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Beste collega’s, 
 
De beste wensen voor 2021! 
 
Werkgroepen CFN 
Tijdens de ledenbijeenkomsten over missie en visie in 2020 is er in groepjes gebrainstormd over verschillende 
onderwerpen. Mede door de hectiek die COVID-19 met zich meebracht is daar in 2020 verder geen vervolg gegeven 
aan deze onderwerpen.  
We pakken echter de draad weer op en hebben de volgende onderwerpen voor de verschillende werkgroepen: 

- PR en Communicatie 
- Interne samenwerking 
- Gecombineerde leefstijlinterventie 
- Consult Fysiotherapeutisch Onderzoek 

Voor deze werkgroepen zijn we op zoek naar fysiotherapeuten (dus werkgevers of werknemers) die willen 
meedenken, mee vormen en mee ontwikkelen. Een korte beschrijving van de werkgroepen lees je hier: 
 
PR en Communicatie 
Hoe kan CFN zich beter profileren? Offline of online communicatie? Hoe bereiken we onze stakeholders het beste? 
Op welke manier bereiken we praktijken die nog niet lid zijn het beste? Dit zijn enkele vragen die een rol spelen in de 
werkgroep PR en Communicatie. Dus zijn er onder jullie social media-experts, tekstvirtuozen of verkopers, neem dan 
vooral contact op met John. 
 
Interne samenwerking 
Hoe gaan we met elkaar om? Op welke manier communiceren we met elkaar en welke intentie spreken we naar 
elkaar uit. Zoals we het afgelopen jaar geleerd hebben van de landelijke organisaties KNGF en SKF is dat je samen 
sterker bent dan alleen. Eensgezind naar buiten treden zorgt voor een sterk CFN en daardoor krijg je ook een 
sterkere onderhandelingspositie. Heb je visie in hoe de interne organisatie en samenwerking van CFN beter kan 
floreren? Ben jij die persoon om elkaar te versterken en naar grote hoogten te brengen, meld je dan bij Frank. 
 
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 
In 2018 werd de GLI geïntroduceerd in Nederland, echter het gebruik ervan in de praktijk blijft ver achter. In deze 
werkgroep zijn we opzoek naar collega's die de GLI (al gedeeltelijk) tot uitvoering willen brengen en willen nadenken 
over hoe we binnen het CFN dit het beste kunnen uitrollen in samenwerking met de verwijzers. Ben je al bezig met 
leefstijl en gedragsverandering, dan is dit de werkgroep voor jou! Neem dan contact op met Marion. 
 
Consult Fysiotherapeutisch Onderzoek (CFO) 
Al ruim 20 jaar bestaat het fysiotherapeutisch consult, echter we zien in de dagelijkse praktijk maar weinig 
aanvragen. Waarom is dat? Zijn de verwijzers onvoldoende op de hoogte van deze mogelijkheid of zijn er andere 
redenen? Fysiotherapeuten worden gezien als de specialist van het menselijk bewegen, echter de vraag is of de 
verwijzers dit ook zo zien. Binnen deze werkgroep ga je samen met collega’s aan de slag om deze dienst op de kaart 
te zetten. Is je interesse inmiddels gewekt, neem dan contact op met Jolanda. 
 
Samen naar een sterk CFN! Neem contact op via info@cfnijmegen.nl. 
 
 
 
 
 

mailto:info@cfnijmegen.nl


Organigram 
Ter ondersteuning van onze organisatiestructuur is er binnen het bestuur een organigram gemaakt. Dit organigram 
wordt op de website geplaatst zodat het voor onze leden maar ook onze stakeholders duidelijk is wie welke 
werkgroepen in zijn of haar portefeuille heeft. 
 

 
 

 
LOJW 
 
Wil jij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de fysiotherapeutische zorg rondom lage rugklachten? 
In 2021 start de HAN een gerandomiseerde trial naar de effecten van een communicatietraining voor 
fysiotherapeuten op de behandeluitkomsten bij patiënten met lage rugklachten. Ben jij fysiotherapeut en behandel 
jij in de praktijk patiënten met lage rugklachten en lijkt het je leuk om deel te nemen aan een gerandomiseerde trial? 
Meld je dan aan. Voor meer informatie over deze studie kun je contact opnemen met Ellis van der Scheer: 
ellis.horst@han.nl 
 

 
Agenda: 

Datum Type overleg/ bijeenkomst Voor wie 

1 februari 2021 Stuurgroep bijeenkomst 
Fibrozorgnet, Artrosezorgnet 
en Arthritiszorgnet 

Stuurgroep  

22 februari 2021 Bestuursvergadering Bestuur 

22 februari 2021 Stuurgroep bijeenkomst 
‘Opstap naar een betere 
regionale bijeenkomst 
fysiotherapie 

Joris & John 

23 februari 2021 Ledenbijeenkomst 
werkgroepen 

Alle leden 

 

 
Printen 

 
De informatie in deze nieuwsbrief is bedoeld voor de praktijkeigenaren, maar ook voor de 
medewerkers. Print daarom deze nieuwsbrief uit en leg of hang deze in jullie personeelsruimte(s). 
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