5
Masseren 40,8 37,5 39,8 37,1 35,6 36,0 38,6
Teweegbrengen beweging 32,9 37,0 34,6 35,8 41,9 42,6 37,1
Fysische verrichtingen 15,3 13,1 11,5 18,0 13,6 10,5 11,2
Sturen en oefenen 74,4 76,9 78,2 73,4 75.4 76,6 77,7
Individueel – functies 62,8 63,1 64,4 59,9 61,6 63,6 64,2
Individueel – vaardigheden 23,9 21,6 22,1 25,0 20,4 19,2 21,2
Groepsgewijs - functie 1,9 1,3 0,9 1,6 1,0 0,8 0,9
Groepsgewijs - vaardigheden 0,9 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Begeleidende verrichtingen 27,7 31,2 32,5 27,7 34,3 35,0 33,3
Overige verrichtingen 2,9 2,0 2,0 3,4 2,6 2,2 2,1
Aantal patiënten in LiPZ 3.273 7.513 6.664 1.295 3.340 3.180  9.844
 
 
 
Vraag 5:  Wat is het resultaat van de behandeling?  
 

 Zie ook de paragrafen 2.5.1 en 3.5.1 
 
Tabel 14: Reden voor beëindiging van de zorg voor patiënten fysiotherapie 

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 81,4 79,6 78,2 83,1  82,7 83,1 79,7
Maximaal aantal vergoede zittingen 
bereikt 2,8 3,4 6,2 2,6  2,1 2,4 5,0
Gestaakt door patiënt 4,4 4,5 5,2 4,1  4,1 3,4 4,6
Gestaakt door verwijzer 1,1 1,2 0,7 1,5  0,9 1,2 0,9
Gestaakt door paramedicus 6,1 6,2 4,5 3,7  4,5 3,3 4,1
Anders 4,2 5,2 5,3 5,0  5,9 6,6 5,7
Aantal zittingen in LiPZ 3.056 5.895 4.893 1.166  2.578 2.254 7.147
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 Zie ook de paragrafen 2.5.2 en 3.5.2 
 
 

Het resultaat met betrekking tot het doel naar het oordeeTabel 15: l van de 
tiënten fysiotherapie naar het jaar waarin de 

behandelepisode is afgerond en naar verzekeringsvorm 
therapeut bij pa

 
  Ziekenfonds   Particulier  Totaal
  2002 2003 2004  2002 2003 2004 2004
Doel niet bereikt 6,3 6,3 5,5  4,8 5,0 4,2 5,1
Doel enigszins bereikt 5,4 5,3 4,8  4,0 4,2 3,1 4,3
Doel half bereikt 6,4 7,1 6,2  4,2 5,7 5,3 5,9
Doel driekwart bereikt 22,2 23,1 21,2  20,2 21,1 15,6 19,5
Doel volledig bereikt 59,8 58,2 62,3  66,6 64,2 71,7 65,3
Aantal patiënten 3.321 5.557 4.713  1.310 2.475 2.169 6.882
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