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Samenvatting 

In dit onderzoek zijn de vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten in 

kaart gebracht en is tevens doorgerekend in hoeverre de opleidingsinstroom in de bacheloropleiding 

– in een aantal scenario’s – bijgesteld dient te worden. 

 

Ten eerste is op basis van dit onderzoek geprognosticeerd dat de capaciteit aan fysiotherapeuten de 

komende 10 a 20 jaar zal toenemen, van 28.000 FTE in 2017 naar meer dan 34.000 FTE in 2037. 

Hiervoor is berekend wat de in- en uitstroom zal zijn voor de huidige en toekomstige groep werkzame 

fysiotherapeuten, rekening houdend met hun geslacht, leeftijd en de deeltijdfactor. Een landelijk 

uitgezette enquête waarop meer dan 6.000 fysiotherapeuten reageerden heeft de hiervoor 

benodigde informatie opgeleverd. Bij deze groeiprognose van het aanbod is verondersteld dat de 

huidige instroom van 2.415 bachelor-studenten per jaar gehandhaafd zal blijven en ook de vraag naar 

fysiotherapie gelijk zal blijven. 

 

Ten tweede is een aantal scenario’s opgesteld om de vraag naar fysiotherapie nader in te schatten. 

Experts is gevraagd welke ontwikkelingen zij zien, externe bronnen en cijfers zijn vervolgens gebruikt 

om te bepalen wat het effect zal zijn van demografische, epidemiologische en sociaal-culturele 

ontwikkelingen op de toekomstige behoefte aan fysiotherapeuten. In een ‘optimistisch’ scenario 

wordt ervanuit gegaan dat Nederlanders voor hun gezondheid en klachten eerder en vaker de 

fysiotherapeut zullen consulteren dan nu het geval is. Dit is het groeiscenario zoals de Rabobank dat 

momenteel voorziet voor de fysiotherapie in Nederland. In een ‘pessimistisch’ scenario wordt 

daarentegen verondersteld dat patiënten meer gebruik maken van andere zorgaanbieders, en door 

zelfzorg, het gebruik van technologie en de kosten juist minder de fysiotherapeut zullen consulteren. 

 

In de hoge variant van het ‘optimistische’ scenario zou per jaar 35% meer instroom in de 

bacheloropleiding moeten plaats vinden om over 15 jaar evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken. 

Gaan we uit van de lage variant van het ‘optimistische’ scenario dan is dit 10%. In het ‘pessimistisch’ 

scenario wordt een overschot in 2034 verwacht en dient de bachelor-instroom met 7% naar beneden 

bijgesteld te worden; in de hoge variant met 31%. Het midden-scenario zit tussen het optimistische en 

pessimistische scenario in. In dat geval kan de huidige opleidingsinstroom nagenoeg gehandhaafd kan 

blijven en dient deze met 2% per jaar naar boven te worden bijgesteld. 

 

De scenario’s geven aan dat het flink kan variëren hoe de balans tussen de beschikbare en benodigde 

capaciteit aan fysiotherapeuten in de toekomst eruit zal zien. Daarmee levert deze capaciteitsraming 

een range van opties die in beleidsdiscussies afgewogen kunnen worden. Beleidskeuzes zullen 

moeten bepalen wat de meest wenselijke en/of haalbare toekomst zal zijn. De visie op de toekomst 

van het vakgebied, en van welke scenario wordt uitgegaan, zal uiteindelijk moeten bepalen of, en 

hoe, de opleidingsinstroom in bachelor-opleiding moet worden bijgesteld. 
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1 Inleiding 

De noodzaak tot het voeren van een strategisch arbeidsmarktbeleid staat in alle zorgsectoren hoog op 

de agenda. Zowel vraag als aanbod op de arbeidsmarkt veranderen snel, waardoor het steeds lastiger 

wordt evenwicht te behouden en de kans op tekorten en overschotten toeneemt. Korte termijn-

maatregelen zoals het aantrekken van personeel uit andere sectoren of het buitenland, het aanboren 

van nieuwe doelgroepen of ‘afzetmarkten’ of het bij- of herscholen van personeel zijn maar beperkt 

effectief en lang niet altijd wenselijk. Arbeidsmarkten zijn complexe systemen die beleid op de lange 

termijn vragen. 

 

Capaciteitsramingen en -planningen zijn erop gericht om tekorten en overschotten op de 

arbeidsmarkt in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkómen. Een belangrijk instrument daarbij is het 

bijstellen van de opleidingsinstroom. Daarbij moet rekening worden gehouden met veel andere 

factoren die het evenwicht op de arbeidsmarkt mede bepalen zoals de omvang van de werkweek en 

de vraag naar een bepaald type professional. Het plannen van capaciteit is dan ook een complexe 

exercitie. Het is daarom dat betrouwbare data en modellen noodzakelijk zijn om de huidige situatie 

op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, en vandaaruit prognoses te maken over de verwachte vraag 

en het verwachte aanbod in de toekomst. Hoe beter deze modellen en prognoses zijn, des te beter 

instroomregulering werkt als strategisch arbeidsmarktinstrument. 

 

Dat de arbeidsmarkt voor de fysiotherapeuten ook te maken heeft met veranderingen in de 

verhouding tussen vraag en aanbod kan geïllustreerd worden aan de hand van de studies van het ROA 

(Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) die de arbeidsmarktkansen van opleidingen en 

beroepen in Nederland tweejaarlijks op een rij zet. In het rapport uit 2013 was er sprake van slechte 

arbeidsmarktperspectieven voor fysiotherapeuten (ROA, 2013), in 2015 opnieuw (ROA, 2015) maar 

recentelijk is dit omgeslagen naar ‘goed’. Tot 2022 voorspelt het ROA een ‘groot tekort’ aan 

fysiotherapeuten. Deze fluctuaties, die ook zichtbaar zijn in de vacature- en werkloosheidscijfers over 

de fysiotherapie-arbeidsmarkt, geven aan dat naast monitoring het steeds belangrijker wordt om de 

opleidingsinstroom strategisch (en dus op tijd) bij te sturen. 

 

Hoe instroomregulering toe te passen op de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten is eerder onderzocht 

in 2003. Toen voerde het Nivel (samen met Prismant) een capaciteitsraming uit en werd onderzocht 

hoe over de periode tussen 2002 en 2015 evenwicht tussen vraag en aanbod kon worden bereikt 

(Vugts, van der Velden en Hingstman, 2005). In 2003 werd voorspeld dat de vraag naar 

fysiotherapeutische zorg zou stijgen, vooral door de vergrijzing van de bevolking en de rechtstreekse 

toegankelijkheid die destijds als beleidsmaatregel in de maak was. Aan de andere kant werd 

geconstateerd dat het zorgaanbod zou gaan dalen als gevolg van een groot aantal fysiotherapeuten 

dat met pensioen zou gaan, een toenemende wens van fysiotherapeuten tot minder werken en een 

groeiende administratieve druk. In 2003 werd dan ook geconcludeerd dat de jaarlijkse instroom tot de 

opleiding fysiotherapie omhoog moest worden bijgesteld om een tekort aan fysiotherapeuten in 2015 

te voorkomen. Tot aan 2012 zijn inderdaad jaarlijks steeds meer fysiotherapeuten opgeleid, maar 

daarna is de instroom weer afgenomen en heeft deze zich de laatste jaren gestabiliseerd. Of dit een 

ontwikkeling is die in de pas loopt met de vraag naar fysiotherapeuten, en of voor de nabije toekomst 

de opleidingsinstroom wederom bijgesteld zou moeten worden, kan bepaald worden door een 

nieuwe capaciteitsraming voor de fysiotherapie uit te voeren. De urgentie van een nieuw onderzoek is 

groot, omdat inmiddels 15 jaar verstreken zijn na het onderzoek uit 2003 en veel nieuwe 

ontwikkelingen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt zich voordoen. Een actuele 

capaciteitsraming draagt bij aan het bepalen van de gewenste opleidingsinstroom op korte en lange 
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termijn. Hierbij worden alle relevante vraag- en aanbodtrends meegewogen en kunnen verschillende 

scenario’s worden doorgerekend voordat instroomregulering als arbeidsmarktinstrument wordt 

ingezet. 

 

Het onderzoek en de capaciteitsraming waar dit rapport verslag van doet is gebaseerd op drie 

onderdelen. Eerst wordt bepaald wat het huidige aanbod aan fysiotherapeuten is en hoe zich dit in de 

nabije toekomst zal ontwikkelen. Daarmee kan de ‘vervangingsvraag’ naar  fysiotherapeuten worden 

berekend. Deze is positief als er meer fysiotherapeuten zullen uitstromen dan instromen, maar 

negatief als het omgekeerde het geval is. Ten tweede wordt, in principe los hiervan, bepaald wat de 

huidige vraag naar fysiotherapeuten is, en hoe zich dit in de nabije toekomst zal ontwikkelen. 

Hiermee wordt ‘uitbreidingsvraag’ naar fysiotherapeuten berekend. Ook deze kan positief of negatief 

zijn, afhankelijk hoe verschillende vraagtrends gezamenlijk uitpakken, en mede of er voor de vraag 

naar fysiotherapie een optimistisch of pessimistisch scenario wordt verondersteld. Het derde 

onderdeel is dan het berekenen van de huidige en toekomstige aansluiting tussen vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten; gegeven de verschillende scenario’s. In dit onderdeel wordt 

dan ook doorgerekend in welke mate (en in welk tempo) de instroom in de opleiding tot 

fysiotherapeut bijgesteld dient te worden. Dit rapport beperkt zich daarbij tot de instroom in de 

bacheloropleiding fysiotherapie en daarmee de ‘basis’ van de arbeidsmarkt. Voor het onderzoek zijn 

ook gegevens verzameld over de (deel)arbeidsmarkten van de verbijzonderingen in de fysiotherapie, 

zoals de manueel fysiotherapeuten, de kinderfysiotherapeuten, et cetera. Voor deze 

verbijzonderingen zijn aparte analyses en ramingen uitgevoerd die ook in een aparte rapportage zijn 

opgenomen. 

 

Het onderzoek en dit rapport is gestructureerd langs de drie onderdelen van het ramingssystematiek 

zoals hiervoor uiteengezet. De drie hoofd-onderzoeksvragen luiden daarmee als volgt: 

 
1. De eerste onderzoeksvraag gaat in op het huidige en toekomstige aanbod van 

fysiotherapeuten in Nederland: 

Wat zal de in- en uitstroom van fysiotherapeuten in Nederland zijn (verdeeld naar geslacht, 

leeftijd en herkomst diploma) en hoe zal het aantal fte en de hoeveelheid patiëntgebonden 

tijd van fysiotherapeuten zich in de komende 10 jaar ontwikkelen, rekening houdend met alle 

relevante ontwikkelingen die het aanbod van fysiotherapeuten beïnvloeden? 

2. Ten aanzien van de vraag naar fysiotherapeuten in Nederland is de tweede onderzoeksvraag: 

Hoe zal de vraag naar fysiotherapeuten zich in de komende 10 jaar ontwikkelen onder invloed 

van (1) demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen onder de 

bevolking, en (2) het fysiotherapie-vak in termen van vakinhoudelijke ontwikkelingen, 

efficiency, horizontale en verticale substitutie, rekening houdend met alle relevante 

ontwikkelingen in beleid en omgeving die de vraag naar fysiotherapeuten eveneens 

beïnvloeden? 

3. En op basis van de antwoorden op de eerste twee vragen is de derde onderzoeksvraag: 

Wat blijkt, gegeven de antwoorden op de voorgaande twee vragen, uit het ramingsmodel van 

het Nivel ten aanzien van (1) de huidige aansluiting tussen vraag en aanbod van 

fysiotherapeuten in Nederland, (2) de toekomstige aansluiting over 10 jaar, en (3) de mate 

waarin de instroom in de opleiding tot fysiotherapeut bijgesteld zou moeten worden, 

afhankelijk van een aantal scenario’s? 

 

De opzet van deze studie is mede gebaseerd op andere capaciteitsramingen die gedaan zijn door het 
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Nivel1 en zal bestaan uit een basis-capaciteitsraming en een aantal scenario’s. Door het hanteren van 

scenario’s kan rekening worden gehouden met verschillende ontwikkelingen wat betreft beleid, 

vakgebied en samenleving, waaromtrent grote onzekerheden kunnen bestaan en waarvan de 

verschillende mogelijke invloeden in de capaciteitsraming kunnen worden doorgerekend. 

 

De opbouw van dit rapport is als volgt; in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de methoden en 

gegevensverzameling die gebruikt worden in dit onderzoek. Hoofdstuk 3 bespreekt het huidige en 

toekomstige aanbod van fysiotherapeuten in Nederland, waarna in hoofdstuk 4 ingegaan wordt op de 

toekomstige vraag naar fysiotherapeutische zorg op basis van demografische, epidemiologische, 

sociaal-culturele, vaktechnische ontwikkelingen, trends in efficiency en substitutie. In hoofdstuk 5 

worden de uitkomsten van het ramingsmodel gepresenteerd, gebaseerd op een doorrekening en 

vergelijking tussen het beschikbare en benodigde aanbod aan fysiotherapeuten over 10 tot 20 jaar. 

Daarbij worden dus verschillende scenario’s gepresenteerd en wordt per scenario aangegeven 

hoeveel fysiotherapeuten zouden moeten worden opgeleid om vraag en aanbod op elkaar te laten 

aansluiten. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de antwoorden op de drie hoofd-onderzoeksvragen 

samengevat en de conclusies beschreven. 

                                                             
1
 Zie voor een overzicht: https://www.nivel.nl/nl/beroepskrachtenplanning-0.  

https://www.nivel.nl/nl/beroepskrachtenplanning-0


 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 9 

2 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 

2.1 Het rekenmodel voor capaciteitsramingen 
 

Om te onderzoeken wat het gewenste aantal opleidingsplaatsen zal moeten zijn om evenwicht op de 

arbeidsmarkt van fysiotherapeuten in de komende 10 a 15 jaar te behouden of te bereiken, wordt het 

rekenmodel gebruikt dat sinds 1999 door het Nivel in samenwerking met het Capaciteitsorgaan is 

ontwikkeld (vgl. Van Greuningen, 2016; Capaciteitsorgaan 2017a). In dit hoofdstuk  zal dit rekenmodel 

kort worden toegelicht, waarna we in de volgende paragrafen ingaan op de specifieke bronnen die 

worden gebruikt ter invulling van het model. 

 

Figuur 2.1 Schematische weergave van het Nivel/Capaciteitsorgaan rekenmodel voor capaciteitsramingen 

 

Het rekenmodel is visueel weergegeven in Figuur 2.1. Het model is opgedeeld in twee lagen: 

 het beschikbare aanbod van een beroepsgroep (de bovenste helft van de figuur) en 

 het benodigde aanbod van een beroepsgroep, of wel de vraag naar de diensten van de 
beroepsgroep (de onderste helft van de figuur). 

 

Daarnaast kent het model drie kolommen: 

 het heden (jaar T, aan de linkerkant), 

 de toekomst (jaar T+X, aan de rechterkant), en 

 wat daartussen gaat veranderen (verandering tussen jaar T en T+X, het midden van de figuur). 

Tussen de lagen en kolommen is ruimte gemaakt voor blokken die gaan over de aansluiting 

van vraag en aanbod in het heden (jaar T) en in de toekomst (jaar T+X).  
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De elementen binnen de acht vlakken van het model zijn wit of blauw gekleurd. De blauwe 

onderdelen worden op basis van verschillende bronnen (welke in de overige onderdelen van 

hoofdstuk 2 zullen worden gespecificeerd) geschat. De witte onderdelen betreffen uitkomsten die 

door het model zijn bepaald. Daarnaast hebben een aantal onderdelen toevoegingen tussen haakjes: 
o “Per M/V”: dit houdt in dat deze onderdelen apart voor mannen en vrouwen worden gespecificeerd 

om rekening te kunnen houden met hun verschillen op dat specifieke onderdeel. 

o “Per periode”: dit houdt in dat deze onderdelen voor een aantal jaren tussen T en T+X worden 

gespecificeerd zodat rekening gehouden kan worden met bepaalde trends. 

o “Per scenario”: dit houdt in dat deze onderdelen voor de bepaalde scenario’s worden 

gespecificeerd. 

o “Per prognosejaar”: dit houdt in dat deze onderdelen voor een aantal verschillende prognosejaren 

worden gespecificeerd. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de opleidingsduur of eventuele 

reorganisaties in het onderwijssysteem. 

 

De werking van het rekenmodel is vervolgens uit te leggen in een drietal stappen. Allereerst wordt 

bepaald hoe de beschikbare en benodigde capaciteit zich in de huidige situatie tot elkaar verhouden 

(het vlak “aansluiting in jaar T”). Hier wordt dus gekeken of er in de huidige situatie sprake is van een 

overschot of tekort aan fysiotherapeuten, uitgedrukt in Fte’s2. 

 

Daarna wordt geschat hoe de beschikbare en benodigde capaciteit zich zal ontwikkelen tot aan het 

prognosejaar (“beschikbaar aanbod in jaar T+X”). Het prognosejaar is bepaald op basis van het aantal 

jaar dat het kost om een fysiotherapeut op te leiden, plus het aantal jaren dat het kost om de 

opleidingscapaciteit bij te stellen. Aan de bovenkant van de figuur bevinden zich de belangrijkste 

factoren die de beschikbare capaciteit in het prognosejaar bepalen. Het gaat hier om de instroom en 

uitstroom tot de beroepsgroep. De instroom wordt voornamelijk bepaald door het aantal personen 

die de opleiding tot fysiotherapeut hebben afgerond of gaan afronden en hun rendement (de kans dat 

zij in de beroepsgroep instromen na hun studie en hier ook werkzaam in blijven). De uitstroom heeft 

voornamelijk betrekking op uittreding uit de beroepsgroep door bijvoorbeeld pensionering. 

 

Aan de onderkant van de figuur worden de belangrijkste factoren geschat die de ontwikkeling van de 

benodigde capaciteit tussen T en T+X bepalen. Deze factoren zijn grofweg in te delen in factoren die 

de vraag verhogen (bijvoorbeeld door een toename aan patiënten en aandoeningen waarbij 

behandelingen door de fysiotherapeut nodig zijn) en factoren die de vraag verlagen of verhogen 

(bijvoorbeeld veranderingen met betrekking tot efficiency en taakherschikking naar andere 

beroepsgroepen). 

 

Ten slotte wordt bepaald hoe de beschikbare en benodigde capaciteit zich tot elkaar verhouden 

(“aansluiting in jaar T”). Uit dit verschil wordt vervolgens afgeleid hoe veel personen (meer of minder) 

in de periode tussen T en T+X moeten worden opgeleid om in het prognosejaar evenwicht te bereiken 

tussen vraag en aanbod. 
  

                                                             
2 Full Time Equivalenten, een veel gebruikte capaciteitsmaat binnen arbeidsmarktonderzoek waarmee expliciet rekening gehouden wordt met 

de lengte van de werkweek. 
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2.2 Gegevensbronnen over het aanbod van fysiotherapeuten 
 

2.2.1 Web-enquête 

In de zomer van 2017 is een (web)enquête uitgezet onder fysiotherapeuten in Nederland. Deze 

enquête is in de Bijlage van dit rapport opgenomen. Enquêtes onder beroepsbeoefenaren bieden 

enkele voordelen ten opzichte van secundaire gegevens. Het levert gedetailleerde informatie over de 

werkzame positie van fysiotherapeuten, hun tijdsbesteding, welke opleidingen men heeft afgerond, 

welke verbijzonderingen men bezit, wanneer men verwacht het vak te verlaten, wat de gewenste 

werkweek is. Daar staat tegenover dat met een enquête niet alle werkzame fysiotherapeuten worden 

bereikt, er een bias kan bestaan in de antwoorden die men op de vragen geeft en de verwachtingen 

die men uitspreekt niet altijd bewaarheid zullen worden. Op de validiteit en betrouwbaarheid van de 

uitgezette enquête komen we bij de bespreking van de resultaten in hoofdstuk 3 terug.  

 

Ontwikkeling van de enquête en dataverzameling 

De ontwikkelde enquête bestond uit enkele open en gesloten vragen. Het invullen van de vragenlijst 

nam gemiddeld iets minder dan tien minuten in beslag. Bij het ontwerpen van de enquête is rekening 

gehouden met het feit dat niet alle fysiotherapeuten (in Nederland) werkzaam zijn. Voor deze 

fysiotherapeuten zijn andere vragen gesteld. De belangrijkste onderwerpen die in de vragenlijst aan 

bod kwamen zijn:  

 
o Leeftijd en geslacht; 

o Opleidingen en verbijzonderingen; 

o Inschrijving bij het BIG-register;  

o Werkzaamheid (eventueel in het buitenland); 

o Hoe lang men al werkzaam is; 

o Hoeveel uur men per week werkt en de verdeling in patiëntgebonden en niet 

patiëntgebonden activiteiten; 

o Het aantal uur dat men per verbijzondering werkt; 

o De locatie(s), het aantal uur, en het soort dienstverband waarin men werkzaam is; 

o Loopbaanverwachtingen (verwachte pensioenleeftijd en werkzaamheid over 5 jaar). 

 

De web-enquête is ten eerste uitgezet onder alle leden van het KNGF en de fysiotherapeuten die 

geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie en aangegeven hebben 

benaderd te mogen worden (N=20.773). Zij kregen per e-mail een persoonlijke uitnodiging met een 

link om de enquête in te vullen. Deze web-enquêtes zijn op 19 mei 2017 verstuurd. Er is twee maal 

gerappelleerd: op 2 juni en op 9 juni. Op 19 juli 2017 is de dataverzameling beëindigd. 

Aangezien het vermoeden bestond dat enkele groepen (vooral intramuraal werkende 

fysiotherapeuten) ondervertegenwoordigd zouden zijn onder KNGF-leden en mogelijk ook in het CKR 

geregistreerden, is de vragenlijst ook via andere wegen verspreid. Hiervoor is een open link naar de 

web-enquête gebruikt die onder de aandacht is gebracht via:  

 
o de website van het KNGF; 

o de nieuwsbrief van het KNGF; 

o het Twitter-account van het KNGF; 

o Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF); 

o de Vereniging voor Arts en Auto (VvAa); 

o een aantal hoofden van afdelingen fysiotherapie in Universitair Medisch Centra; 

o de vereniging van leidinggevenden van afdelingen en diensten fysiotherapie (VLF); 
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o Stichting Keurmerk Fysiotherapie; 

o het StudieRichtingsOverlegFysiotherapie (SROF) SROF en Dutch Educational network 

Masters of Physiotherapy (DEMP); 

o enkele alumniverenigingen. 

o  

Voor elk van de oproepen is een aparte open link gebruikt, zodat ook inzicht kon worden verkregen in 

de respons per bron. 

 

Respons en representativiteit 

Voor het bepalen van de respons en representativiteit van de data is deze eerst opgeschoond. 

personen die bijvoorbeeld enkel hun geboortejaar en geslacht hebben ingevuld, of een onmogelijke 

combinatie van antwoorden hebben gegeven (zoals het niet hebben van een BIG-registratie, maar wel 

werkzaam zijn in Nederland), zijn uit de dataset verwijderd.  

 

Van de 20.773 met een persoonlijke uitnodiging benaderde fysiotherapeuten hebben 6.417 de 

enquête ingevuld. Gezien de huidige administratieve lastendruk die alom in de zorg wordt ervaren is 

een respons van 30,9 % bevredigende te noemen. In Tabel 2.1 is een overzicht van deze respons naar 

geslacht weergegeven.  

 
Tabel 2.1 Responsoverzicht persoonlijke uitnodiging naar geslacht 

 Benaderd (N=20.773) Respons (N=6.417) Responspercentage 

Man 8.693 2.485 28,6% 

Vrouw 11.975 3.932 32,8% 

Onbekend 105 - - 

Totaal 20.773 6.417 30,9% 

 

Naast de verzending van de persoonlijke uitnodigingen naar KNGF en CKR leden is ook respons 

vergaard via enkele open links. Omdat niet bekend is naar hoeveel mensen deze links verstuurd zijn, is 

het niet mogelijk een respons percentage te berekenen. Wel toont Tabel 2.2 hoeveel extra ingevulde 

enquêtes dit heeft opgeleverd per bron. In totaal zijn 350 bruikbare enquêtes ingevuld. Dit brengt de 

totale respons op 6.767 respondenten. 

 
Tabel 2.2 Aantal extra ingevulde enquêtes per bron 

Bron Respons 

1. Website KNGF 21 

2. FysioENieuws 39 

3. Twitter KNGF 10 

4. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) en VvAA 5 

5. Hoofden UMC’s fysiotherapie 37 

6. Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie (VLF) 3 

7. Keurmerk Fysiotherapie 10 

8. StudieRichtingsOverlegFysiotherapie (SROF) en Dutch Educational Masters of Physiotherapy (DEMP) 103 

9. Alumni verenigingen 122 

Totaal 350 

 

Van de in totaal 6.767 respondenten vulden 6.161 personen (91,0%) de enquête volledig in en 606 

(9,0%) gedeeltelijk. 

 

Om de representativiteit van de totale respons te bepalen is de samenstelling hiervan naar leeftijd en 



 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 13 

geslacht vergeleken met die van alle BIG-geregistreerde fysiotherapeuten in Nederland. Dit laatste is 

gebaseerd op Statline-cijfers van het CBS waarbij (op het moment van deze rapportage) 2015 het 

meest recent beschikbare jaar is3. Uit Tabel 2.3 blijkt dat de respons goed representatief is naar 

geslacht en redelijk naar de leeftijdscategorieën. De jongste leeftijdscategorieën zijn wat minder 

vertegenwoordigd maar voor geen van de leeftijdsklassen zijn de afwijkingen met CBS/BIG-

percentages meer dan 6%.  

 
Tabel 2.3 Vergelijking van de responsgroep naar geslacht en leeftijd met gegevens over alle BIG-registreerde 

 fysiotherapeuten in 2015 zoals gepubliceerd door CBS 

 Respons CBS (2015) 

Geslacht: N % N % 

Man 2.634 38,9% 13.470 40,8% 

Vrouw 4.133 61,1% 19.565 59,2% 

Totaal 6.767 100% 33.040 100% 

Leeftijd:     

Jonger dan 25 jaar   199 2,9% 2.070  6,3% 

25 tot 30 jaar 769 11,4% 5.615 17,0% 

30 tot 35 jaar 803 11,9% 4.945 15,0% 

35 tot 40 jaar 657 9,7% 3.465 10,5% 

40 tot 45 jaar 566 8,4% 2.910 8,8% 

45 tot 50 jaar 603 8,9% 3.015 9,1% 

50 tot 55 jaar 837 12,4% 3.465 10,5% 

55 tot 60 jaar 1.057 15,6% 3.855 11,7% 

60 tot 65 jaar 948 14,0% 2.750 8,3% 

65 jaar of ouder 328 4,8% 955 2,9% 

Totaal 6.767 100% 33.040 100% 

 

2.2.2 Secundaire gegevensbronnen 

 

Voor de invulling van de aanbodparameters in het rekenmodel is ook een aantal bestaande en publiek 

beschikbare (secundaire’) databronnen gebruikt. In deze paragraaf worden deze kort beschreven. 

 

AGB register 

Het AGB-register bevat informatie over alle zorgaanbieders, waaronder fysiotherapeuten en 

fysiotherapiepraktijken, die zorg declareren4. Deze gegevens zijn voor dit onderzoek gebruikt om 

inzicht te krijgen in het totaal aantal fysiotherapeuten dat op dit moment als fysiotherapeut actief is 

en hun geslachts- en leeftijdsverdeling. Een beperking van de bron is dat vooral de intramuraal 

werkzame fysiotherapeuten geen AGB-code bezitten. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Het CBS verzamelt verschillende gegevens met betrekking tot fysiotherapeuten en de zorg die door 

hen geleverd wordt. Deze worden (geaggregeerd) via Statline online beschikbaar gesteld. Voor de 

aanbodparameters in het model maken we voornamelijk gebruik van cijfers over trends in het aantal 

werkzame en niet werkzame fysiotherapeuten in Nederland en hun samenstelling naar leeftijd en 

                                                             
3 Zie: http://statline.cbs.nl/, tabel ‘Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep’. 

4 Het NIVEL beschikte in 2017 over een extractie uit het AGB-register van alle fysiotherapeuten aan wie medio 2016 een AGB-code was 

toegekend door Vektis, de centrale gegevensorganisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland. Zie: https://www.agbcode.nl/.  

http://statline.cbs.nl/
https://www.agbcode.nl/


 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 14 

geslacht; zoals hiervoor in de paragraaf over de respons-rapportage is beschreven.  Ook is bij het CBS 

voor dit onderzoek een zogenaamde maatwerk-tabel opgevraagd uit het Sociaal Statistisch Bestand 

(SSB) voor de berekening van het extern rendement van de opleiding. 

 

Vereniging Hogescholen en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

Zowel de Vereniging Hogescholen als DUO stellen verschillende onderwijsstatistieken beschikbaar5. 

Vooral belangrijk voor dit onderzoek zijn de gegevens die betrekking hebben op de instroom, 

uitstroom en het in- en externe rendement van de bacheloropleiding fysiotherapie. Ook vormen zij de 

bron voor het bepalen van aantal personen dat de opleiding volgt en hoe de geslachtsverdeling is. 

 

Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten (SPF) 

De SPF voert de pensioenregeling uit voor alle fysiotherapeuten die in Nederland in een vrijgevestigde 

praktijk werkzaam zijn (de ‘eerstelijns fysiotherapeuten’). Het gaat daarbij om alle zelfstandig 

werkende fysiotherapeuten en de fysiotherapeuten die bij hen in loondienst zijn. Van de actieve 

deelnemers aan het pensioenfonds zijn een aantal gegevens bekend die mede gebruikt zijn voor de 

inschatting van de omvang, demografische samenstelling en verloop binnen de  beroepsgroep 

fysiotherapie in Nederland6. 

 

 

2.3 Gegevensbronnen over de vraag naar fysiotherapeuten 

2.3.1 Focusgroepen 

Voor het bepalen van de toekomstige vraag naar fysiotherapeuten zijn in 2017 drie focusgroepen 

georganiseerd. De eerste groep bestond uit ‘externe’ stakeholders, waaronder vertegenwoordigers 

van zorgverzekeraars, pensioenfonds en de overheid. De tweede en derde groep bestonden uit 

vertegenwoordigers uit het veld, zowel algemeen als verbijzonderde fysiotherapeuten. 

 

In de drie focusgroep-bijeenkomsten is in een aantal rondes toegewerkt naar het inschatten van de 

invloed van verschillende vraagontwikkelingen in de fysiotherapie. Het ramingsmodel maakt gebruik 

van clusters van ontwikkelingen (factoren) waaronder verschillende trends kunnen worden ingedeeld. 

In de focusgroepen zijn zes typen vraagfactoren aan bod gekomen (zie Tabel 2.4 voor de gehanteerde 

definities). Tijdens de focusgroep-bijeenkomsten is de deelnemers eerst gevraagd individueel in een 

Google Forms applicatie aan te geven welke trends per factor relevant zijn voor de toekomstige vraag 

naar fysiotherapeutische zorg. De door de deelnemers genoemde trends zijn daarna plenair 

besproken. Met de trends die aan bod zijn gekomen in het achterhoofd is de deelnemers vervolgens 

gevraagd op een vijfpunt-schaal aan te geven hoeveel invloed elk van de zes factoren op de vraag 

naar fysiotherapeuten volgens hen zal hebben. Deze inschattingen en de mate van consensus hierin 

zijn hierna opnieuw gezamenlijk besproken. Na deze focusgroepen is als aanvulling nog een viertal 

experts individueel geconsulteerd, waarbij dezelfde opzet en hulpmiddelen van de focusgroepen zijn 

gebruikt. Hen is gevraagd dezelfde Google Forms in te vullen waarbij instructies schriftelijk zijn 

verstrekt. Na hun deelname zijn de deelnemers telefonisch geïnterviewd om na te gaan of alles 

duidelijk was en of men extra toelichting wilde geven op de ingevulde antwoorden.  

 

Zoals we in hoofdstuk 4 nader zullen beschrijven, bleek het in de focusgroepen voor sommige 

vraagfactoren lastig om tot concrete en/of numerieke effectinschattingen te komen. Dit is inherent 

aan het feit dat het trends betreft waarbij veel onzekerheden spelen. Dat geldt zowel voor (1) de 

mate waarin een bepaalde trend zich in de nabije toekomstig structureel zal doorzetten, en (2) de 

                                                             
5 Zie: https://duo.nl/open_onderwijsdata/, en http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers.  

6 Zie https://www.fysiopensioen.nl/downloads, ‘jaarverslagen’. 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/
http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers
https://www.fysiopensioen.nl/downloads
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‘netto’ invloed die de ontwikkeling zal hebben op de vraag naar fysiotherapeutische zorg. Deze 

onzekerheden kwamen duidelijk naar voren tijdens de focusgroepen, waar vaak wel consensus was 

over de relevante vraagtrends in de fysiotherapie, maar waar waarin deelnemers het uitermate lastig 

vonden hieraan concrete (numerieke) effectschattingen te verbinden. Daarom zijn de resultaten van 

de drie focusgroepen en vier individuele consultaties met bureauonderzoek nader onderzocht en daar 

waar mogelijk onderbouwd met literatuuronderzoek. Concreet betekende dit dat de relevante trends 

die werden genoemd in de focusgroepen eerst gestaafd zijn op basis van secundaire gegevens uit 

openbaar beschikbare bronnen gepubliceerd door gezaghebbende instanties (zie volgende paragraaf 

2.3.2.). En vervolgens zijn de concrete numerieke effectwaarde(n) per factor bepaald door deze te 

vergelijken met twee soorten ‘referenties’. De eerste betreft de effectwaarden die in de 

capaciteitsraming voor fysiotherapeuten in 2003 zijn gebruikt (zie Vugts, van der Velden en 

Hingstman, 2015). Dit was immers het laatste uitgevoerde onderzoek waarin dezelfde 

ramingssystematiek is gehanteerd als in dit onderzoek, en kan dus als een historisch ‘ijkpunt’ worden 

beschouwd. Ten tweede is rekening gehouden met de effectwaarden die voor de capaciteitsraming 

van huisartsen in 2016 zijn gebruikt (zie Capaciteitsorgaan, 2017b). Huisartsen hebben als 

beroepsgroep een aantal verschillen en overeenkomsten met de (algemene) fysiotherapeuten. Beide 

werken (voor een deel) in de eerste lijn, zijn vrij toegankelijk, behandelen patiënten op basis van 

consulten, bedienen een breed spectrum van patiënten, werken samen met andere disciplines (al dan 

niet onder één dak), en werken ook relatief veel met elkaar samen. Een belangrijk verschil is echter 

wel de duur en het niveau van de opleiding, de vergoeding van consulten en de bevoegdheden zoals 

in de Wet BIG vastgelegd. Van de medische vervolgopleidingen die door het Capaciteitsorgaan 

worden ‘geraamd’ – en waarvoor historische informatie en ervaringscijfers beschikbaar zijn die vooral 

voor de vraagkant van het capaciteitsramingsmodel van belang zijn – zijn de huisartsen evenwel de 

meest verwante beroepsgroep aan de fysiotherapeuten. 

 

Per vraagfactor van het ramingsmodel is daar waar mogelijk één effectwaarde gespecificeerd, terwijl 

bij andere factoren de onzekerheden worden gevat in een bepaalde bandbreedte van 

effectenwaarden. Door deze methode worden scenario’s gecreëerd, waarmee de instroomadviezen 

een bepaalde bandbreedte kennen. Bij het implementeren van dit advies is er op deze manier ruimte 

voor verschillende toekomstperspectieven. Die wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

 
Tabel 2.4 Definities van de factoren uit het ramingsmodel die zijn ingeschat tijdens de focusgroepen

7
 

Factor Definitie 

Epidemiologie Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van veranderingen in het vóórkomen en de verspreiding van ziekten en aandoeningen 
onder de bevolking 

Sociaal-cultureel Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van sociale en culturele ontwikkelingen die bepalen hoe patiënten omgaan met ziekten 
en gebruik maken van de zorg 

Vakinhoudelijk Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van ontwikkelingen in de technische en wetenschappelijke aspecten van het vakgebied 

Efficiency Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van ontwikkelingen die gericht zijn op het verhogen van de efficiency van de 
werkprocessen van de beroepsgroepen en de organisaties waarin zij werken 

Horizontale substitutie Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van een structurele verschuiving van werk tussen beroepsgroepen met een 
vergelijkbaar opleidingsniveau 

Verticale substitutie Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan fysiotherapeuten, als 
gevolg van een structurele verschuiving van werk tussen beroepsgroepen met een lager 

                                                             
7 Zie ook de ‘Thesaurus: ramingsbegrippenlijst’ die beschikbaar is op http://www.capaciteitsorgaan.nl/wp-content/uploads/2015/08/NIVEL-

2012-thesaurus-v4-3a-ramingsbegrippenlijst.pdf.  

http://www.capaciteitsorgaan.nl/wp-content/uploads/2015/08/NIVEL-2012-thesaurus-v4-3a-ramingsbegrippenlijst.pdf
http://www.capaciteitsorgaan.nl/wp-content/uploads/2015/08/NIVEL-2012-thesaurus-v4-3a-ramingsbegrippenlijst.pdf
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opleidingsniveau 

2.3.2 Bestaande en openbaar beschikbare databronnen en publicaties 

 

De uitkomsten uit de focusgroepen zijn zoveel mogelijk gevalideerd met bestaande gegevensbronnen 

en publicaties. Er is alleen gebruik gemaakt van bronnen en publicaties die openbaar gepubliceerd 

worden en die opgesteld zijn door instellingen en organisaties die als gezaghebbend beschouwd 

kunnen worden voor hun trendcijfers over de Nederlandse samenleving in het algemeen, en de 

fysiotherapiesector in het bijzonder.  

 

Zo is gebruik gemaakt van de feiten, cijfers en studies van overheids-gerelateerde instanties zoals het 

Centraal bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 

het Centraal Plan Bureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Zorginstituut 

Nederland (ZiNL). Daarnaast wordt gerefereerd aan de registratie van extramuraal werkzame 

fysiotherapeuten die het Nivel tot 2012 heeft bijgehouden, en aan onderzoeksgegevens van de 

onderzoeksbureaus TNO, Effectory, Tempo Team en KPMG Plexus. 

 

Een andere bron die als gezaghebbend kan worden beschouwd zijn de ‘Cijfers en Trends’ rapporten 

van de Rabobank, die elk jaar aandacht besteden aan verschillende sectoren binnen de 

gezondheidszorg, waaronder ‘de fysiotherapeuten’. Deze rapporten zijn voor een deel gebaseerd op 

bestaande databronnen, waaronder die van het CBS, die ook voor dit onderzoek zijn gebruikt. 

Daarnaast baseert de Rabobank haar prognoses op financiële cijfers waaronder de omzetcijfers van 

fysiotherapiepraktijken, uitgaven aan fysiotherapie, werknormen, vergoedingen en tarieven8. 

 

In het betreffende hoofdstuk 4 worden al deze bronnen nader geciteerd in relatie tot de 

ontwikkelingen en inschattingen die de experts tijdens de consultaties naar voren brachten. 

 

 

2.3.3 CBS-gegevens m.b.t. de factor demografie 

 

Eén van de vraagfactoren uit het ramingsmodel die niet in de focusgroepen en consultaties is 

voorgelegd, is de invloed van demografische ontwikkelingen op de toekomstige vraag naar 

fysiotherapeuten in Nederland. Om de effectwaarde van deze factor te berekenen is namelijk binnen 

de ramingssystematiek een rekenprocedure beschikbaar, die gebaseerd is op objectieve gegevens van 

het CBS over (1) het fysiotherapiegebruik onder de bevolking naar leeftijd en geslacht en (2) de 

bevolkingsprognose naar leeftijd en geslacht voor de komende 10 tot 20 jaar (de hier gehanteerde 

‘ramingsperiode’). Voor het fysiotherapiegebruik in Nederland zijn de gegevens afkomstig uit het 

Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) op landelijke niveau het meest betrouwbaar. Gegevens uit 

POLS worden ook voor capaciteitsramingen van andere beroepsgroepen gebruikt en zijn ook in de 

capaciteitsraming van fysiotherapeuten in 2002 gehanteerd.  
 

2.3.4 Arbeidsmarktgegevens m.b.t. de factor ‘onvervulde vraag’ 
 

De tweede vraagfactor die, net als demografische ontwikkelingen, in dit onderzoek alleen gebaseerd 

wordt op desk-research en bestaande gegevensbronnen, is de hoogte van de zogenaamde onvervulde 

vraag. In het rekenmodel (zie paragraaf 2.1) is dit het onderdeel waarin gekeken wordt of er in de 

huidige situatie sprake is van een overschot of tekort aan fysiotherapeuten, uitgedrukt in FTE’s. De 

                                                             
8 Zie: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/gezondheidszorg/fysiotherapeuten. 
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onvervulde vraag wordt ook wel aangeduid als het verschil tussen het huidige zorggebruik (of: de 

gerealiseerde zorgvraag) en de ‘werkelijke’ vraag naar fysiotherapeutische zorg die er momenteel 

bestaat. Dit kan geïndiceerd worden door de omvang van wachtlijsten, (moeilijk vervulbare) 

vacatures, vertrekintenties en werkdruk, die in relatieve zin aangeven hoeveel van de reële zorgvraag 

thans blijft liggen door een gebrek aan capaciteit. Onvervulde vraag kan echter ook ‘negatief’ zijn en 

als zodanig in het rekenmodel worden opgenomen, namelijk wanneer er sprake is van actueel 

overschot. Dit kan gemeten worden aan de hand van werkloosheidcijfers, baanzoekduur, waarnemers 

en/of uitstroom naar het buitenland. 
 
Er zijn verschillende bronnen waarmee de actuele onvervulde vraag kan worden bepaald. We 
noemden al eerder in hoofdstuk 1 de periodieke arbeidsmarktcijfers van het ROA over de 
arbeidsmarktkansen van verschillende beroepen in Nederland. Het ROA baseert zich daarbij op 
onderzoek onder schoolverlaters waaronder ook alumni van de fysiotherapie-opleiding. Keuzegidsen 
en beroepskeuze-websites baseren hun inschatting van baanperspectieven op deze cijfers en 
aanvullende gegevens van de opleidingen zelf. 
 

Vacaturecijfers worden door verschillende organisaties bijgehouden, waaronder het CBS, 

arbeidsbemiddelingsorganisaties en (zorg)sectorinstellingen. Ook het de Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) en het CBS publiceren periodiek cijfers over werkzoekenden, 

baanzoekduur en werkloosheidscijfers.
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3 De huidige en toekomstige capaciteit aan 
fysiotherapeuten 

3.1 De huidige capaciteit aan fysiotherapeuten 
 

Hoeveel fysiotherapeuten werken er in Nederland? 

Er zijn verschillende bronnen om deze vraag te beantwoorden. De basispopulatie van personen die in 

Nederland als fysiotherapeut mogen werken op basis van hun opleiding is vastgelegd in het BIG-

register. Per november 2017 waren er 37.088 fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG-register9. 

Deze zijn echter niet allemaal werkzaam als fysiotherapeut. Om dit te bepalen kunnen we gebruik 

maken van het CBS. Deze publiceert op StatLine onder de rubriek ‘medisch geschoolden’ nadere 

cijfers over alle BIG-geregistreerden in Nederland. Voor 2015 als het meest recent beschikbare jaar 

weten we dan dat er 33.040 BIG-registreerde fysiotherapeuten waren. Daarvan was 5% niet (meer) 

werkzaam, 12% was wel werkzaam maar niet in de zorg. Passen we deze percentages toe op het 

aantal van 37.088 dat thans in het BIG-register staat in geschreven, dan zouden er in 2017 35.140 

fysiotherapeuten werkzaam zijn, waarvan 30.566 in de zorg. 

 

Andere cijfers die we als referentie kunnen gebruiken is het aantal fysiotherapeuten dat in 2016 een 

AGB-registratie had. Dit bedroeg medio 2016 (zie ook het hoofdstuk hiervoor) 28.819. Hierbij dienen 

we weer rekening te houden met het feit dat niet elke (werkzame) fysiotherapeut een AGB-code 

heeft en de intramuraal werkzame fysiotherapeuten niet vertegenwoordigd zijn. Om het cijfer uit 

2016 te actualiseren voor 2017 maken we gebruik van het jaarlijks percentage waarmee het aantal 

BIG-geregistreerde fysiotherapeuten is gegroeid, namelijk 3,5%. Daarmee komen we op een schatting 

van 29.828 fysiotherapeuten met een AGB-code in 2017. De fysiotherapeuten werkzaam in 

revalidatiecentra vallen echter buiten deze bron, omdat deze coderen op een zgn. paramedische 

code. Een schatting van het bestuur van de NVZF is dat het ca. 900-1.000 fysio’s zijn10. 

 

Om tot het aantal werkzame fysiotherapeuten in 2017 in Nederland te komen vergelijken we het CBS 

en AGB als databron: 
1. Het aantal fysiotherapeuten dat o.b.v. het CBS als databron in 2017 in de zorg werkzaam zou 

zijn is 30.566; 

2. Het aantal fysiotherapeuten dat o.b.v. het AGB-register in 2017 werkzaam zou zijn bedraagt 

29.828, waarbij naar schatting 950 fysiotherapeuten werkzaam in revalidatiecentra opgeteld 

moeten worden, samen is 30.778. 

Beide getallen, 30.566 en 30.778, liggen dicht bij elkaar. Voor het capaciteits-ramingsmodel wordt 

uitgegaan van het midden hiertussen en wordt het aantal werkzame fysiotherapeuten in Nederland 

op 30.672 gesteld. 

 

Wat is de leeftijds- en geslachtsverdeling van de werkzame fysiotherapeuten in Nederland? 

De geslachtsverdeling van de werkzame fysiotherapeuten in Nederland presenteerden we al in tabel 

2.3 op basis van CBS-cijfers die op Statline gepubliceerd zijn. Een tweede bron die we hiervoor kunnen 

gebruiken is het AGB-register. Hierbij moeten we (zoals hiervoor aangegeven) wel rekening houden 

met het feit dat hierin de intramuraal werkzame fysiotherapeuten niet vertegenwoordigd zijn. Op het 

AGB-register is de onderstaande figuur 3.1 gebaseerd. 

                                                             
9 https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/cijfers.  

10 Bron: schriftelijke communicatie KNGF/NVZF. 

https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/cijfers
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Figuur 3.1 Aantal fysiotherapeuten naar geslacht en leeftijd (AGB register) 
Bron: AGB register, 2016 

 

Van de fysiotherapeuten in het AGB-register is 41% man en 59% procent vrouw. Dit komt overeen 

met de CBS/Statline cijfers waarin ook 41% van de in 2015 werkzame fysiotherapeuten man was en 

59% vrouw (zie ook tabel 2.3 hiervoor). Van de actieve deelnemers aan het pensioenfonds SPF was 

56% in 2017 vrouw, een wat lager percentage wat veroorzaakt wordt door een andere 

leeftijdsopbouw van dit bestand. 

 

Figuur 3.1 laat tevens zien dat vooral de mannelijke fysiotherapeuten een tweetoppige 

leeftijdsverdeling kennen; er is een relatief grote groep rond de 30 jaar en een groep rond de 60 jaar. 

Voor vrouwen geldt dat de jongere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. De instroom in de 

beroepsgroep bestaat de laatste jaren dan ook duidelijk uit meer vrouwelijke dan mannelijke 

fysiotherapeuten. Qua leeftijd zijn de fysiotherapeuten in het AGB-register iets jonger dan in de CBS-

cijfers. Nemen we het percentage van 60 jaar of ouder, dan was dat volgens het AGB-register 8% in 

2016, en (afgerond) 11% volgens het CBS in 2015. In het SPF-register was in 2017 het percentage 60-

plus onder de actieve (en dus werkzame) deelnemers hetzelfde als het CBS-cijfer in 2015, namelijk 

11%.  

 

Hoeveel uren/FTE werken fysiotherapeuten in Nederland? 

Een eerste indicatie van de gemiddelde omvang van de werkweek van fysiotherapeuten kan 

gevonden worden bij het CBS, die voor de Statline-tabellen over ‘medisch geschoolden’ gebruik maakt 

van een koppeling van het BIG-register met onder andere pensioengegevens. Uit de CBS-cijfers (zie 

Tabel 3.1) blijkt dat fysiotherapeuten gemiddeld 0,71 full-time eenheden (FTE) werken. Mannen 

maken hierbij iets langere werkweken dan vrouwen (0,80 versus 0,67 FTE). Een beperking van deze 

CBS-cijfers is dat het enkel de fysiotherapeuten die in loondienst werken betreft; fysiotherapeuten die 

als zelfstandige werken ontbreken. 
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Tabel 3.1 Gemiddeld aantal FTE van in loondienst werkende fysiotherapeuten  

 Man Vrouw Totaal 

Jonger dan 25 jaar 0,60 0,59 0,60 

25 tot 30 jaar 0,74 0,72 0,73 

30 tot 35 jaar 0,83 0,72 0,75 

35 tot 40 jaar 0,83 0,66 0,72 

40 tot 45 jaar 0,85 0,62 0,70 

45 tot 50 jaar 0,84 0,64 0,70 

50 tot 55 jaar 0,84 0,66 0,72 

55 tot 60 jaar 0,85 0,65 0,73 

60 tot 65 jaar 0,83 0,66 0,73 

65 jaar en ouder 0,59 0,51 0,56 

Totaal 0,80 0,67 0,71 

Bron: CBS, 2015 
 

Met de enquête die voor dit onderzoek in de zomer van 2017 is uitgezet zijn (zoals in paragraaf 2.2.1 

beschreven) zowel de fysiotherapeuten die als zelfstandige als zij die in loondienst werken bereikt. In 

de web-enquête is gevraagd hoeveel uur men gemiddeld per week als fysiotherapeut werkt en aan 

welke activiteiten men die uren besteedt, onderverdeeld naar direct patiëntgebonden activiteiten, 

indirect patiëntgebonden activiteiten en niet-patiëntgebonden activiteiten. Figuur 3.3 toont hiervan 

een overzicht. 

 

 
Figuur 3.3 Tijdsbesteding in gemiddeld aantal uur per week van fysiotherapeuten naar geslacht  
Bron: Nivel enquête 
 

Het blijkt dat fysiotherapeuten gemiddeld 37,5 uur per week werken, waarvan zij bijna driekwart 

(27,7 uur, ofwel 73,9%) besteden aan direct-patiëntgebonden uren. Aan indirect patiëntgebonden 

uren besteed men gemiddeld 13,6% van de tijd (5,1 uur) en aan niet-patiëntgebonden tijd 12,8% (4,8 

uur). Vrouwen werken in totaal minder uur per week dan mannen en besteden dan ook minder tijd 

dan mannen per week aan direct-, indirect- en niet-patiëntgebonden activiteiten.  
 

Omdat in het capaciteitsramingsmodel FTE de centrale meeteenheid voor de beschikbare en 

benodigde capaciteit is (zie paragraaf 2.1) zijn de uren die de fysiotherapeuten hebben aangegeven te 
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werken daarnaar omgerekend11. Tabel 3 geeft hiervan het resultaat. Gemiddeld wordt er 0,91 FTE 

gewerkt, werken mannen gemiddeld 1 FTE, vrouwen 0,83 FTE. Wat betreft leeftijd zijn er opvallend 

weinig verschillen, wel werkt de groep van 50 jaar en ouder gemiddeld iets meer dan hun jongere 

collega’s. 
 
Tabel 3.2 Gemiddeld aantal FTE naar geslacht en leeftijd  

 Mannen  Vrouwen  Totaal  

 FTE N FTE N FTE N 

20 t/m 29 jaar 0,956 238 0,852 643 0,880 881 

30 t/m 39 jaar 1,019 453 0,806 893 0,878 1346 

40 t/m 49 jaar 1,055 373 0,786 689 0,880 1062 

50 t/m 59 jaar 1,084 673 0,852 1060 0,942 1733 

60 t/m 69 jaar 1,033 557 0,862 456 0,956 1013 

Totaal 1,039 2311 0,830 3749 0,909 6060 

Bron: Nivel enquête 
 

De FTE-gemiddelden die uit de enquête naar voren komen zijn hoger dan die uit op basis van de CBS-

cijfers. Dat in de enquête ook de zelfstandig gevestigde fysiotherapeuten vertegenwoordigd is 

hiervoor de meest voor de hand liggende verklaring12. Omdat de capaciteitsraming gericht is op alle 

werkzame fysiotherapeuten en bij voorkeur gebruik maakt van zo recent mogelijke data, wordt voor 

het aantal FTE uitgegaan van de gemiddelden op basis van de enquête. 
 

Waar werken fysiotherapeuten in Nederland? 

De enquête geeft ook informatie over waar de fysiotherapeuten hun vak uitoefenen. De meesten, 

namelijk 66%, hebben één werkplek. Een kwart van de werkzame fysiotherapeuten werkt op twee 

werkplekken. Het werken op drie of meer plekken komt voor bij 8,5% van de fysiotherapeuten. 

 

In de enquête is tevens gevraagd in welke soort organisaties de fysiotherapeuten werken. Meerdere 

antwoorden waren mogelijk. De meest aangegeven werksetting is de fysiotherapiepraktijk (67%), 

gevolgd door het gezondheidscentrum (15,1%), het ziekenhuis (5,9%) of het verpleeghuis (5,8%). Het 

minst aangegeven zijn sportinstellingen (3,6%) of revalidatiecentra (2,4%). Van de fysiotherapeuten 

heeft 9,8% gekozen voor de optie “andere setting”. Bij deze optie worden bijvoorbeeld scholen, 

zwembaden of andere soorten (groeps)praktijken of gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken 

genoemd.

                                                             
11 Het aantal FTE is bepaald door de gewerkte aantal contracturen te delen door 40. Fysiotherapeuten die hebben aangegeven meer dan 50 

uur per week te werken, zijn gecodeerd als de ‘maximale’ FTE-waarde, namelijk 1,25 FTE. 

12 In de enquête gaf 54% van de werkzame fysiotherapeuten aan in loondienst te werken. Een kleiner deel, namelijk 36%, werkt als eigenaar of 

maat. Werken als ZZP’er of waarnemer komt het minst voor, respectievelijk 6,4% en 1,6%. De rest gaf een combinatie of nog ander 

dienstverband aan. 
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Figuur 3.4 Werksetting van fysiotherapeuten 
Bron: Nivel enquête, NB: de percentages tellen niet op tot 100% omdat er meerdere antwoorden konden worden gekozen. 
 
 

3.2 Uitstroom uit de beroepsgroep 
 

Uitstroom is een belangrijk factor om de toekomstige capaciteit van een beroepsgroep te kunnen 

prognosticeren. Uitstroom bestaat vaak voor het grootste deel uit ‘natuurlijk verloop’ door 

pensionering. Ook kunnen professionals het vak verlaten door arbeidsongeschiktheid, of het 

veranderen van sector en/of beroep. 

 

In de enquête is gevraagd tot welke leeftijd de werkzame fysiotherapeuten verwachten in Nederland 

als fysiotherapeut actief te blijven. Gemiddeld verwacht men te stoppen met werken op 64-jarige 

leeftijd. Voor vrouwen ligt deze leeftijd iets lager dan voor mannen (respectievelijk 63,6 en 65,0 jaar). 

Dit gemiddelde ligt hoger dan in het vorige capaciteitsramingsonderzoek (Nivel en Prismant, 2003), 

waarin mannen gemiddeld toen inschatten te stoppen met 59 jaar en vrouwen met 57 jaar. Een voor 

de hand liggende verklaring is in Nederland de afgelopen vijf jaar de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ 

verhoogd is/wordt van 65 naar 67 jaar. 

 

Uit de antwoorden op deze vraag is, rekening houdend leeftijd en geslacht, afgeleid hoe groot de 

verwachte uitstroom uit de beroepsgroep over 5, 10, 15 en 20 jaar zal zijn. Deze vijfjaars-perioden zijn 

een standaardindeling die in het ramingsmodel gebruikt wordt om de uitstroomprognose te kunnen 

differentiëren in de tijd en naar geslacht. Tabel 3.3 laat zien dat dan 12,9% van de huidig werkzame 

fysiotherapeuten binnen 5 jaar zal uitstromen. Dit zal (cumulatief dus) oplopen tot 56,8% in 20 jaar. 

De uitstroom onder mannen ligt hoger die dan onder vrouwen wat te verklaren is vanuit de 

verschillen in leeftijdsverdeling (zie Figuur 3.1). Over vijf jaar zal 17,2% van de mannen zijn 

uitgestroomd uit het vakgebied ten opzichte van 10,2% van de vrouwen. Over 20 jaar bestaat dit 

verschil nog steeds en zullen 63,1% van de mannen gestopt zijn met werken als fysiotherapeut in 

Nederland versus 52,9% van de vrouwen. 
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Tabel 3.3 Uitstroom in de komende 20 jaar naar geslacht  

 Mannen Vrouwen Totaal 

 % % % 

Binnen 5 jaar 17,2 10,2 12,9 

Binnen 10 jaar 38,8 28,0 32,2 

Binnen 15 jaar 52,7 41,8 45,9 

Binnen 20 jaar 63,1 52,9 56,8 

Bron: Nivel enquête 

 

Het is tot op zekere hoogte mogelijk deze uitstroompercentages te repliceren/vergelijken op basis van 

de tijdreeks-cijfers van het pensioenfonds SPF, die lopen van 2009 tot en met 2016. De uitstroom van 

deelnemers vanwege pensionering bedroeg over de meest recent beschikbare vijfjaars-periode (2012-

2016) 1.803 personen. Het totaal aantal actieve deelnemers in het beginjaar van deze periode (per 

1/1/2012) was 18.553. Dat betekent dat in 2012 en de 4 jaar daarna (1.803/18.553=) 9,7% van de 

deelnemers is uitgestroomd vanwege pensionering. Nemen we andere beschikbare perioden (2011-

2015, 2010-2014 en 2009-2013) dan zijn de vijfjaars uitstroom-percentage wat hoger: 11,4%, 11,8% 

en 11,2%. Deze percentages liggen in de buurt van de 12,9% voor de komende vijf jaar, dat gebaseerd 

is op uitstroomleeftijden die de respondenten in de web-enquête aangaven. Dat ze wat lager liggen 

kan te maken hebben met het feit dat alleen de eerstelijns fysiotherapeuten deelnemen aan dit 

pensioenfonds. Een tweede verschil is dat met de SPF-cijfers alleen is gekeken naar uitstroom als 

gevolg van pensionering, en in de enquête is gevraagd naar uittrede ongeacht de reden om het 

vakgebied binnen te verlaten13. Pensionering was overigens veruit de meest voorkomende reden om 

uit te treden, zo gaven de respondenten aan. Kleinere groepen noemen ziekte of het lichamelijk te 

zwaar vinden van het vak (0,2%), andere loopbaanperspectieven (1,4%), het niet meer aantrekkelijk 

vinden van het vakgebied (0,4%) of andere redenen (0,5%). 

 

De tijdreeks-cijfers van het pensioenfonds SPF laten overigens nog een interessante trend zien. Was in 

2016 was het percentage dat pensioengerechtigd werd ten opzichte van het aantal actieve 

deelnemers op 1/1/2016 1,4%, in de jaren ervoor lag dit percentage flink hoger, bijvoorbeeld 2,2% in 

2014 en 2,9% in 2011. In de SPF-cijfers is zichtbaar dat na een ‘uitstroom-golf’ tot 2012 zich daarna 

een ‘vergroenings-trend’ heeft ingezet. In het jaar 2011 werden er 505 personen pensioengerechtigd, 

in het jaar 2016 waren dan er nog maar 288. Terwijl in dezelfde periode het aantal actieve 

deelnemers juist toenam van 17.665 naar 20.286. Hier kan de landelijke afbouw van de VUT-regeling 

en verhoging van de AOW-leeftijd invloed hebben gehad. 

 

 

3.3 Instroom vanuit opleidingen 
 

Hoeveel fysiotherapeuten zijn momenteel in opleiding? 

Zoals we in hoofdstuk 1 reeds aanstipten, fluctueert het aantal studenten dat de bacheloropleiding 

tot fysiotherapeut volgt. Was er tussen 2005 en 2012 sprake van een flinke stijging van zo’n 6.700 

                                                             
13 In dit onderdeel van de enquête was het ook mogelijk om aan te geven als algemeen fysiotherapeut of in één of meerdere verbijzonderingen 

te willen stoppen met werken, maar in een andere verbijzondering door te gaan. In dit geval stopt men dus niet geheel met werken, maar 

begeeft men zich alleen op een ander (sub)terrein van de fysiotherapie. Omdat de belangrijkste reden om te stoppen met werken als 

algemeen of verbijzonderd fysiotherapeut pensionering is – en de opties waaronder deze carrièreswitch zou kunnen vallen (andere 

loopbaanperspectieven, niet meer aantrekkelijk vinden van het vakgebied en andere redenen) juist nauwelijks gekozen zijn (2,3%) – gaan we 

hier verder niet op in. Ook zou een dergelijke keuze niet leiden tot een grotere uitstroom uit het vakgebied van de fysiotherapie in zijn geheel. 



 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 24 

naar ruim 8.500 studenten, daarna is dit aantal weer gedaald tot minder dan 8.000. Figuur 3.5 toont 

de aantallen in opleiding zoals gerapporteerd door DUO voor de periode 2012-2016 en de Vereniging 

Hoge Scholen (VHS) voor de periode 2005-2016. Geconstateerd kan worden dat de cijfers van beide 

bronnen elk jaar dicht bij elkaar liggen. Voor het ramingsmodel gaan we uit van 7.888 studenten die in 

opleiding waren tot (algemeen) fysiotherapeut14. Daarnaast zijn de instroomcijfers verzameld van de 

drie particuliere instellingen die de bacheloropleiding fysiotherapie aanbieden (SOMT, NCOI en THIM). 

Dat zijn er 232 per jaar. 

 

Wat betreft de geslachtsverdeling wordt van de personen die op 1 januari 2017 in opleiding zijn 

uitgegaan van de meest recente gegevens van DUO. Daaruit blijkt dat 51% in 2016 vrouw is, een 

percentage dat de laatste jaren licht afneemt (Figuur 3.6). In 2012 was het percentage vrouwelijke 

fysiotherapiestudenten nog 54%, wat meer in de buurt ligt van de 59% werkzame fysiotherapeuten 

dat in 2015 vrouw was (zie paragraaf 3.1). Door de instroom zal dus in de toekomst het percentage 

vrouwen onder de beroepsgroep verder dalen. 

 

Figuur 3.5 Totaal aantal fysiotherapiestudenten in opleiding per jaar, volgens DUO en VHS 

Bron: DUO 

 

                                                             
14 Dit cijfer is gebaseerd op het gemiddelde van het DUO- en VHS-cijfer voor 2016, het meest recent 

beschikbare jaar zoals ook getoond in Figuur 3.5. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DUO Totaal

VHS Totaal



 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 25 

Hoeveel fysiotherapeuten stromen jaarlijks de opleiding in? 

Figuur 3.6 Geslachtsverhouding van het aantal fysiotherapiestudenten in opleiding per jaar 

 

Ook voor de opleidingsinstroom per jaar gaan we uit van de cijfers van de VHS en DUO. Figuur 3.7 

toont de jaarlijkse opleidingsinstroom vanaf 2007 volgens de VHS. Tussen 2012 en 2015 is de jaarlijkse 

instroom gedaald, in 2016 is deze weer wat aangetrokken. Ten behoeve van het ramingsmodel gaan 

we uit van een jaarlijks instroom van 2.183 in de bacheloropleiding, plus 232 die jaarlijks aan de 

particuliere opleiding beginnen (zie ook hiervoor). De totale instroom per jaar bestaat dus (uitgaande 

van 2016 als peiljaar) uit 2.415 personen. 

 

 

Figuur 3.7 Trend in het aantal eerstejaars in de opleiding tot fysiotherapeut 

Bron: Vereniging Hoge Scholen  
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Duur van de opleiding 

De nominale duur van de bacheloropleiding tot fysiotherapeut is 4 jaar. Gemiddeld doen studenten 

iets meer dan vier jaar over hun opleiding (zo´n 52 maanden, ofwel 4,3 jaar). Dit is hoger dan de 

gemiddelde studieduur uit 2008, toen studenten nog gemiddeld 47 maanden (3,9 jaar) bezig waren 

met hun opleiding tot fysiotherapeut. Verder valt op dat mannen langer doen over hun studie dan 

vrouwen. Omdat de totale gemiddelde studieduur slechts licht is toegenomen tussen 2008 en 2015 

en deze niet extreem afwijkt van de nominale studieduur van vier jaar, wordt voor de invulling het 

ramingsmodel de nominale studieduur van 4 jaar gebruikt. 

 

Figuur 3.8 Trend in de gemiddelde studieduur in maanden naar geslacht 

Bron: Vereniging Hoge Scholen  

 

Intern rendement van de opleiding 

De meest ‘recente’ gegevens over het interne rendement van de opleiding tot fysiotherapeut zijn 

gebaseerd op cijfers van de Vereniging Hogescholen en worden voor de periode 1997-2011 getoond 

in Figuur 3.9. Bij rendementscijfers moet rekening worden gehouden met uitloop-effecten die we 

hiervoor lieten zien, waardoor ‘gewacht’ moet worden totdat van een cohort studenten min of meer 

zeker berekend kan worden welk percentage het diploma binnen een zekere tijd heeft behaald. 

 

Uit Figuur 3.9 valt op dat het interne rendement voor vrouwen hoger ligt dan voor mannen, wat 

overeen komt met het feit dat zij sneller afstuderen dan hun mannelijke collega’s. Gemiddeld maakt 

75,3% van de vrouwen de opleiding af binnen vijf jaar nadat zij eraan zijn begonnen, voor mannen is 

dit 56,6%. Er is in de tijd geen duidelijke stijging of daling van het intern rendement te zien. Voor de 

invulling van het ramingsmodel gaan we uit van een intern rendement dat middelt over de tot nu toe 

bekende jaren waarbij uiteraard onderscheid wordt gemaakt naar geslacht.  
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Figuur 3.9 Intern rendement opleiding tot fysiotherapeut per jaar naar geslacht 

Bron: Vereniging Hoge Scholen  

 

Extern rendement van de opleiding 

Van degenen die de opleiding succesvol afronden hoeft niet iedereen als fysiotherapeut aan de slag te 

gaan of de rest van hun beroepsloopbaan als fysiotherapeut blijven werken. Het extern rendement 

van de opleiding heeft betrekking op de kans dat personen vanaf hun diplomering werkzaam zijn (of 

worden) in het vakgebied. Het is dus een andere factor dan de uitstroom die we eerder berekenden, 

die namelijk betrekking heeft op de kans om het vak te verlaten vanuit een werkzame positie als 

fysiotherapeut. Bij het extern rendement gaat het dus om de ‘opbrengst’ van de opleiding, in termen 

van de mate waarin de opleiding opgevolgd wordt tot een werkzame positie als fysiotherapeut en 

daarmee aansluit op de functie (vgl. Allen en de Vries, 2003). 

 

Het extern rendement voor de fysiotherapeuten is niet goed te bepalen op basis van de gehouden 

enquête, omdat deze door slechts een klein aantal fysiotherapeuten die niet (meer) werkzaam waren 

als fysiotherapeut is ingevuld. Wel kunnen we een tweetal andere bronnen voor deze factor 

benutten. 

 

Ten eerste kan op basis van een SSB-maatwerktabel die bij het CBS is opgevraagd (zie paragraaf 2.2.2) 

vastgesteld worden dat er tussen 2005 en 2015 (het laatste beschikbare jaar) er 12.969 nieuwe  

fysiotherapeuten zijn geregistreerd. Daarvan waren er 10.386 fysiotherapeuten die in 2015 in de zorg 

werkzaam waren. Het externe rendement van de instroom tussen 2005 en 2015 (dus medio na 

ongeveer 5 jaar) is daarmee zo’n 80% geweest, namelijk 10.386/12.969. 

Om vervolgens ook het externe rendement na 1, 10 en 15 jaar te bepalen, moeten we aanvullende 

aannames maken op basis van leeftijd als ‘proxy’ voor het moment na afstuderen. Kijken we naar de 

leeftijdsverdeling van degenen die in 2005 niet geregistreerd waren maar in 2015 wel als 

fysiotherapeut in de zorg werkzaam waren (de hiervoor genoemde groep van 10.386 personen dus), 

dan zien we dat het jongste cohort (onder de 25 jaar) met 71% een lager rendement kent dan de wat 

‘ouderere’ cohorten van 25-29 jaar (81%) en 30-34 jaar (85%). Waarschijnlijk waren in 2015 de jongste 

afgestudeerde fysiotherapeuten dus nog wat vaker elders werkzaam of zoekend. De jongste groep 

was dus daardoor minder vaak werkzaam in de zorg dan hun wat oudere collega’s. Op basis hiervan 

zouden we aan kunnen nemen dat het externe rendement van de fysiotherapie-opleiding na 1 jaar 

71% is en na 5 jaar (de hiervoor berekende) 80%. Voor de stand na 10 en 15 jaar houden we het 
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extern rendement op 80%, mede omdat de CBS/SSB-data laten zien dat de uitval van 

fysiotherapeuten in de loop van de tijd deels gecompenseerd wordt door afgestudeerden die later 

alsnog werkzaam worden in de zorg. Ook onder de ‘oudere’ leeftijdscategorieën die in 2005 niet 

geregistreerd waren maar in 2015 wel als fysiotherapeut in de zorg werkzaam waren, ligt het 

percentage rond de 80%. 

 

De aanname dat het externe rendement 1 jaar na afstuderen 71% bedraagt, kan gestaafd worden met 

de tweede bron die we kunnen gebruiken namelijk de schoolverlaters-enquête die het ROA jaarlijks 

uitvoert15. Hieruit blijkt dat 27% van het cohort dat in 2014/2015 in de fysiotherapie afstudeerde 

binnen anderhalf jaar doorstroomde naar een vervolgopleiding. Meer dan helft hiervan (57%) deed 

een vervolgopleiding op HBO-niveau, de rest (43%) een vervolgopleiding op WO-niveau. Het extern 

rendement – anderhalf jaar na het afstuderen en door ‘uitval’ door doorstuderen –  was toen dus 

100-27=73%. Ook weten we uit de ROA-data dat van het cohort dat in 2014/2015 in de fysiotherapie 

afstudeerde en géén vervolgopleiding ging doen 2,3% gaf aan dat men na anderhalf jaar werkzoekend 

was. Daarnaast 90% gaf aan een functie te vervullen binnen de eigen of aanverwante 

opleidingsrichting. Als we met deze twee andere vorm van uitval hier rekening houden, zou het extern 

rendement na anderhalf jaar op ongeveer 65% liggen. 

 

We houden voor deze raming de eerdere schatting van 71% extern rendement na 1 jaar aan, op basis 

van de CBS/SSB-data. Dit percentage ligt in de buurt ligt van de 73% á 65% op basis van de ROA-data 

en bij deze overweging nemen we ook mee dat bij deze laatste databron slechts één cohort en een 

klein deel van de afgestudeerde fysiotherapeuten deelnamen aan de enquête. 

De ROA-data noch de CBS/SSB-data maken onderscheid tussen mannen en vrouwen. Voor deze 

capaciteitsraming gaan we op basis van de verschillende bronnen die ter beschikking staan, uit van 

een extern rendement na 1 jaar van 71%, en na 5, 10 en 15 jaar van 80%, zowel voor mannen als 

vrouwen. 

 

 

3.4 Instroom vanuit het buitenland 
 

Voor dit onderzoek zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal fysiotherapeuten met een 

buitenlands diploma dat in Nederland werkzaam is. Uit de vorige capaciteitsraming voor 

fysiotherapeuten uit 2002 bleek dat destijds slechts een te verwaarlozen percentage van de in 

Nederland werkzame fysiotherapeuten een buitenlands diploma had. Nu, vijftien jaar later, zijn er 

geen aanwijzingen dat dit is veranderd. Daarnaast kan vanwege andere overwegingen besloten 

worden geen rekening te houden met een eventuele buitenlandse instroom tot de beroepsgroep, 

bijvoorbeeld omdat men niet afhankelijk wil zijn van deze soms onzekere factor.  

 

 

3.5 Overzicht parameterwaarden 
 

In Tabel 3.5 is samenvattend weergegeven welke parameterwaarden gebruikt zullen worden voor de 

aanbodkant van het capaciteitsramingsmodel, waarmee een eerste instroomadvies zal worden 

berekend voor de opleiding tot fysiotherapeut in Nederland in de komende 10 a 15 jaar. Het volgende 

hoofdstuk 4 zal ingaan op de parameterwaarden die voor de vraagkant van het 

capaciteitsramingsmodel ingevuld kunnen worden.  
  

                                                             
15 Zie ‘Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken, http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Opleiding.aspx.  

http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/SISOnline/Opleiding.aspx
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Tabel 3.5 Overzicht parameterwaarden wat betreft het aanbod van fysiotherapeuten 

 Mannen Vrouwen Totaal 

Aantal werkzame personen in 2017   30.672 

Geslachtsverdeling van werkzame personen 40,9% 59,1%  

    

Gemiddeld aantal FTE per persoon in 2017, 2022, 2027, 2032 en 2037 0,923 0,794  

    

Uitstroom van werkzame personen tot aan 2022 17,2% 10,2%  

Uitstroom van werkzame personen tot aan 2027 38,8% 28,0%  

Uitstroom van werkzame personen tot aan 2032 52,7% 41,8%  

Uitstroom van werkzame personen tot aan 2037 63,1% 52,9%  

    

Gemiddeld aantal in opleiding per leerjaar per 1-1-2017   2.415 

Geslachtsverdeling instroom in opleiding per 1-1-2017 49,2% 50,8%  

Opleidingsduur (in jaren)   4 

Intern rendement voor personen in opleiding per 1-1-2017 56,2% 74,7%  

Extern rendement 1 jaar na afronden voor instroom tot aan 2017 71% 71%  

Extern rendement 5 jaar na afronden voor instroom tot aan 2017 80% 80%  

Extern rendement 10 jaar na afronden voor instroom tot aan 2017 80% 80%  

Extern rendement 15 jaar na afronden voor instroom tot aan 2017 80% 80%  

    

Gemiddelde instroom in de opleiding per jaar in 2017/2018 en 2019   2.415 

Geslachtsverdeling instroom in 2017/2018 49,7% 50,3%  

Opleidingsduur voor instroom in 2017/2018 (in jaren)   4 

Intern rendement voor personen in opleiding in 2017/2018 56,6% 75,3%  

Extern rendement 1 jaar na afronden voor instroom in 2017/2018 95,0% 95,0%  

Extern rendement 5 jaar na afronden voor instroom in 2017/2018 95,0% 95,0%  

Extern rendement 10 jaar na afronden voor instroom in 2017/2018 90,0% 90,0%  

Extern rendement 15 jaar na afronden voor instroom in 2017/2018 85,0% 85,0%  
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4 De huidige en toekomstige vraag naar 
fysiotherapeuten 

4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven die naar verwachting van invloed zullen zijn 

op de vraag naar fysiotherapeutische zorg. Samengevat is de werkwijze daarbij als volgt: 
 Ten eerste worden de relevante ontwikkelingen geïdentificeerd die potentieel van invloed 

kunnen zijn op het aantal benodigde fysiotherapeuten over 10 a 15 jaar; 

 Ten tweede wordt deze invloed per ontwikkeling uitgedrukt in een ‘effect-percentage’ dat in 

het ramingsmodel wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld: door ontwikkeling ‘A’ is de verwachting dat 

de vraag naar fysiotherapeuten in Nederland met ‘x%’ zal toenemen; of: door ontwikkeling 

‘B‘ wordt verwacht dat de vraag met ‘y%’ zal afnemen; 

 En ten derde worden de effectpercentages van alle relevante ontwikkelingen in het 

ramingsmodel samengenomen waarbij de hoogte van het percentage het gewicht van de 

ontwikkeling bepaalt. Dit wordt niet in dit hoofdstuk maar bij de uitkomsten van het 

ramingsmodel in hoofdstuk 5 beschreven. 

Eerder beschreven we in hoofdstuk 2 al dat er veel verschillende ontwikkelingen zijn die ‘de’ vraag 

naar fysiotherapeutische zorg bepalen. Daarbij is het goed om van te voren de beperkingen van dit 

onderdeel van het onderzoek aan te geven. Ten eerste is het onmogelijk volledig te zijn in het 

identificeren van alle relevante ontwikkelingen. Ten tweede is het ook niet mogelijk om zeer precies 

te zijn in het inschatten van de invloed van elk van de deze ontwikkelingen. We zullen daarom de 

‘hoofdlijnen’ die de vraag naar fysiotherapeutische zorg zullen beïnvloeden beschrijven. Waarbij we 

veel minder nauwkeurigheid kunnen bereiken dan bij het bepalen van het huidige en toekomstige 

aanbod van fysiotherapeuten in Nederland. 

 

In dit hoofdstuk volgen we de systematiek die in hoofdstuk 2 reeds bij de bronnen-beschrijving is 

aangehaald. De relevante vraagontwikkelingen worden in 8 verschillende factoren geïdentificeerd en 

qua effect gespecificeerd. De indeling in deze 8 clusters/factoren is gebaseerd op het 

capaciteitsramingsmodel dat het Nivel samen met het Capaciteitsorgaan sinds 1999 heeft ontwikkeld. 

Dit ramingsmodel wordt driejaarlijks toegepast om instroomadviezen aan de ministeries van VWS en 

OCW af te geven betreffende de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. De fysiotherapie-

opleidingen en arbeidsmarkt kennen weliswaar een andere structuur en dynamiek dan medische en 

tandheelkundige vervolgopleidingen, echter zijn de clusters van ontwikkelingen (vraagfactoren) van 

het capaciteitsramingsmodel zowel generiek als zorg-specifiek genoeg om deze ook voor de 

fysiotherapie-arbeidsmarkt toe te passen.  

 

We beginnen met de eerste factor betreffende de invloed van demografische ontwikkelingen op de 

vraag naar fysiotherapeutische zorg. Deze factor is uitgewerkt op basis van openbaar beschikbare 

statistieken van het CBS (zie paragraaf 2.3.2). Daarna volgt de identificatie en specificatie van 6 

factoren waarvoor experts in focusgroepen en online consultaties zijn geraadpleegd (zie paragraaf 

2.3.1). De uitkomsten van deze consultaties worden daar waar mogelijk gevalideerd met openbaar 

beschikbare statistieken en cijfers. 

Daarnaast gebruiken we twee bronnen om de effectschattingen te komen, namelijk (1) de 

effectwaarden die in het ramingsonderzoek fysiotherapie uit 2002 zijn gehanteerd (Vugts et al., 2015), 

en (2) de vraageffect-schattingen die in 2016 door het Capaciteitsorgaan gebruikt zijn voor de 

capaciteitsraming van twee aanverwante disciplines, namelijk die van huisartsen en revalidatieartsen 
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(zie Capaciteitsorgaan, 2017a en 2017b). De achtste en laatste factor die in het rekenmodel zal 

worden meegenomen is de inschatting van de onvervulde vraag. Zoals in paragraaf 2.3.3 aangegeven 

zal deze opgebouwd worden uit verschillende indicatoren en bronnen betreffende de huidige 

mismatch tussen vraag een aanbod van fysiotherapeutische zorg in Nederland. 

 

 

4.2 Demografische ontwikkelingen 
 

De factor demografische ontwikkelingen wordt binnen de systematiek van het 

capaciteitsramingsmodel gedefinieerd als de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan 

een bepaalde beroepsgroep, als gevolg van veranderingen in de omvang van de bevolking naar 

leeftijd en geslacht. Bij het inschatten van demografische ontwikkelingen wordt een gelijkblijvende 

zorgvraag naar leeftijd en geslacht verondersteld en enkel het effect van een veranderende 

bevolkingssamenstelling berekend. 

 

Figuur 4.1 illustreert eerst hoe het gebruik van fysiotherapie varieert naar leeftijd en geslacht in 2016, 

uitgaande van de POLS-cijfers die het CBS op StatLine publiceert.  

 

Figuur 4.1 Aantal behandelingen reguliere fysiotherapie naar leeftijd en geslacht in 2016 

Bron: Statline/CBS 

 

Te zien is dat mannen iets meer fysiotherapie-behandelingen afnemen dan vrouwen, maar dat het 

gebruik vooral samenhangt met leeftijd. Vooral vanaf 45 jaar groeit het gemiddeld aantal 

behandelingen met de leeftijd en het bereikt een hoogtepunt in de leeftijdscategorieën 75- en 85-

plus. Figuur 4.2 illustreert dit nog duidelijker. In 2016 maakte de groep 75-plus 8% uit van de totale 

bevolking, terwijl zij verantwoordelijk was voor 15% van de fysiotherapiebehandelingen in Nederland. 

Dit type verschil zien we ook bij de leeftijdscategorieën 55-65 en 65-75, terwijl we voor de jongste 

leeftijdscategorieën zien dat hun aandeel in de fysiotherapiebehandelingen lager is dan hun aandeel 

in de bevolking.  
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Figuur 4.2 Aandeel per leeftijdscategorie in de bevolking en omvang fysiotherapiebehandelingen in 2016 

Bron: Statline/CBS 

 

De hier onderscheiden leeftijdsgroepen zullen in de komende 10 a 15 jaar in verschillende snelheden 

toe- dan wel afnemen. Figuur 4.3 toont de verandering in de bevolkingsopbouw tussen 2018 en 2028, 

volgens de prognoses van het CBS. Door de vergrijzing zal vooral het aandeel van de leeftijdsgroepen 

vanaf 55 jaar toenemen (en vanaf 70 jaar voor mannen nog sneller dan voor vrouwen). Het aandeel 

van de groep 45 tot 55 jarigen en de jongeren tot 25 jaar zal de komende 20 jaar daarentegen 

afnemen.  

 

Figuur 4.3 Verandering in de bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht 

Bron: CBS 

 

Als we nu deze bevolkingsprognose van het CBS doorrekenen met de verdeling van het 

fysiotherapiegebruik naar leeftijd, dan is het resultaat dat ook in de komende 20 jaar het 

fysiotherapiegebruik zal toenemen. Daarmee wordt de huidige trend voortgezet. Uit de POLS 
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tijdsreekscijfers blijkt namelijk ook dat het aandeel Nederlanders dat gebruik maakt van fysiotherapie 

is gestegen waarbij overigens het aantal sessies per patiënt iets daalt (CBS, 2017b; CBS, 2017c; CBS, 

2017d). dit resultaat komt overeen met de verwachting die onder andere op de Toekomstconferentie 

Fysiotherapie in januari 2016 werd uitgesproken (Toekomstconferentie Fysiotherapie, januari 2016). 

 

De verwachte groei in het fysiotherapiegebruik komt voornamelijk doordat de leeftijdsgroepen vanaf 

55 jaar zullen toenemen én dat deze een proportioneel groter aandeel hebben in het 

fysiotherapiegebruik. De volgende figuur 4.4 laat dit nog eens zien aan de hand van het aandeel dat 

de leeftijdsgroepen zullen hebben in de bevolking in 2027 en 2037, versus het aandeel dat zij dan 

zullen hebben in het totaal aantal fysiotherapiebehandelingen in Nederland. 

 

 

Figuur 4.4 Aandeel per leeftijdscategorie in de bevolking en omvang fysiotherapiebehandelingen, prognoses voor 2027 

 en 2037 

Bron: Statline/CBS 

 

Het effect van de factor demografie wordt in stappen van 5 jaar ingevoerd in het rekenmodel. 

Uitgaande van 2019 als eerste bijstellingsjaar wat betreft de instroombijstelling (en dus het begin van 

de feitelijke ramingsperiode) zal als gevolg van alleen demografische ontwikkelingen naar leeftijd de 

vraag naar fysiotherapeutische zorg: 

 tot en met 2023 toenemen met 4,4%, 

 tot en met 2028 toenemen met 7,7%, 

 tot en met 2033 toenemen met 10,2%, 

 tot en met 2038 toenemen met 12%. 

 

 

4.3 Epidemiologische ontwikkelingen 
 

Resultaten uit de focusgroepen 

Tijdens de focusgroepen en expertconsultatie is de factor epidemiologische ontwikkelingen als eerste 

voorgelegd, waarbij deze in het kader van de ramingssystematiek aan de deelnemers gepresenteerd 

en gedefinieerd is als:  

“de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde beroepsgroep, als 

gevolg van veranderingen in het vóórkomen en de verspreiding van ziekten en aandoeningen 

onder de bevolking.” 

 

Werd bij demografische ontwikkelingen verondersteld dat het fysiotherapiegebruik (per 

leeftijdscategorie) in de komende 10 a 15 jaar gelijk zal blijven, bij de inschatting van 

epidemiologische kijken we juist naar ontwikkelingen die het fysiotherapiegebruik in de nabije 

toekomst zullen doen toe- of toenemen. 
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Uit de eerste brainstormronde met de experts kwamen de volgende epidemiologische ontwikkelingen 

naar voren als zijnde structureel relevant voor het toekomstige fysiotherapiegebruik in Nederland: 

 artrose, 

 dementie, 

 psychosomatische klachten, 

 nek/rugklachten, 

 RSI, 

 multimorbiditeit, 

 chronische ziekten. 

 

De focusgroep-resultaten vergeleken met secundaire bronnen 

Kijken we naar de publiek-beschikbare cijfers van het RIVM dan bevestigen deze ten eerste dat de 

incidentie en prevalentie van deze aandoeningen in de toekomst zullen toenemen. De onderstaande 

figuur die het RIVM publiceerde in het kader van de Volksgezondheid Toekomstverkenning illustreert 

dit. 

Figuur 4.5 Prevalentie van een aantal fysiotherapie-relevante ziekten, prognoses voor 2030 

Bron: http://www.eengezondernederland.nl/trends_in_de_toekomst/ziekten 

 

Ook voorspelt het RIVM dat het aantal mensen met een chronische ziekte zal oplopen tot 7 miljoen in 

2030, ofwel 40% van (de dan) 17,6 miljoen Nederlanders. Deze toename komt voor het grootste deel 

door de groei en vergrijzing van de bevolking, maar zal zich volgens het RIVM ook voortzetten omdat 

veel chronische ziekten eerder opgespoord en effectiever behandeld kunnen worden. Van de mensen 

van 65 jaar en ouder heeft 70 procent een chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder 

met een chronische ziekte, heeft 63 procent twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) en 32 

procent drie of meer. Naar verwachting van het CBS zal dit laatste percentage in 2030 opgelopen zijn 

tot 38 procent. 

Het Nivel constateerde in 2015, op basis van de fysiotherapiepraktijken die aangesloten zijn bij 

http://www.eengezondernederland.nl/trends_in_de_toekomst/ziekten


 

 

   
Nivel Rapport | Capaciteitsraming Fysiotherapie 35 

Zorgregistraties Eerste Lijn16 dat 16% van de patiënten bij de fysiotherapeut behandeld werden voor 

een chronische aandoening17. Na de daling in 2014 van het aandeel patiënten met een ‘lijst’-

aandoening, neemt het aandeel in 2015 weer licht toe. Hierbij dient aangemerkt te worden dat de 

‘chronische lijst’ aan verandering onderhevig is en dat niet alle aandoeningen die de fysiotherapeut 

behandeld op deze lijst staan. 

 

Om aan deze epidemiologische trends een concrete effectwaarde toe te kennen (wat zal de jaarlijkse 

procentuele toe- of afname van het aantal benodigde fysiotherapeuten zijn als gevolg van 

epidemiologische ontwikkelingen?), is aan de experts eerst gevraagd de invloed van de factor 

epidemiologie uit te drukken op een vijfpuntsschaal. Met een grote mate van consensus schatte de 

experts de invloed van deze factor 4,5 op een schaal van 5. In één focusgroep is nog een stap verder 

gegaan door de deelnemers te vragen een concreet groeipercentage te benoemen. Gemiddeld kwam 

men op een effectwaarde van 3%; dat wil zeggen dat men inschatte dat de vraag naar 

fysiotherapeutische zorg in de komende 10 jaar met 3% zal stijgen als gevolg van epidemiologische 

ontwikkelingen (omgerekend 0,3% per jaar). 

 

Eerdere inschattingen van de factor epidemiologie 

In het ramingsonderzoek fysiotherapeuten uit 2002 werd voor de factor epidemiologische 

ontwikkelingen geconcludeerd: “De verwachting is dat de epidemiologische ontwikkelingen eerder een 

positief effect hebben op de zorgvraag naar fysiotherapie dan een negatief effect. Aangezien een en 

ander niet gekwantificeerd kan worden zetten we deze parameter op +0%.” 

 

Bezien we de effectwaarden die aan epidemiologische ontwikkelingen is toegekend voor de 

capaciteitsraming van de huisartsen als aanverwante beroepsgroep, dan is in 2016 het  

Capaciteitsorgaan uitgegaan van een positief effect van 0,4% - 0,8% per jaar. 

 

De uiteindelijke inschatting van de factor epidemiologie 

Het bovenstaande gewogen, nemen we voor de capaciteitsraming aan dat epidemiologische 

ontwikkelingen een positief effect van 0,4% per jaar op de benodigde capaciteit aan fysiotherapeuten 

over 10 a 15 jaar. 

 

 

4.4 Sociaal-culturele ontwikkelingen 
 

Resultaten uit de focusgroepen 

De factor sociaal-culturele ontwikkelingen is als tweede in expertconsultaties voorgelegd, met de 

volgende definitie:  

“Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde 

beroepsgroep, als gevolg van sociale en culturele ontwikkelingen die bepalen hoe patiënten 

omgaan met ziekten en gebruik maken van de zorg.” 
  

                                                             
16 Zie https://www.nivel.nl/nl/nzr/zorgverlener/fysiotherapie/omvang-zorggebruik voor nadere details over de fysiotherapie-gebruik dat 

gemonitord wordt door de NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn. 

17 Opgemerkt dient te worden dat het hierbij alléén gaat om chronische aandoeningen die voorkomen op de zgn. ‘chronische lijst’. 

https://www.nivel.nl/nl/nzr/zorgverlener/fysiotherapie/omvang-zorggebruik
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De daarop volgende brainstorm-ronde leverde samengevat de volgens trends op die het vaakst en als 

meest duurzaam-relevant werden genoemd: 

 ‘De kritische patiënt’ neemt toe in alle onderdelen van de samenleving en vraagt meer, 

 Met de inzet op preventie, zelfredzaamheid en de stengere eisen aan opname in verpleeg- en 

verzorgingshuizen wonen mensen langer alleen thuis, waardoor valpartijen in en rond het 

huis toenemen, 

 De huidige groei van de economie en het aantrekken van de werkgelegenheid zorgt voor een 

toenemende werkdruk en arbeid- en stress-gerelateerde klachten, 

 Mensen vallen meer terug op mantelzorg en zelfzorg, als het kan in eigen regie, 

 Beteugeling van de zorgkosten en de vergoedingsbasis van verzekerde zorg remt het 

zorggebruik, 

 Mensen zijn steeds meer bezig met gezondheid, leefstijl, bewegen. 

 

De expertconsultatie rond het effect van deze sociaal-culturele ontwikkelingen op de benodigde 

capaciteit aan fysiotherapeuten leverde een discussie met verschillende standpunten op. Uitgedrukt 

op een vijfpuntschaal kende men gemiddeld de waarde 3,5 toe aan de invloed van deze factor, een 

duidelijk lagere score dan zij eerder aan de invloed van epidemiologische ontwikkelingen toekenden. 

Belangrijker is echter dat een aantal deelnemers aangaf dat alle sociaal-culturele ontwikkelingen een 

netto positief zullen hebben op de vraag naar fysiotherapeutische zorg, terwijl een ander deel juist 

een netto negatief effect voorziet. 

De eerste groep liet daarbij vooral meewegen dat de toekomstige Nederlander door meer bewegen 

en aandacht voor een gezonde levensstijl ook de fysiotherapeut hierin zal blijven consulteren. Dit kan 

al dan niet het gevolg zijn van onbedoelde gevolgen als over- of verkeerde belasting. Maar de 

veronderstelling is dat men sneller geneigd is (specialistische) fysiotherapeutische zorg in te roepen 

daar waar men vroeger meer geneigd was met een bepaald klacht ‘te leren leven’ of dit simpel weg 

‘te laten zitten’. 

De tweede groep liet daarentegen meewegen dat de moderne Nederlander de fysiotherapeut juist 

minder nodig zal hebben en gebruiken, vanwege het groeiend aantal alternatieve 

ondersteuningsmogelijkheden dat beschikbaar is om fit te worden/ blijven en klachten zelf te 

behandelen en/of te voorkomen. Langer zelfstandig en in goede gezondheid wonen en leven past in 

dit toekomstbeeld, alsook individuele kostenafwegingen die men maakt. 

Waar de eerste groep meer de huidige jongeren of jongere ouderen voor ogen lijkt te hebben, lijkt de 

tweede groep zich meer op de (groeiende groep) zeer-ouderen te richten in haar ‘toekomstvisie’. 

Beide visies, verwachte ontwikkelingen en duidingen van de sociaal-culturele trends zullen 

waarschijnlijk tegelijkertijd een rol spelen. 

 

Het is dan ook lastig om op basis van de expertconsultatie allereerst de richting van het effect van 

sociaal-culturele ontwikkelingen op de vraag naar fysiotherapeutische zorg te bepalen. Dit zou 

volgens de experts namelijk zowel positief als negatief kunnen zijn. Gevraagd dit nader te 

kwantificeren kwam deze tegenstelling ook terug. De experts die een positief effect verwachten van 

sociaal-culturele ontwikkelingen kwamen tot een effectwaarde van gemiddeld 0,2% per jaar; experts 

die een negatief effect verwachten kwamen gemiddeld op een zelfde schatting van -0,2% per jaar. 

 

De focusgroep-resultaten vergeleken met secundaire bronnen 

Voor veel trends die hiervoor zijn benoemd, zijn bronnen en onderzoeken te vinden die deze 

empirisch ondersteunen. We sommen hier een aantal instanties op, die tijdsreeksen of onderzoek 

publiceerden die de eerder genoemde sociaal-culturele ontwikkelingen (in ieder geval voor een deel) 

kunnen onderschrijven. Hierbij moeten bedacht worden dat het onmogelijk is om geheel volledig en 

actueel te zijn. Er zijn immers zeer veel sociaal-culturele trends in de samenleving te onderscheiden 
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en hierover verschijnen bijna dagelijks resultaten van nieuw onderzoek. Terugverwijzend naar 

paragraaf 2.3.1. hebben we als ‘filter’ de criteria gebruikt dat (1) de bron en instantie een zekere 

reputatie heeft wat betreft het publiceren van cijfers en feiten, en (2) het gegevens of 

onderzoeksuitkomsten betreft die over de samenleving als geheel gaan en in principe 

generaliseerbaar en repliceerbaar zijn. 

 

Wat betreft de trends die de samenstelling van de Nederlands bevolking en huishoudens betreffen is 

een aantal relevante bevindingen: 

 Volgens het CBS is er sprake van een lange termijnverschuiving van meer- naar 

eenpersoonshuishoudens. Vergeleken met 2000 waren er in 2016 14 procent meer huishoudens 

en 7 procent meer inwoners. Het aantal eenpersoonshuishoudens nam met 28 procent toe, het 

aantal meerpersoonshuishoudens met 6 procent. 

 Ook heeft het CBS berekent dat het aantal 75-plussers dat alleen woont tussen 1971 en 2015 met 

een factor 4,5 gestegen is, tot ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers. De verwachting 

van het CBS is dat de omvang van deze groep verder zal toenemen tot 1,3 miljoen personen in 

2052. 

 

Wat betreft het zorggebruik en algemene gezondheid van de Nederlandse bevolking zijn de volgende 

bronnen en bevindingen relevant: 

 Volgens de meest recente cijfers van het SCP geeft ruim een derde van de 16-plussers informele 

hulp. Het aantal mantelzorger wordt daarmee geschat op 4,4 miljoen. In 2014 werd dit nog op 4 

miljoen geschat en in 2008 op 3,5 miljoen. 

 Er zijn geen eenduidige indicatoren voor de mate waarin sprake is van (meer) zelfzorg in 

Nederland, maar wel blijkt uit cijfers van de farmaceutische industrie dat de markt voor 

zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen tussen 2015 en 2016 

met bijna 4% is gestegen. Er zijn veel studies over het belang van zelfmanagement (in het 

algemeen en voor ouderen en chronisch zieken in het bijzonder), over eigen regie, 

zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden, maar weinig tot geen trendgegevens. Wel laat een 

enquête van het Nivel onder zorgverleners in de thuiszorg zien dat meer dan twee derde een 

toename ervaart in cliënten die mondig zijn, cliënten die eigen regie belangrijk vinden. Ook geeft 

meer dan de helft van de professionals aan een toename te zien in cliënten die zelfredzaamheid 

belangrijk vinden (Francke et al., 2017). 

 Onderzoeksbureau Effectory publiceerde in 2015 het resultaat van een herhaald onderzoek onder 

ruim 400.000 medewerkers in Nederland, waaruit bleek dat in 2012 nog 68% van de Nederlandse 

medewerkers hun werkdruk als goed ervoer, maar dat dit percentage in 2015 gedaald is naar 63% 

(Effectory, 2015). Cijfers van TNO en het CBS laten tevens zien dat het gemiddeld aantal 

verzuimdagen door werkstress per uitgevallen werknemer gestegen is 24 dagen in 2007 naar 30 

dagen in 2016 (TNO/CBS, 2017). Onderzoek van Tempo Team op basis van landelijke 

arbeidsmarktonderzoek geeft aan dat 40 procent van werkend Nederland verklaart meer stress te 

voelen dan een jaar geleden; een trend die het uitzendbureau ook in 2012 en 2013 vond. 

Tenslotte zijn de volgende bronnen en bevindingen relevant die betrekking hebben op de context 

waaronder de Nederlandse bevolking haar keuzes maakt ten aanzien van zorggebruik in het algemeen 

en de fysiotherapie in het bijzonder: 

 Voor fysiotherapie dienen mensen zich in toenemende mate te verzekeren via de aanvullende 

polis of zelf de kosten te dragen. Dit wordt door mensen ervaren als erg of ‘te duur’. Bepaalde 

aanvullende verzekeringen zijn beperkt wat betreft het aantal chronische aandoeningen 

waarvoor fysiotherapie in de basisverzekering is opgenomen; en dit is de afgelopen jaren ook  

verminderd. In de toekomst zou dit weer kunnen veranderen omdat Zorgverzekeraars Nederland 
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in 2015 reeds hebben bepleit dat fysiotherapie voor chronisch zieken terugkomt in het 

basispakket. En het Zorginstituut Nederland (ZiNL) voornemens is een systeemadvies uit te 

brengen aan de minister om de fysiotherapie weer in de basisverzekering terug te brengen. Het 

fysiotherapiegebruik blijft hoe dan ook prijsgevoelig, hetgeen reeds bleek uit een CPB-notitie uit 

2008 en de evaluatie van de zorgverzekeringswet door KPMG Plexus in 2014. 

 In het meest recente Cijfers en Trends’ rapport van de Rabobank over de fysiotherapie wordt 

uitgegaan van een potentieel groeiscenario. Verondersteld wordt dat door ‘product- en 

procesinnovaties’ behandelingen kunnen versnellen of meer online plaatsvinden wat leidt tot 

‘een hogere waardering van de zorgverzekeraar’. Meer focus op gezondheidswinst sluit aan op de 

trend naar ‘sociale innovatie’. er is meer samenwerking mogelijk in het sociale domein,  rond het 

aanpassen van woningen, het ondersteunen van zowel zorgvragers als mantelzorgers bij 

bewegen, en in de sfeer van preventie. Ook ziet de Rabobank dat belangenorganisaties lobbyen 

voor een uitbreiding van de vergoeding voor fysiotherapie voor chronisch zieken. Dit zal de kans 

zal vergroten dat dit in de basisverzekering wordt opgenomen. Volgens de Rabobank zal dit alles 

leiden tot meer werk voor fysiotherapeuten. 

 

Eerdere inschattingen van de factor sociaal-culturele ontwikkelingen 

De schatting die in de raming fysiotherapeuten in 2002 werd gehanteerd gaf destijds geen nadere 

richting. Er werd toen geconcludeerd: “Dezelfde opmerking als bij de epidemiologische ontwikkelingen 

geldt ook voor de sociaal-culturele ontwikkelingen. De verwachting is dat het eerder een klein positief 

effect zal hebben op de zorgvraag dan een negatief effect. Dus de parameter voor sociaal-culturele 

ontwikkelingen bedraagt +0%.” 

 

Beschouwen we ook hier weer de effectwaarde die aan sociaal-culturele ontwikkelingen is toegekend 

voor de capaciteitsraming van huisartsen, dan zien we dat deze in 2016 positief zijn ingeschat. Voor 

huisartsen werd een groei in de zorgvraag als gevolg van sociaal-culturele ontwikkelingen verwacht 

van tussen de 0,8% en 1,6% per jaar. Hierbij moet echter bedacht worden dat bij huisartsenzorg 

patiënten veel minder beïnvloed worden door kostenafwegingen en keuzemogelijkheden dan 

fysiotherapeutische zorg. Voor de inschatting van deze factor moeten we dus voorzichtiger zijn bij het 

aanhouden van de effectwaarden voor de huisartsen als vergelijkingspunt. 
 

De uiteindelijke inschatting van de factor sociaal-culturele ontwikkelingen 

Omdat er bij de mogelijke invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen er veel onzekerheden spelen, 

zullen verschillende effect-waarden gespecificeerd worden en een aantal scenario’s opgesteld om een 

bandbreedte rond de inschattingen aan te houden. Daarbij variëren we ten eerste de richting van het 

effect, namelijk dat het netto een negatief, neutraal of positief effect zal hebben op de benodigde 

capaciteit aan fysiotherapeuten in de toekomst. Ten tweede variëren we de sterkte van het effect van 

sociaal-culturele ontwikkelingen, namelijk of het 0,2% of 0,8% groei/krimp aan benodigde capaciteit 

per jaar zal veroorzaken. Het eerste percentage van (plus of min) 0,2% per jaar is gebaseerd op de 

uitkomst van focusgroepen, het tweede percentage van (plus of min) 0,8% per jaar is gebaseerd op 

wat voor de aanverwante discipline huisarts in 2016 is aangehouden.  
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Beide gecombineerd zijn er dus vijf scenario’s en verschillende effectwaarden voor de invloed van 

sociaal-culturele ontwikkelingen: 

 een positief effect van +0,8% per jaar, 

 een positief effect van +0,2% per jaar, 

 een neutraal effect van 0% per jaar, 

 een negatief effect van -0,2% per jaar, 

 een negatief effect van -0,8% per jaar. 
 

 

4.5 Vaktechnische ontwikkelingen 
 

Resultaten uit de focusgroepen 

In de expert-consultatie is vervolgens de factor vakinhoudelijke ontwikkelingen ingebracht met als 

definitie:  

“Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde 

beroepsgroep, als gevolg van ontwikkelingen in de technische en wetenschappelijke aspecten 

van het vakgebied.” 

 

De expertconsultatie leverde een aantal diagnose-/behandelmethoden en richtlijnen op die men 

schaarde onder het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. 

Samengevat zijn de benoemde vaktechnisch ontwikkelingen: 

E-health, 

 kwaliteitsverbetering fysiotherapeuten, 

 big data, 

 meer technische middelen, 

 meer specialisatie binnen de fysiotherapie. 
Gevraagd naar het potentiële effect van de factor vaktechnische ontwikkelingen op de toekomstige 
vraag naar fysiotherapeutische zorg, gaf een meerderheid van de experts aan hier netto geen of geen 
duidelijk effect van te verwachten. Een aantal verwachtten dat de vraag wellicht licht zou kunnen zal 
dalen, met name als e-health applicaties de zelfredzaamheid en zelfzorg van patiënten verder zal 
vergroten. Hetgeen raakt aan de discussie die we in de vorige paragraaf beschreven. 

 

De focusgroep-resultaten vergeleken met secundaire bronnen 

Ter onderbouwing van deze trends zijn enkele feiten en cijfers beschikbaar en relevant. Zo zien we dat 

de beroepsgroep inmiddels 54 wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen kent die het 

fysiotherapeutisch handelen ondersteunen. In 2000 is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie 

(CKR) geïntroduceerd waarmee bij- en nascholingen en de toepassing van richtlijnen verplicht werden 

gesteld. Het CKR kent aparte registers voor verbijzonderde fysiotherapeuten, waarop ook de enquête 

voor dit onderzoek zich heeft gericht. Relevant is tevens dat de beroepsvereniging en de 

beroepsgroep investeren in wetenschappelijk onderzoek onder andere door subsidies en leerstoelen.  

 

Wat betreft de toepassing van e-health in de fysiotherapie zijn veel voorbeelden te noemen, zoals de 

toepassing van apps en medical devices waarmee de patiënt zelf de regie kan nemen. ‘E-exercise’ is 

een voorbeeld van recente e-health toepassing waarmee de fysiotherapeutische zorg rond knie- en 

heupartrose en lage rugpijn kan worden uitgebreid en verrijkt (Bossen et al., 2016; Kloek el al., 2014).  
 

Eerdere inschattingen van de factor vaktechnische ontwikkelingen 

De ramingsstudie uit 2002 kenden aan de factor vaktechnische ontwikkelingen een effectwaarde van 

0% toe. Met als toelichting: “Op vakinhoudelijk gebied zijn tal van ontwikkelingen gaande. Een 

ontwikkeling die in het oog springt is het groeiend aantal fysiotherapeuten dat plannen heeft om zich 

te bekwamen in een van de vijf onderscheiden verbijzonderingen om vervolgens in het register 
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opgenomen te worden. Dit zou kunnen betekenen dat daardoor nieuwe groepen patiënten worden 

aangeboord. Echter, de verwachting is dat er een soort herschikking zal plaatsvinden. Patiënten die tot 

nu toe naar de algemeen practicus gaan zullen wat makkelijker terecht kunnen bij een fysiotherapeut 

die gespecialiseerd is in een bepaalde verbijzondering. Dit betekent vooralsnog dat wij veronderstellen 

dat er geen grote groepen nieuwe patiënten aangeboord worden. Alle ontwikkelingen in ogenschouw 

nemende stellen wij de parameter op licht positief +0%.” 

 

Opvallend is dus dat destijds de focus vooral lag op de opkomst van de verbijzonderingen. Deze trend 

werd in de expert-consultaties wel genoemd maar hieraan kon men geen consequenties beredeneren 

voor een groei of afname in de algemene of specialistische vraag naar fysiotherapeutische zorg. Een 

belangrijk verschil met de situatie 15 jaar geleden is dat de verbijzonderingen min of meer 

‘ingeburgerd’ zijn en niet meer als een nieuwe ontwikkeling beschouwd worden. 

 

Nemen we tot slot de effectwaarden van de capaciteitsraming huisartsen van het Capaciteitsorgaan 

uit 2016 in acht, dan zien we dat voor deze beroepsgroep aan vaktechnische ontwikkelingen een 

positief effect van 0,1% tot 0,4% per jaar werd toegekend. Voor de revalidatieartsen is deze factor 

niet afzonderlijk ingeschat. 

 

De uiteindelijke inschatting van de factor vaktechnische ontwikkelingen 

Samengevat volgen we de meerderheid van de experts, namelijk dat de richting van het effect van 

vaktechnische ontwikkelingen niet bij voorbaat duidelijk is en relatief klein cq. neutraal zal zijn. Er 

wordt dus geen effect aan deze factor toegekend. Hiermee wordt de factor op 0% per jaar gesteld 

binnen het rekenmodel. 

 
 

4.6 Efficiency-ontwikkelingen 
 

Resultaten uit de focusgroepen 

Als vierde factor is in de consultatieronden gevraag een inschatting te maken van de ‘efficiency’ en 

het effect daarvan op de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Onder efficiency wordt binnen de 

ramingssystematiek verstaan:  

“de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde beroepsgroep, als 

gevolg van ontwikkelingen die gericht zijn op het verhogen van de efficiency van de 

werkprocessen van de beroepsgroepen en de organisaties waarin zij werken.” 

 

Deze factor werd in de consultaties en discussies ingevuld als in trends die verband houden met het 

gebruik van communicatie- en zorgstandaarden, schaalvergroting en de inzet van administratieve 

systemen in de fysiotherapiepraktijk. De kernlijst van trends die men noemde was: 

 Techniek die efficiency vergroot, 

 Druk van zorgverzekeraars om minder behandelingen uit te voeren, 

 Meer grotere praktijken, 

 Bredere inzet van het EPD, 

 Meer samenwerking met andere zorgverleners, 

 Meer delen van kennis, 

 Meer administratie (en daarmee minder efficiency). 

 

Vergelijkbaar als bij de factor vaktechnisch ontwikkelingen, leverde ook het inschatten van het (netto) 

effect van deze efficiency-ontwikkelingen niet een duidelijk beeld op. Ook hier gaf de meerderheid 

van de experts aan dat dit eerder geen effect zal hebben op de toekomstige vraag naar 

fysiotherapeuten in Nederland dan wel. Uitgedrukt op de 5-puntsschaal schatte men het effect van 
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vaktechnisch ontwikkelingen gemiddeld als 2,7 in. 

 

De focusgroep-resultaten vergeleken met secundaire bronnen 

Ook voor deze trends zijn lastig tijdreeks- of periodieke cijfers te vinden. Een relevante ontwikkeling is 

dat door Nictiz de informatiestandaard paramedische zorg is ontwikkeld die de Richtlijn Informatie-

uitwisseling huisarts en fysiotherapeut verder ondersteunt (deze standaard is echter nog niet 

geïmplementeerd). Uit de E-health monitor van Nivel en Nictiz blijkt tevens dat het percentage 

huisartsen dat een systeem voor gestandaardiseerde elektronische informatie-uitwisseling gebruikt 

voor communicatie met de fysiotherapeut en andere paramedici, met 80% hoog en constant is over 

de laatste jaren. Het percentage medisch specialisten dat dit doet is echter met 20% laag. 
 

Daarnaast kan uit Nivel registratie van extramuraal werkzame fysiotherapeuten (die tot 2012 is 

bijgehouden) worden afgeleid dat de tijd besteed aan praktijkbeheer en indirect patiëntgebonden tijd 

is toegenomen tussen 2005 en 2012: 
 

 

 
Figuur 4.6 Verdeling van de tijdbesteding van extramuraal werkzame fysiotherapeuten in 2005 en 2012 

Bron: Nivel-registratie van extramuraal werkzame fysiotherapeuten 

 
 

Dezelfde registratie laat tevens zien dat tussen 1999 en 2012 het percentage solopraktijken is 

afgenomen en dat van groepspraktijen is toegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eengezondernederland.nl/trends_in_de_toekomst/ziekten
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Figuur 4.7 Verdeling van solo- en niet-solo-praktijken waarin extramuraal werkzame fysiotherapeuten werkzaam zijn, 

 1999-2012 

Bron: Nivel-registratie van extramuraal werkzame fysiotherapeuten 

 

Eerdere inschattingen van de factor efficiency-ontwikkelingen 

De raming fysiotherapeuten uit 2002 geeft geen vergelijkingspunt omdat de factor vaktechnische 

ontwikkelingen toen niet is meegenomen. Voor de raming van de benodigde huisartsencapaciteit in 

2016 werd de invloed van efficiency-ontwikkelingen op neutraal of geen gesteld (0%). Daarbij was het 

argument dat het bij efficiency om secundaire en ondersteunende processen van het vak gaat die 

slechts weinig effect zullen hebben op de benodigde ‘directe’ capaciteit en (potentiële) productiviteit. 
 

De uiteindelijke inschatting van de factor efficiency-ontwikkelingen 

Concluderend: ook van de factor efficiency-ontwikkelingen wordt geen invloed verwacht op de 

toekomstige behoefte aan fysiotherapeutische zorg. Daarom wordt deze factor op 0% per jaar gesteld 

binnen het rekenmodel. 
  

http://www.eengezondernederland.nl/trends_in_de_toekomst/ziekten
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4.7 Ontwikkelingen rond horizontale en verticale substitutie 
 

Resultaten uit de focusgroepen 

In de expertconsultaties zijn horizontale en verticale substitutie geïntroduceerd als factoren die 

betrekking hebben op de structurele overname van taken van de fysiotherapeut naar andere 

beroepsgroepen en vice versa. De definitie van de factor horizontale substitutie in het ramingsmodel 

is: 

“Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde 

beroepsgroep, als gevolg van een structurele verschuiving van werk tussen beroepsgroepen 

met een vergelijkbaar opleidingsniveau.” 

En die van verticale substitutie:  

“Inschatting van de jaarlijkse procentuele toe- of afname in behoefte aan een bepaalde 

beroepsgroep, als gevolg van een structurele verschuiving van werk tussen beroepsgroepen 

met een lager opleidingsniveau.” 

 

Op basis van deze definities kwam een tweetal tegengestelde horizontale substitutie-ontwikkelingen 

uit de expertconsulatie naar voren, namelijk: 

 Oefentherapeuten, ergotherapeuten maar ook (HBO-opgeleide) beweegagogen of 
(buurt)sportcoaches zouden zich verder kunnen ontwikkelen als concurrerende vakgebieden; 
hierdoor zouden zij bestaande taken of doelgroepen van fysiotherapeuten kunnen 
overnemen, en eerder/beter kunnen inspelen op nieuwe zorgvragen of behandelmethoden;  

 Interdisciplinaire samenwerking met collega paramedici in bijvoorbeeld gezondheidscentra, 
buurtnetwerken of netwerken van patiëntgroepen kan juist ook leiden tot een uitbreiding 
van (regie)taken en verantwoordelijkheden van de fysiotherapeut; ook de doorgaande trend 
tot extramuralisering kan tot een grotere aanloop van patiënten uit de tweede lijn naar de 
eerste lijn leiden. 

 
Ten aanzien van verticale substitutie-ontwikkelingen binnen de fysiotherapie waren de experts 
minder uitgebreid in hun respons. Beroepen en vakgebieden die werden genoemd zijn: 

 Personal trainers/coaches, 

 Fitness, 

 De fysiotherapeutisch assistent, 

 Beweegcoach/assistenten. 

 

In het algemeen werd aangegeven dat de fitness-branche snel is gegroeid en daarmee ook een aantal 

nieuwe beroepstitels. Deze zijn verwant en kennen een lager opleidingsniveau dan de 

fysiotherapeuten. De experts waren onzeker of deze trend zich zal doorzetten en of de nieuwe 

beroepen en vakgebieden zullen ‘beklijven’. Daarbij zag men geen of weinig mogelijkheden dat taken 

van de fysiotherapeut aan deze lager opgeleiden zouden kunnen worden overgedragen of 

gedelegeerd. 
 

Daarnaast kwam uit de expertconsulatie naar voren dat de hiervoor genoemde verschuiving van zorg 

van de tweede naar de eerste lijn ertoe kan leiden dat fysiotherapeuten meer taken uitvoeren die 

voorheen door medisch-specialisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra werden gedaan. Ook kan 

een meer en/of eerder beroep op de fysiotherapeut voorkomen dat patiënten in de tweede lijn door 

medisch specialisten worden (door)behandeld. Ook dit is een vorm van verticale substitutie. 

 

Experts hadden ten aanzien van horizontale en verticale substitutie voorzichtige en soms ook 

tegengestelde visies en verwachtingen. Sommigen gaven aan dat zowel concurrentie als 

samenwerking met andere disciplines niet aan de orde is en ook geen effect zal hebben, andere 
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verwachtten hier wel een toekomstige impact van. Gevraagd de impact van horizontale en verticale 

substitutie op de toekomstige vraag naar fysiotherapeutische zorg in te schatten, gaven de experts 

een gemiddelde van 2,9 op een vijfpuntsschaal. Het vaakst werd aangegeven dat substitutie geen of 

netto een licht negatief effect zal hebben. Enkele experts gaven aan dat door (horizontale) substitutie 

de vraag naar fysiotherapie ook licht zou kunnen toenemen. 
 

De focusgroep-resultaten vergeleken met secundaire bronnen 

Er zijn ook hier weinig of geen cijfers waarmee trends/ontwikkelingen in horizontale substitutie in 

kaart kunnen worden gebracht. Wel zijn er voorbeelden van relevant onderzoek dat op één bepaald 

jaar betrekking heeft. Zo blijkt uit een Nivel-enquête onder oefentherapeuten in 2016 dat zij 

concurrentie ervaren van fysiotherapeuten. Bijna 50% zegt concurrentie te ervaren van 

fysiotherapeuten die in de buurt werkzaam zijn of willen gaan werken (Batenburg en Kenens, 2017). 

Een eerdere studie van het Nivel liet ook zien dat  tussen 2007 en 2009 het percentage huisartsen dat 

samen met fysiotherapeuten op één adres is gevestigd, met hen een formeel samenwerkingscontract 

heeft en zich met fysiotherapeuten naar buiten toe presenteert, is gestegen (Hansen, et al., 2010). In 

2014 zijn huisartsen opnieuw gepeild en gaf 55% aan structureel actief met fysiotherapeuten samen 

te werken, dat wil zeggen met hen structureel of regulier overleg voeren dat al dan niet contractueel 

is vastgelegd (Van Hassel et al., 2015).  

 

Eerdere inschattingen van de factor substitutie-ontwikkelingen 

Substitutie is in de ramingsstudie fysiotherapeuten in 2002 niet als aparte factor meegenomen. Dat is 

wel het geval voor de raming van huisartsen en revalidatieartsen in 2016. Hierbij moet echter bedacht 

worden dat het opleidingsniveau van deze beroepen hoger is dan die van fysiotherapeuten, hetgeen 

voor het onderscheid tussen verticale en horizontale substitutie van essentieel belang is. Zo is voor de 

raming van huisartsen aangenomen dat er steeds meer taken van medische specialisten door 

huisartsen zullen worden overgenomen, een vorm van horizontale substitutie, wat tot een toename 

van de benodigde huisartsencapaciteit van 1,2% tot 1,6% per jaar zal leiden (vgl. Korevaar et al., 

2016). Tegelijkertijd is aangenomen dat met de snelle groei van praktijkondersteuners huisarts 

(POH’s) er een trend is ingezet naar verticale substitutie, waarbij vooral de taken rond voor chronisch 

patiënten van de huisartsen worden overgenomen (Heiligers, 2014). Daar kan de inzet van physician 

assistants en verpleegkundig specialisten nog verder aan bijdragen (Van der Biezen et al., 2017). Op 

basis hiervan is in de raming opgenomen dat jaarlijks 1,0% tot 1,6% minder aan huisartsencapaciteit 

nodig zal zijn. Ook voor revalidatieartsen werd een effect van verticale substitutie verwacht, maar 

veel minder sterk: -0,3% per jaar. 
 

De uiteindelijke inschatting van de factor substitutie-ontwikkelingen 

Concluderend wordt van de factor verticale en horizontale substitutie géén invloed op de toekomstige 

behoefte aan fysiotherapeutische zorg verwacht. Hierbij gaan we af op de onzekerheden en 

tegengestelde verwachtingen die uit de expertconsultaties naar voren kwamen. De vergelijking met 

de substitutie-effecten die bij huisartsen en revalidatieartsen zijn aangenomen is minder zinvol 

aangezien zij qua opleidingsniveau en rol in het gezondheidszorgsysteem niet vergelijkbaar zijn met 

de fysiotherapeut. Deze factor wordt dan ook als 0% per jaar ingeschat binnen het rekenmodel. 
 

 

4.8 Onvervulde vraag: spanning op de huidige arbeidsmarkt 
 
In het Jaarplan 2017 en Position Paper Fysiotherapie stelde het KNFG dat: ”Op dit moment valt er een 
disbalans te zien tussen vraag en aanbod van fysiotherapie. Er lijkt nu een licht overschot aan 
fysiotherapeuten. Wanneer de huidige babyboomers onder de fysiotherapeuten met pensioen gaan 
(binnen nu en vijf jaar), kan dit, gezien de daling van de beroepsbevolking en de stijgende zorgvraag, 
wellicht omslaan in een tekort”. 
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Een kwantitatieve inschatting van dit ‘lichte overschot’ vormt de specificatie van de factor onvervulde 

vraag in het ramingsmodel. Zoals eerder uiteen gezet in methoden-hoofdstuk 2 kunnen we daarvoor 

gebruik maken van verschillende bronnen. 
 

Op basis van de driejaarlijkse cijfers van het ROA kunnen we ten eerste constateren dat de baankans-

prognose voor fysiotherapeuten in 2017 is bijgesteld van ‘slecht’ naar ‘goed’ (zie ook hoofdstuk 1). 

Het ROA geeft daarvoor als voornaamste reden dat het kabinet minder bezuinigt op de zorg wat de 

vraag naar alle type werkkrachten zal doen toenemen. Het aantal baanopeningen voor 

fysiotherapeuten zal tot 2022 jaarlijks toenemen met 4,4% per jaar, de zogenaamde uitbreidingvraag 

met 2,3% per jaar.  
 

Ten tweede kunnen we refereren aan het jaarlijks onderzoek van Elsevier, waaruit voor 2017 blijkt dat 

97% van de afgestudeerde fysiotherapeuten binnen drie maanden een baan heeft. Dit lijkt echter niet 

altijd een vaste of goed aansluitende functie te zijn. 

 

Ten derde publiceert het UWV per kwartaal de zogenaamde spanningsindicator om de 

arbeidsmarktkrapte van verschillende beroepsgroepen te monitoren. De basis voor deze indicator zijn 

vacaturecijfers waarbij de dataverzameling, berekening en vergelijking tussen beroepen en sectoren is 

afgestemd met het CBS en het hiervoor genoemde ROA. Figuur 4.8 geeft de scores op de 

spanningsindicator van het UWV weer voor de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten en de periode 

2016-2017. 
 

Figuur 4.8 Scores op de spanningsindicator voor de beroepsgroep fysiotherapeuten 2016-2017 

Bron: UWV 

 

Te zien is dat de spanningsindicator voor fysiotherapeuten zich rond de 1 beweegt in de periode 

2016-2017, wat arbeidsmarkt-breed wordt aangeduid als ‘gemiddeld’ (range 0,67 tot 1,5). Dit geeft 

aan dat momenteel, uitgaande vacaturecijfers, er een zekere mate van evenwicht op de arbeidsmarkt 

heerst of lijkt te zijn bereikt. 

 

Tegenover vacaturecijfers kunnen werkloosheidscijfers worden gesteld als indicator voor de huidige 

arbeidsmarktsituatie. Hetzelfde UWV laat zien dat sinds 2015 het aantal fysiotherapeuten dat als 

werkzoekenden staat ingeschreven gestaag is gedaald. In december 2015 stonden er 801 

fysiotherapeuten inschreven, in oktober 2016 is dit flink lager: 558. Uitgaande van 30.672 werkzame 
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fysiotherapeuten (zie paragraaf 3.1) zou dit neerkomen op 1,8% van de beroepsgroep. De HBO-

monitor dat het ROA jaarlijks uitvoert laat ook een daling zien van het percentage fysiotherapeuten 

dat anderhalf jaar na afstuderen werkloos is. In 2015 was dit percentage met 3,3% op een 

hoogtepunt, in 2016 is het percentage 2,3%. Een ruime meerderheid van de voltijd afgestudeerde 

fysiotherapeuten (86%) gaf in 2016 aan dat hun capaciteit in sterke mate benut wordt in de huidige 

functie. 

 

Al met al schatten we de huidige disbalans (anno 2017) op de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten als 

relatief laag in. Er is geen sprake van een tekort afgaande op de vacaturecijfers, maar een licht 

overschot aangezien er wel werkzoekende fysiotherapeuten zijn. Als we de werkloosheidspercentages 

als indicatief voor de inschatting van de negatieve onvervulde vraag in het rekenmodel beschouwen, 

dan zou dat rond het UWV-cijfer uit 2016 en dus -1,8% kunnen liggen (het ROA/HBO-monitor-cijfer 

ligt hoger maar betreft alleen de net afgestudeerde cohorten fysiotherapeuten). Als de dalende trend 

zich ook na oktober 2016 heeft doorgezet dan zou het percentage in 2017 nog wat lager liggen dan -

1,8%. Voor het rekenmodel kennen we daarom voor de factor onvervulde vraag de waarde -1,5% toe. 

 

 

4.9 Overzicht parameterwaarden 
 

In Tabel 4.1 is weergegeven welke effectwaarden gebruikt zullen worden om de factoren aan 

vraagkant van het capaciteitsramingsmodel te specificeren.  

 
Tabel 4.1 Overzicht parameterwaarden wat betreft de toekomstige vraag naar fysiotherapeuten in termen van de 

 procentuele toe- of afname aan benodigde capaciteit per jaar 

 
Lage 

scenario 

Midden 

scenario 

Hoge 

scenario 

Demografische ontwikkelingen 

- Na 5 jaar 

- Na 10 jaar 

- Na 15 jaar 

- Na 20 jaar 

  

4,4% 

7,7% 

10,2% 

12% 

 

Epidemiologische ontwikkelingen  0,3%  

Sociaal-culturele ontwikkelingen    

- Uitgaande van de expert-inschattingen -0,2% 0% 0,2% 

- Uitgaande van inschatting aanverwante disciplines -0,8% 0% 0,8% 

Vaktechnische ontwikkelingen  0%  

Efficiency  0%  

Verticale en horizontale substitutie  0%  

Onvervulde vraag  -1,5%  
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5 Uitkomsten van het ramingsmodel en het 
instroomadvies voor de bachelor fysiotherapie 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het capaciteitsramingsmodel gepresenteerd, waarvoor in 

hoofdstuk 3 en 4 de parameterwaarden zijn ingeschat. Allereerst wordt ingegaan op de verwachte 

ontwikkeling van het beschikbare aanbod aan fysiotherapeuten over 20 jaar. Daarna volgt een 

conclusie over het benodigde aanbod in die periode. Als laatste volgt een uiteenzetting wat betreft de 

benodigde instroom en eventuele bijstelling van de instroom in de bachelor-opleiding tot 

fysiotherapeut in de komende jaren.  

 

 

5.1 De ontwikkeling van het beschikbare aanbod aan fysiotherapeuten 
2017-2037 

 

Figuur 5.1 toont de ontwikkeling van het beschikbare aanbod van werkzame fysiotherapeuten van 

2017 tot 2037, uitgaande van een gelijkblijvende opleidingsinstroom van 2.415 personen per jaar. Van 

de 30.672  fysiotherapeuten die in 2017 werkzaam zijn, zijn er in 2027 nog 20.729 en in 2037 nog  

13.167 over. Deze afname is, zoals in hoofdstuk 3 beschreven, vooral te wijten aan het natuurlijke 

verloop (pensionering) van de beroepsgroep. Dat de uitstroom aanzienlijk is, betekent echter niet dat 

de omvang van de beroepsgroep in zijn geheel zal afnemen. Deze wordt namelijk elk jaar aangevuld 

door fysiotherapeuten die nu en in de toekomst de opleiding tot fysiotherapeut afronden. Als dat in 

het tempo van 2.415 per jaar zal doorgaan dan stijgt het totale aanbod aan fysiotherapeuten tot meer 

dan 32.000 in 2027 en meer dan 37.000 in 2037. Uitgedrukt in FTE zal het aanbod in hetzelfde tempo 

toenemen, namelijk van 28.080 FTE in 2017 tot 29.454 in 2027 en 34.261 in 2037. 

 

 
Figuur 5.1 Beschikbaar aanbod van fysiotherapeuten in personen geschat voor 2017-2037 
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5.2 De aansluiting tussen het beschikbare en benodigde aanbod aan 
algemeen werkzame fysiotherapeuten 2017-2037 

 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet welke vraagontwikkelingen de behoefte aan fysiotherapeuten kunnen 

beïnvloeden. Voor de meeste ontwikkelingen is een ‘puntschatting’ (één percentage) bepaald, 

behalve voor de factor sociaal-culturele ontwikkelingen. Voor deze factor zijn er drie uiteenlopende 

scenario’s met daarbinnen twee varianten: 

1. Een ‘optimistisch’ scenario waarin sociaal-culturele ontwikkelingen zorgen voor: 
o een positief effect van +0,8% per jaar (‘hoge’ variant), 
o een positief effect van +0,2% per jaar (‘lage’ variant), 

2. Een ‘pessimistisch’ scenario waarin sociaal-culturele ontwikkelingen zorgen voor: 
o een negatief effect van -0,2% per jaar (‘hoge’ variant), 
o een negatief effect van -0,8% per jaar (‘lage’ variant), 

3. Een ‘midden’ scenario waarin er geen netto effect van sociaal-culturele ontwikkelingen op de 
toekomstige vraag  naar fysiotherapeuten zal zijn. 

 
De uitkomsten van de vraagprojecties volgens deze scenario’s, afgezet tegen de beschikbare 
capaciteit zoals hiervoor gepresenteerd, staan in Figuur 5.2 weergegeven. De roze lijn geeft de trend 
weer van het beschikbare aanbod aan fysiotherapeuten weer tussen 2017 en 2037. De blauwe en 
zware lijnen geven de trends in het benodigde aanbod voor de drie scenario’s en daarbinnen de ‘lage’ 
en ‘hoge’ variant. 
 

 

Figuur 5.2 Ontwikkeling van het beschikbare aanbod aan fysiotherapeuten in FTE afgezet tegen het benodigde aanbod 

 volgens drie scenario’s en twee varianten, 2017-2037 
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Te zien is dat de hoge variant van het pessimistische en het optimistische scenario het meest afwijken 

van de trend in het beschikbare aanbod; direct vanaf 2017 lopen de bovenste en onderste blauwe lijn 

steeds verder af de roze. In de hoge variant van het optimistische scenario (zie de bovenste blauwe 

lijn) zal naar 2037 toe het verschil tussen net beschikbare en benodigde capaciteit – en daarmee het 

tekort aan fysiotherapeuten – steeds groter worden. In de hoge variant van het pessimistische 

scenario (zie de onderste blauwe lijn) is het omgekeerde het geval en zal er naar 2037 toe een steeds 

groter overschot aan fysiotherapeuten zijn. Dit zijn dan ook de twee meer ‘extreme scenario’s’. Het 

midden-scenario en de lage variant van het optimistische en pessimistische scenario’s blijven qua 

trend veel dichter in de buurt van de beschikbare capaciteits-trend. In de figuur is te zien dat tot 2032 

de twee zwarte lijnen van de lage varianten en de azuurblauwe lijn van het midden-scenario boven de 

roze lijn blijven. Dit betekent dat in alle drie de scenario’s de eerste 15 jaar er sprake zijn van een 

beperkt tekort aan fysiotherapeuten. Na 2035 is dat in twee van deze drie scenario’s omgeslagen naar 

een beperkt overschot; daar komt de roze lijn boven de onderste zwarte en de azuurblauwe lijn uit. 

 

Geconcludeerd kan worden dat in vier van de vijf scenario’s, op de midden-lange termijn van 15 jaar, 

de benodigde capaciteit aan fysiotherapeuten sneller stijgt dan de beschikbare capaciteit. In vier van 

de scenario’s zal er dus in de toekomst sprake zijn van een tekort aan fysiotherapie-capaciteit in 

Nederland. 

 

 

5.3 De bijstelling van de bachelor-instroom voor fysiotherapeuten 
 

Hoe groter de discrepantie tussen de roze en de anders-gekleurde lijnen van de scenario’s in Figuur 

5.2, hoe meer de instroom in de bachelor-instroom bijgesteld zal moeten worden om evenwicht 

tussen vraag en aanbod te bereiken. In het geval van de beide hoge scenario-varianten zal de 

instroom aanzienlijk meer naar boven en beneden bijgesteld moeten worden dan bij de drie andere 

scenario’s. De roze lijn van het beschikbare aanbod loopt wat grilliger dan de lijnen van deze drie 

benodigde aanbod-lijnen, maar vooral in het midden-scenario en de lage variant van het 

pessimistische scenario hoeft de instroom over de gehele periode relatief weinig te worden bijgesteld 

om evenwicht te bereiken (cq. te behouden). Figuur 5.3 laat de uitkomsten van het ramingsmodel in 

termen van de benodigde opleidingsinstroom zien.  
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Figuur 5.3 Benodigde instroom in de bachelor-opleiding fysiotherapie voor evenwichtsjaar 2029 en 2034 volgens drie 

 scenario’s en twee varianten 

 
In de figuur zijn twee evenwichtsjaren verondersteld, namelijk 2029 en 2034. In het eerste geval  is er 

10 jaar de tijd om de opleidingsinstroom vanaf 2019 bij te stellen18, in het tweede geval 15 jaar. Met 

een later evenwichtsjaar kan het tempo waarin bijgesteld kan worden dus langzamer (of: meer 

geleidelijk) verlopen. 

 

Gaan we uit van een lange termijnplanning waarmee in 2034 evenwicht wordt bereikt dan laat Figuur 

5.3 met de paarse balken zien dat: 

 in het midden-scenario de huidige (landelijke) instroom van 2.415 per jaar met 40 plaatsen 

per jaar naar boven moet worden bijgesteld naar 2.452 per jaar; een verandering van +2% 

per jaar; 

 in de twee optimistische scenario’s vanwege sociaal-culturele ontwikkelingen dient de 

opleidingsinstroom meer naar boven te worden bijgesteld; in de lage variant met 244 

plaatsen per jaar (+10%), in de hoge variant met 835 (+35%); 

 in de twee pessimistische scenario’s wordt uitgegaan van een daling in de benodigde 

capaciteit aan fysiotherapeuten vanwege sociaal-culturele ontwikkelingen; en dan dient de 

instroom vanaf 2019 juist verlaagd te worden, met ongeveer 165 plaatsen per jaar in de lage 

variant (-7%) en 757 in de hoge variant (-31%). 

Wordt er minder tijd genomen voor de instroombijstelling, met 2029 als evenwichtsjaar (de licht gele 

balken in Figuur 5.3), dan zijn de instroombijstellingen groter. In het geval van het midden-scenario 

                                                             
18 Uitgegaan wordt van 2019 en niet 2017 als eerste ‘bijstellingsjaar’, omdat verhoging of verlaging van de instroom organisatorische 

consequenties voor de opleidingen met zich meebrengen die de nodige voorbereidingstijd vergen. Bovendien kan een bijstelling vaak alleen 

aan het begin van een opleidingsjaar worden geïmplementeerd. 
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bijvoorbeeld, gaat het dan om een verhoging van 455 plaatsen per jaar, dus +19% in plaats van +2%  

per jaar. 

 

 

5.4 Conclusie 
 

De hier gepresenteerde scenario’s laten een range zien aan ontwikkelingen die kunnen gaan optreden 

op de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten in Nederland, die bepalen in welke range de instroom in de 

bachelor-instroom zou moeten worden bijgesteld om evenwicht tussen vraag en aanbod binnen 10 a 

15 jaar te bereiken dan wel te behouden. Daarbij konden de aanbodontwikkelingen eenduidig worden 

beschreven: de beroepsgroep is zo volledig mogelijk in kaart gebracht en zo betrouwbaar en valide 

mogelijk is de in- en uitstroom voor de komende 20 jaar geprognosticeerd. Hierbij is tevens rekening 

worden gehouden met de samenstelling naar leeftijd en geslacht en de werkzaamheid van de 

fysiotherapeuten. De vraagontwikkelingen op de arbeids- en zorgmarkt kennen daarentegen meer 

onzekerheidsmarges. Afgewogen is dat ontwikkelingen in het vakgebied en de organisatie van de 

fysiotherapie relatief weinig impact zullen hebben op de benodigde capaciteit in de toekomst. 

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen hebben dat wel, en het effect hiervan is ook op 

basis van goed gedocumenteerde cijfers geprognosticeerd. 

 

De meeste onzekerheid bestaat rond de impact van sociaal-culturele ontwikkelingen, zowel qua 

richting als omvang. Wordt aangenomen dat het potentieel positieve als negatieve effect van deze 

brede reeks aan ontwikkelingen zich in de toekomst ‘uit-middelt’ (het midden-scenario) dan dient de 

huidige opleidingsinstroom van 2.415 personen met 2% per jaar slechts licht bijgesteld te worden om 

over 15 jaar evenwicht te bereiken. Wordt verondersteld dat sociaal-culturele ontwikkelingen een 

netto negatief effect hebben, dan zal er een reductie van de instroom moeten plaatsvinden, van 7% 

tot 31% per jaar tot aan 2034. Wordt van een optimistisch scenario uitgegaan, waarin sociaal-

culturele ontwikkelingen de vraag naar fysiotherapie verder zullen verhogen, dan is de dient de 

huidige instroom wat meer bijgesteld te worden met 10% tot 35% per jaar in de komende 15 jaar. 

 

Het vergt nadere afweging, beleidsoriëntatie en visie om een keuze te maken voor een bepaalde 

scenario om daar vervolgens op te sturen. Waarbij niet voor één scenario gekozen hoeft te worden, 

maar ook weer een range binnen de hier gepresenteerde range kan worden geselecteerd. De 

uitkomsten van dit onderzoek bieden de concrete handvatten voor het denken in scenario’s. Deze 

kunnen de input het afwegen van de mogelijkheden om de opleidingsinstroom bij te stellen. 
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6 Samenvatting en conclusie 

Dit onderzoek is opgebouwd op basis van drie hoofdvragen. Deze worden in dit slothoofdstuk 

herhaald en beknopt beantwoord. We sluiten af met een korte reflectie op het onderzoek en de 

conclusies. 

 

 

6.1 Samenvatting van de resultaten 
 

De eerste onderzoekvraag luidde: 
Wat zal de in- en uitstroom van fysiotherapeuten in Nederland zijn (verdeeld naar geslacht, 

leeftijd en herkomst diploma) en hoe zal het aantal fte en de hoeveelheid patiëntgebonden tijd 

van fysiotherapeuten zich in de komende 10 jaar ontwikkelen, rekening houdend met alle 

relevante ontwikkelingen die het aanbod van fysiotherapeuten beïnvloeden? 

 

Het aanbod aan fysiotherapeuten in Nederland is gekwantificeerd in personen op basis van CBS-cijfers 

en cijfers uit het AGB-register, en in fulltime equivalenten (FTE) op een landelijk uitgezette enquête 

waaraan meer dan 6.000 fysiotherapeuten deelnamen. Geprognosticeerd is dat de capaciteit aan 

fysiotherapeuten de komende 20 jaar met 1% per jaar zal toenemen van ruim 28.000 naar meer dan 

34.000 FTE. Hiervoor is mede op basis van de enquête berekend wat de in- en uitstroom zal zijn voor 

de huidige en toekomstige groep werkzame fysiotherapeuten, rekening houdend met hun geslacht, 

leeftijd en werkweek.  

 

De eerste onderzoekvraag luidde: 
Hoe zal de vraag naar fysiotherapeuten zich in de komende 10 jaar ontwikkelen onder invloed van 

(1) demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen onder de bevolking, en 

(2) het fysiotherapie-vak in termen van vakinhoudelijke ontwikkelingen, efficiency, horizontale en 

verticale substitutie, rekening houdend met alle relevante ontwikkelingen in beleid en omgeving 

die de vraag naar fysiotherapeuten eveneens beïnvloeden? 

 
Wat betreft de toekomstige vraag naar fysiotherapie is gebruik gemaakt van verschillende 

databronnen en experts die in focusgroepen geconsulteerd zijn. De bronnen zijn zoveel mogelijk 

gebruikt voor kruis-validatie. Hierbij zijn suggesties van focusgroep-deelnemers nader onderzocht met 

openbaar beschikbare cijfers en informatie uit onderzoek, opgesteld door gezaghebbende instituten 

zoals het CBS, SCP en het RIVM. Uit dit onderdeel van het onderzoek kwam naar voren dat sociaal-

culturele ontwikkelingen één van de belangrijkste determinanten van fysiotherapiegebruik zijn, maar 

dat er geen eenduidigheid is of dit de benodigde capaciteit aan fysiotherapeuten verder zal doen 

toenemen om juist zal dempen. Dit heeft geleid tot het opstellen van twee scenario’s. In een ‘hoog’ 

(optimistisch) scenario zullen Nederlanders voor hun gezondheid en klachten eerder en vaker de 

fysiotherapeut willen en kunnen consulteren dan nu het geval is. In een ‘laag’ (pessimistisch) scenario 

wordt verondersteld dat Nederlanders meer naar andere zorgaanbieders kijken en zich door zelfzorg, 

het gebruik van technologie en de kosten van fysiotherapie laten leiden. Binnen beide scenario’s is 

gevarieerd met de mate waarin dit door zal werken in de benodigde capaciteit aan fysiotherapeuten 

in Nederland (0,2% of 0,8% per jaar). Het effect van demografische en epidemiologische 

ontwikkelingen is ook bepaald voor het ramingsmodel, waarbij op basis van gevalideerde cijfers over 
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fysiotherapiegebruik naar leeftijd, geslacht en klacht of aandoening de effect-prognoses gebaseerd 

konden worden. 

En derde en laatste onderzoekvraag was: 
Wat blijkt, gegeven de antwoorden op de voorgaande twee vragen, uit het ramingsmodel van het 

Nivel ten aanzien van (1) de huidige aansluiting tussen vraag en aanbod van fysiotherapeuten in 

Nederland, (2) de toekomstige aansluiting over 10 jaar, en (3) de mate waarin de instroom in de 

opleiding tot fysiotherapeut bijgesteld zou moeten worden, afhankelijk van een aantal scenario’s? 

 
Alle vraag- en aanbodgegevens zijn daarna gebruikt om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Het capaciteitsramingsmodel van het Nivel is daartoe ingezet, dat beproeft is voor het bepalen van de 

gewenste instroom in de medische vervolgopleidingen om evenwicht op arbeidsmarkten te 

behouden. Samengevat is de huidige instroom van 2.415 bachelor-studenten in de publiek én privaat 

gefinancierde opleidingen iets te laag om aan de groeiende vraag naar fysiotherapie als gevolg van 

demografische en epidemiologische ontwikkelingen te voldoen. De instroom zou in dit scenario met 

2% per jaar verhoogd moeten worden. Betrekken we de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen 

hierbij, dan zou in de lage variant van het optimistische scenario de komende 15 jaar 10% meer 

studenten per jaar moeten worden opgeleid, in de ‘hoge’ variant 35% per jaar. Gaan we daarentegen 

van het pessimistische scenario, dan zou in de lage variant per jaar 7% minder instroom in de 

bacheloropleiding moeten plaats vinden om in 2034 evenwicht tussen vraag en aanbod te bereiken. 

En in de hoge variant van dit pessimistische scenario dient de opleidingsinstroom in 15 jaar met 31% 

verlaagd te worden. 

 

 

6.2 Conclusie en reflectie op de resultaten 
 
Voor dit onderzoek zijn veel bronnen, methoden en modellen gebruikt. Echter, dit type analyses heeft 

ook te maken met veel onzekerheden. De beschikbare en benodigde capaciteit aan fysiotherapeuten 

is zo betrouwbaar mogelijk gemeten, maar onderzoeksmatige aandachtspunten zijn: 

- Het meten van de verwachtte versus gerealiseerde uitstroomkansen van fysiotherapeuten; 

- Het bepalen van het aantal studenten, de instroom en het in- en extern rendement van de 

masteropleidingen; 

- Het verder onderbouwen van de sociaal-culturele determinanten van fysiotherapiegebruik en het 

toekomstige (keuze)gedrag van patiënten en cliënten; 

- Het verder onderbouwen van de vraagparameters voor de raming van de master-opleidingen, 

waaronder de onvervulde vraag. 

 

Verdere reflectie betreft het doordenken van de implicaties van de hier gehanteerde scenario’s en de 

geformuleerde instroomadviezen. Wat dit betekent voor de organisatie van de bachelor- en 

masteropleidingen, de mogelijkheden om de instroom daadwerkelijk te verhogen of te verlagen, vergt 

nadere studie en landelijk/regionaal overleg. Daarbij dienen beroepsverenigingen, opleidingen en 

andere stakeholders visies te ontwikkelen om te bepalen wat wenselijke én haalbare toekomsten zijn.
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Bijlage: de enquête uitgezet onder fysiotherapeuten 

 

 

 

 

 

BEANTWOORD A.U.B. ALLE VRAGEN DOOR DE JUISTE VAKJES 

AAN TE VINKEN OF DE TEKSTVAKKEN IN TE VULLEN 

 

 
1. Wat is uw geboortejaar? …  -  …  -  …  -  … 

 
2. Wat is uw geslacht?  man  vrouw 

 
3. Welke van de volgende opleidingen heeft u na de middelbare school afgerond, volgt u op dit moment 

of bent u van plan te gaan volgen in de toekomst? U kunt meerdere antwoorden kiezen. Wilt u per 
opleiding aangeven in welk jaar u met de opleiding bent gestart of denkt te gaan starten en in welk 
jaar u de opleiding heeft afgerond of denkt af te zullen ronden? 

 

 

 

 

 

 

 

 Al afgerond Nog mee bezig Van plan 

 HBO bachelor fysiotherapie    

 Een andere HBO bachelor, namelijk:    

 HBO master fysiotherapie    

 Post HBO opleiding die toegang geeft tot specialisten 
deelregister 

   

 Universitaire bachelor fysiotherapie    

 Universitaire master    

 Universitaire promotie tot doctor    

 Anders, namelijk:     

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5tGujN3RAhUCkRQKHYdyCfwQjRwIBw&url=https://www.perssupport.nl/persbericht/116051/kngf-vindt-4-polissen-aanvullende-verzekering-echt-geschikt-voor-fysio&psig=AFQjCNFP8TrbNk7gyS06n9oZXfq-3Itl6g&ust=1485426845059083
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3a. Geef per opleiding aan in welk jaar u met de opleiding bent gestart of denkt te gaan starten en in welk jaar u de 

opleiding heeft afgerond of denkt te zullen afronden 

 

 

4. Bent u op dit moment BIG-geregistreerd? Zo ja, sinds wanneer? 

 Ja, sinds: [jaar] 

 Nee, maar ik ben wel geregistreerd geweest  Ga naar vraag 8 

 Nee, ik ben nooit geregistreerd geweest  Ga naar vraag 8 

 

5. Hoe bent u op dit moment geregistreerd als fysiotherapeut?  
 Alleen als algemeen fysiotherapeut (algemeen geregistreerd)  Ga naar vraag 8 
 Als algemeen fysiotherapeut met één of enkele verbijzonderingen (algemeen en verbijzonderd geregistreerd) 
 Alleen als verbijzonderd fysiotherapeut (verbijzonderd geregistreerd) 
 Helemaal niet geregistreerd  Ga naar vraag 8 

 

6. Welke verbijzondering(en) is (zijn) dit? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Manuele therapie 

 Kinderfysiotherapie 

 Sportfysiotherapie  

 Geriatrische fysiotherapie 

 Psychosomatische fysiotherapie 

 Oncologische fysiotherapie 

 Bekkenfysiotherapie 

 Orofaciale fysiotherapie 

 Oedeemfysiotherapie 

 Arbeidsfysiotherapie 

 Anders namelijk:  

 

 

 

 

 

 

 
(Verwacht) 

startjaar 
(Verwacht) 

eindjaar 

HBO bachelor fysiotherapie   

Een andere HBO bachelor, namelijk:   

HBO master fysiotherapie   

Post HBO opleiding die toegang geeft tot specialisten deelregister   

Universitaire bachelor fysiotherapie   

Universitaire master   

Universitaire promotie tot doctor   

Anders, namelijk:    
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7. In 2025 zullen de eisen om uw registratie voor een verbijzondering te behouden veranderen. Verwacht u in de 

toekomst aan de eisen van uw registratie te voldoen?  

 

[Gebaseerd op vraag 6] 

 

8. Bent u op dit moment werkzaam als fysiotherapeut? En zo ja, bent u werkzaam in Nederland of in het buitenland? 

(In het kader van deze vragenlijst bent u werkzaam als fysiotherapeut als u in uw werk een rol als zorgverlener 

vervult). 

 Nee, ik ben op het moment niet werkzaam als fysiotherapeut  Ga naar vraag 18b 

 Ja, ik ben op het moment werkzaam als fysiotherapeut in Nederland  

 Ja, ik ben op het moment werkzaam als fysiotherapeut in het buitenland, namelijk in  [graag 

hier het land invullen]  Ga naar vraag 18 

 

9. Sinds wanneer bent u werkzaam als fysiotherapeut in Nederland?  

Sinds [graag hier het jaartal invullen] 

 

10. Bent u ooit in het buitenland werkzaam geweest als fysiotherapeut?  

 Nee 

 Ja 

 

10a. In welke periode(n) bent u werkzaam geweest als fysiotherapeut in het buitenland? 

 van tot  [graag jaartallen invullen]  

 en van tot  [graag jaartallen invullen] 

 

 

 

Verbijzondering: Ja Nee Weet ik nog niet 

 Manuele therapie  
 
 

 
 

 Kinderfysiotherapie    

 Sportfysiotherapie    

 Geriatrische fysiotherapie    

 Psychosomatische fysiotherapie    

 Oncologische fysiotherapie    

 Bekkenfysiotherapie    

 Orofaciale fysiotherapie    

 Oedeemfysiotherapie    

 Arbeidsfysiotherapie    

 Anders, namelijk:     
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LET OP: De volgende vraag gaat over uw werksituatie in de afgelopen zes maanden 

11. Hoeveel uur per week bent u gemiddeld werkzaam als fysiotherapeut? Wilt u ook aangeven hoeveel uur u naar 

schatting gemiddeld per week besteedt aan de direct, indirect en niet-patiëntgebonden activiteiten? 

De uren graag op laten tellen tot en met het totaal aantal uur werkzaam. 

 

 

 

12. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week als algemeen fysiotherapeut en uw verbijzondering(en)? 

[Gebaseerd op vraag 6] 

Ik werk: 

 uur per week als algemeen fysiotherapeut 

  uur per week als fysiotherapeut 

  uur per week als fysiotherapeut 

  uur per week als fysiotherapeut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Totaal optelling wordt automatisch gegenereerd!] 
Uren gemiddeld per week 

Waarvan:  

a. Direct patiëntgebonden activiteiten  
(b.v. consulten/zittingen,  e-mails en telefoontjes met individuele 
patiënten)  uur 

b. Indirect patiëntgebonden activiteiten  
(b.v. overleg over individuele patiënten met andere 
zorgverleners of instanties, volledige dossiervoering)  uur 

c. Niet-patiëntgebonden activiteiten  
(b.v. werkoverleg, vakliteratuur bijhouden, financiële 
administratie, praktijkmanagement)   uur 

Totaal aantal uur per week 
 uur 
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13. Verwacht u over 5 jaar  meer of minder te zullen werken als algemeen fysiotherapeut (en als verbijzonderd 

fysiotherapeut)?  
[Gebaseerd op vraag 6] 

 
14. [Gebaseerd op vraag 13: als ‘ik ben gestopt’ aangekruist:] Wat zal waarschijnlijk de reden zijn dat u over 5 jaar 

niet meer werkt als fysiotherapeut/in deze verbijzondering? 

 Pensioen 

 Ziekte 

 Vertrek naar het buitenland 

 Andere loopbaanperspectieven 

 Anders, namelijk:  

 

15. Op hoeveel verschillende locaties bent u momenteel als fysiotherapeut werkzaam? 

Op . . . . locatie(s) 

 

De volgende vragen gaan over de (verschillende) locatie(s) waar u werkt. Kunt u per locatie aangeven in welke 

setting u werkzaam bent als fysiotherapeut, in welk dienstverband u werkzaam bent, hoeveel uur u hier per 

week werkt en waar de organisatie gevestigd is? Het gaat om de locaties waar u uw werkuren doorbrengt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer Even veel Minder Ik ben dan 
gestopt 

Weet nog 
niet 

 Als algemeen fysiotherapeut      

Verbijzondering:      

 Manuele therapie      

 Kinderfysiotherapie      

 Sportfysiotherapie      

 Geriatrische fysiotherapie      

 Psychosomatische fysiotherapie      

 Oncologische fysiotherapie      

 Bekkenfysiotherapie      

 Orofaciale fysiotherapie      

 Oedeemfysiotherapie      

 Arbeidsfysiotherapie      

 Anders, namelijk: 
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[vraag 16a1-16a4 herhalen op basis van vraag 15. Overal Locatienummer vermelden.] 

 

Locatie 1 

 

16a1. In welke setting bent u hier werkzaam? 

 Fysiotherapiepraktijk 

 Gezondheidscentrum 

 Ziekenhuis 

 Verpleeghuis 

 Revalidatiecentrum 

 Sportcentrum/sportschool/sportvereniging 

 Instelling, namelijk:  

 Anders, namelijk:  

 

16a2. In welk dienstverband bent u hier werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Loondienst  
 Praktijkeigenaar/ maatschapslid 
 Waarnemer  
 ZZP’er 

 Anders 

 

16a3. Hoeveel uur werkt u op deze locatie?  uur 

 

16a4. In welke plaats is deze locatie gevestigd, of als u dat precies weet, wat is de postcode van deze 

locatie? Plaats of postcode:  

 
17. Tot welke leeftijd denkt u te werken als fysiotherapeut in Nederland? 
 Tot jaar  Ga naar vraag 27 

 

 

18. Bent u ooit werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland? 
 Nee, ik ben nooit werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland  Ga naar vraag 22 

 ik ben werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland  Ga naar vraag 18a 

 

18 a. In welke periode(n) bent u werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland? 

 van tot  [graag jaartallen invullen]  

 en van tot  [graag jaartallen invullen]  Ga naar vraag 19 
 
18b. Bent u ooit werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland of in het buitenland? (meerdere 
 antwoorden mogelijk) 

 Nee, ik ben nooit werkzaam geweest als fysiotherapeut  Ga naar vraag 22 

 Ja, ik ben werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland Ga naar vraag  18c 

 Ja, ik ben werkzaam geweest als fysiotherapeut in het buitenland  Ga naar vraag 18d 

 

18 c. In welke periode(n) bent u werkzaam geweest als fysiotherapeut in Nederland? 

 van tot  [graag jaartallen invullen]  

 en van tot  [graag jaartallen invullen]  Ga naar vraag 19 

 

18 d. In welke periode(n) bent u werkzaam geweest als fysiotherapeut in het buitenland? 

 van tot  [graag jaartallen invullen]  

 en van tot  [graag jaartallen invullen]  Ga naar vraag 22 
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19. Hoeveel uur per week werkte u in uw laatst vervulde functie als fysiotherapeut in Nederland? En als dit in deeltijd was, 
hoe groot was uw deeltijdaanstelling in termen van fulltime equivalenten(fte)? (NB: hiervoor geldt:1,0 fte is fulltime en 
omvat de maximale contractduur of werkweek die in uw organisatie geldt. Is dat bijv. 40 uur of 5 volle werkdagen per 
week, en werkt u 4 dagen of 32 uur, dan is dat dus 0,8 fte) 
u ur per week en  fte 
 

20. In welke setting was u in de laatst vervulde functie werkzaam als fysiotherapeut in Nederland?  

 Fysiotherapiepraktijk 

 Gezondheidscentrum 

 Ziekenhuis 

 Verpleeghuis 

 Revalidatiecentrum 

 Sportcentrum/sportschool/sportvereniging 

 Instelling, namelijk  

 Anders, namelijk:  
 

21. Wat was uw dienstverband in deze functie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Loondienst 

 Praktijkeigenaar/maatschapslid 

 Waarnemer  

 ZZP’er 

 Anders 
 

22. Waarom werkt u momenteel niet als fysiotherapeut in Nederland? 

 Ik werk momenteel helemaal niet  Ga naar vraag 23 

 Ik werk momenteel in het buitenland  Ga naar vraag 25 

 Ik doe momenteel iets anders in Nederland  Ga naar vraag 24 
 

23. Waarom bent u tijdelijk of permanent geheel gestopt met werken? 
 Ziekte 
 Pensioen 
 Zwangerschap 
 Anders, namelijk:  

 
24. Wat voor ander werk doet u dan in Nederland? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Fysiotherapie-onderwijs (docent) 

 Fysiotherapie-onderzoek 

 Beleid in de zorg 

 Bestuurlijke functie in de zorg 

 Anders, namelijk:  

 

25. Denkt u in de toekomst  (weer) te beginnen met werken als fysiotherapeut in Nederland? 

 Nee, zeker niet  Ga naar vraag 27 

 Misschien 

 Ja, zeker wel 
 

26. Tot welke leeftijd denkt u dan uiteindelijk te werken als fysiotherapeut? 

Tot jaar 
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27. Als u opmerkingen of suggesties heeft naar aanleiding van deze vragenlijst kunt u dit hieronder aangeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

 
 


