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Het aantal bezoeken aan de fysiotherapie is in 2004 met gemiddeld 6,1% gedaald ten opzichte 
van 2003. Daarmee lijkt de daling van de vraag naar fysiotherapie die aan het begin van het 
jaar geconstateerd werd te zijn bijgetrokken. Nadere analyses moeten uitwijzen of de daling 
zich concentreert bij specifieke patiëntgroepen of dat er sprake is van een daling over de 
gehele linie. Dit factsheet toont de cijfers waarop deze conclusies zijn gebaseerd. 
 
 
Inleiding en vraagstelling 
Sinds 1 januari 2004 is de aanspraak op fysiotherapie en oefentherapie voor 
ziekenfondsverzekerden van 18 jaar en ouder geheel beperkt tot mensen met een chronische 
ziekte (voor zover voorkomend op een gespecificeerde lijst van aandoeningen, de 
zogenoemde ‘lijst’patiënten) en wel pas na negen zittingen. De eerste negen zittingen werden 
in het geheel niet meer vergoed. Daarvoor was dat zowel voor lijst- als niet-lijstpatiënten wél 
het geval. 
Eerder onderzoek van het NIVEL op basis van de Landelijke Informatievoorziening 
Paramedische Zorg liet zien dat het aantal zittingen in januari en februari 2004 fors lager was 
dan in dezelfde twee maanden het jaar daarvoor, nl. 14,6%. Bij dit onderzoek werd 
aangetekend dat mogelijk sprake was van een overschatting doordat de gegevens over de 
eerste twee maanden van het jaar nog niet volledig waren aangeleverd. Bovendien werd 
opgemerkt dat de effecten op langere termijn anders zouden kunnen zijn. Bij de invoering van 
een eerdere beperkende maatregel van de aanspraken op fysiotherapie bleek  in de loop van 
het jaar herstel op te treden (1). 
Recent heeft de Socialistische Partij een enquête uitgevoerd onder fysiotherapeuten waarin 
onder meer gevraagd is te schatten welk percentage patiënten in de praktijk de fysiotherapie 
heeft stopgezet, dan wel er niet aan is begonnen. Zij kwamen hierbij tot een gemiddelde van 
11%. Het betreft hier echter schattingen waarvan bekend is dat die onnauwkeurig kunnen zijn. 
Bovendien gaat het hier om aantallen patiënten en niet om het totale volume dat ook wordt 
bepaald door het aantal zittingen per patiënt (2). 
De vraag die in deze factsheet wordt beantwoord is hoe het totale volume (dus het aantal 
zittingen) zich over heel 2004 heeft ontwikkeld in vergelijking tot 2003. 
 
 
Methode 
Deze vraag is beantwoord met behulp van gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening 
Paramedische Zorg (LiPZ). Dit is een landelijk representatief netwerk van geautomatiseerde 
extramurale fysiotherapie en oefentherapiepraktijken die gegevens registreren over de zorg 
die zij aan hun patiënten leveren. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is het 
aantal geregistreerde zittingen geanalyseerd. Het LiPZ-netwerk is vooral bedoeld om 
uitspraken te doen over de zorg van de fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar en oefentherapeut 
Mensendieck bij specifieke groepen patiënten. Het aantal patiënten waarover gegevens zijn 
geregistreerd is daarom groot maar het aantal praktijken is vrij beperkt. Onderstaande 
gegevens met betrekking tot de verandering in de vraag naar fysiotherapie, oefentherapie 



Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn op praktijkniveau. Gezien het geringe aantal 
praktijken is het alleen mogelijk om relatief grote effecten waar te nemen. Daarnaast 
resulteert het geringe aantal praktijken in een groot betrouwbaarheidsinterval. Naarmate het 
aantal deelnemende praktijken toeneemt, zal ook de nauwkeurigheid van de uitspraken op 
praktijkniveau toenemen.  
Verder dient opgemerkt te worden dat deze resultaten niet beïnvloed kunnen worden door 
selectie van de respondenten, het LiPZ-netwerk is immers niet primair opgezet om deze 
vraagstelling te beantwoorden.  
Aanvullend is een telefonische enquête gehouden onder de deelnemers van het LIPZ-netwerk. 
Dit om te verifiëren of eventuele veranderingen in het volume niet te maken had met 
registratieartefacten zoals wijzigingen in het aantal voor LIPZ registrerende therapeuten. Dit 
bleek niet het geval. Ook is nagegaan of er geen sluitingen van praktijken in de directe 
omgeving van de LIPZ-praktijken zijn geweest, welke voor vertekening van de resultaten 
zouden kunnen zorgen. Dit bleek ook niet het geval.  
 
 Geselecteerde dataset 

- Zittingen fysiotherapie en oefentherapie. 
- Alleen fysiotherapeuten die grotendeels (> 50% van de tijd) als regulier fysiotherapeut 

werkzaam zijn (het LiPZ-netwerk geeft geen representatief beeld van manueel 
therapeuten, sportfysiotherapeuten, oedeemtherapeuten en kinderfysiotherapeuten). 

- Praktijken die gestructureerd gegevens hebben aangeleverd. 
 

Onderstaande gegevens hebben betrekking op 34 praktijken voor fysiotherapie, 19 praktijken 
voor oefentherapie Cesar en 17 praktijken voor oefentherapie Mensendieck. De gegevens 
hebben betrekking op de periode van 01-01-2003 tot en met 31-12-2004. Deze praktijken 
hebben in totaliteit de gegevens van 442.971 zittingen aangeleverd. 
 
Let op 

- Bij het berekenen van de veranderingen in het aantal zittingen in het jaar 2004 ten 
opzichte van 2003 is geen rekening gehouden met eventuele vakanties van LiPZ-
deelnemers. Er is echter geen reden om aan te nemen dat vakanties in 2004 afwijken 
van 2003.  

- Er is gecontroleerd voor veranderingen per praktijk in het aantal voor LiPZ 
registrerende therapeuten met behulp van de eerder genoemde enquête. Voor 
veranderingen in het aantal FTE van de praktijk als geheel is niet gecontroleerd. Deze 
kunnen immers het gevolg zijn van teruglopende omzet als gevolg van beperking van 
de maatregel.  

- Er is gecorrigeerd voor het aantal werkbare dagen per maand. 
- Aangezien het mogelijk is dat er in de loop van het jaar nog gegevens binnenkomen 

die betrekking hebben op het laatste kwartaal van 2004, kunnen onderstaande 
gegevens een kleine overschatting geven van de daling in het aantal zittingen. De 
verwachting is dat de totale overschatting niet meer dan 3% zal bedragen.  

- Aangezien de gegevens betrekking hebben op een gering aantal praktijken is het niet 
mogelijk uitsplitsingen te maken, bijvoorbeeld naar stedelijkheid, regio’s of 
praktijkgrootte. Hiervoor is een grotere steekproef noodzakelijk.  

 



Resultaten 
 
Fysiotherapie 
Over het geheel genomen ligt het aantal zittingen fysiotherapie in 2004 gemiddeld 6,1% lager 
dan in het jaar 2003. Dit percentage wijkt significant van 0 af (p=0,001), maar er is wel een 
redelijk grote spreiding van dit percentage. Het 95% betrouwbaarheidsinterval loopt van 2,6% 
tot 9,6%. Dit betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat de gemiddelde daling 
van het aantal zittingen in de fysiotherapiepraktijk tussen de 2,6% en 9,6% ligt.  
 
Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck 
Het aantal zittingen van oefentherapie Cesar in 2004 ligt gemiddeld 0,9% lager dan in 2003. 
Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 11,1% minder zittingen in 2004 tot 9% meer zittingen 
in 2004. Deze gemiddelde verandering is niet significant. Het aantal zittingen oefentherapie 
Mensendieck laat eveneens geen significante verandering zien. In 2004 waren er gemiddeld 
2,6% minder zittingen dan in 2003. Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 5,4% minder 
zittingen in 2004 tot 0,3% meer zittingen in 2004. 
 
Opgemerkt dient te worden dat er een grote variatie bestaat in de verandering in het aantal 
zittingen tussen de praktijken onderling (fysiotherapie én oefentherapie). Er is met andere 
woorden in het algemeen een daling gevonden in het aantal zittingen, maar er zijn ook 
praktijken waarbij het aantal zittingen gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. 
 
Conclusie 
De daling van de vraag naar fysiotherapie die aan het begin van het jaar geconstateerd werd is 
iets bijgetrokken. Er blijft echter nog steeds sprake van een daling. Nadere analyses moeten 
uitwijzen of de daling zich concentreert bij specifieke patiëntgroepen. Behandelingen langer 
dan 9 zittingen blijven vergoed voor lijstpatiënten. Mogelijk is hier de daling minder of is er 
zelfs sprake van een toename.     
 
Bij zowel oefentherapie Cesar als oefentherapie Mensendieck is geen sprake van een 
substantiële verandering in het aantal zittingen ten opzichte van het voorgaande jaar.  
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Dit factsheet is gebaseerd op de resultaten uit de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). 
Dit is een geautomatiseerd registratienetwerk van fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten-
Mensendieck. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg) in nauwe samenwerking met ZN, VWS, CvZ en de betrokken beroepsgroepen: Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.  
 
Voor meer informatie: dhr. D. de Bakker, tel. 030 27 29 664, e-mail: d.debakker@nivel.nl 
 

Kijk op www.nivel.nl/lipz voor meer informatie over het LiPZ-netwerk 
 


