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Beste collega’s, 
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomer met wederom enkele interessante onderwerpen om door te lezen (ook 
voor jullie medewerkers). 
 
Fijne zomer toegewenst! 
 

 

Fit4Surgerie 
Het CFN is met Baukje van den Heuvel en Stefan van Rooijen in gesprek om het project fit4surgery in onze regio goed te 
implementeren. Wellicht hebben jullie uit het nieuws al van dit mooie project gehoord en anders is hier een link voor meer 
informatie. In onze regio en in Noord Limburg gaan we fysiotherapeuten van de aangesloten praktijken van ons CFN, van FYNE 
en van de aangesloten fysiotherapeuten van het Oncologisch Netwerk Zuid Oost Gelderland informeren en scholen voor deze 
prehabilitatie voor zware operaties. De patiënten die in aanmerking komen zullen dan ook doorverwezen worden naar één van 
deze geschoolde fysiotherapeuten bij de patiënt in de buurt. De scholing zal direct na de zomer plaatsvinden en zodra de 
datums bekend zijn worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.  

 

 

                               

 
Uitnodiging: hoe kan je leren van patiëntuitkomsten? 
In de dagelijkse fysiotherapiepraktijk worden in toenemende mate zorguitkomsten gemeten en geregistreerd, bijvoorbeeld met 
behulp van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs). Het ontstaan van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het 
KNGF en de Landelijke Database Kwaliteit van het SKF maken het mogelijk om uitkomsten van zorg inzichtelijk te krijgen. De 
uitkomsten kunnen gebruikt worden voor a) communicatie met de patiënt b) vergelijken met andere behandelaars voor leren en 
verbeteren (interne kwaliteitsverbetering) c) communicatie naar derden (externe transparantie) of wetenschappelijk onderzoek. 
Wanneer we focussen op het vergelijken van uitkomsten om van elkaar te leren en verbeteren is het op dit moment nog 
onzeker op welke wijze de data in het LDF en LDK het best gebruikt kunnen worden om ook de kwaliteit van de zorg in de 
dagelijkse fysiotherapiepraktijk te verbeteren. Dit willen we graag met u onderzoeken in een pilot studie. In de studie willen we 
samen met u op zoek naar uw kwaliteit verbeterdoelen met behulp van uw eigen data in de LDF of LDK. 

 
Interesse? 
Wanneer u geïnteresseerd bent om deel te nemen is het allereerst belangrijk om inzicht te krijgen of uw praktijk reeds 
voldoende data aanlevert aan het LDF of LDK. Met behulp van uw praktijk AGB-code kunnen wij inzicht krijgen of uw praktijk 
beschikt over voldoende data. Let op: wij ontvangen alleen informatie of uw voldoende data aanlevert voor deelname aan de 
pilot, wij ontvangen geen persoonlijke en/of (medisch of herleidbare) gevoelige gegevens. Met het aanleveren van uw de AGB-
code van de praktijk wordt nog geen toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek (plaatsvindend vanaf januari 
2022). Wel kunt u alvast uw voorlopige interesse voor deelname kenbaar maken. De studie zal uitgevoerd gaan worden als 
onderdeel van een masterthesis in het kader van de opleiding Fysiotherapiewetenschappen aan de Universiteit te Utrecht, 
plaatsvindend bij het Radboudumc (afdeling IQ-Healthcare) onder begeleiding van Philip van der Wees en Koen Verburg.  
Wilt u samen met uw collega’s meer grip krijgen op het leren van uitkomsten op basis van data? Meld je dan aan! Voor het 
beschikbaar stellen van de AGB-code van uw praktijk en/of meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met 
Luuk Smeekens (zie contactgegevens hieronder). 
Contactgegevens: Telefoonnummer: 06-44840101. E-mail: l.s.f.smeekens@students.uu.nl 

https://www.radboudumc.nl/projecten/fit4surgery/projectteam-fit4surgery
mailto:l.s.f.smeekens@students.uu.nl


 

Netwerk Traumarevalidatie Nijmegen 
 
Inmiddels hebben 11 praktijken zich met 1 of meerdere medewerkers aangemeld voor de scholing en het op te starten netwerk. 
Dat is fijn, maar nog niet genoeg kijkend naar de wens en de ervaring vanuit het landelijke netwerk. Schrijf je dus vooral in. 
 
Naast bestuurslid John Reijnen zal ook Jeroen Biere, fysiotherapeut bij DeFysioo, zich gaan bezighouden met de opzet en uitrol 
van het netwerk. Jeroen heeft enkele jaren geleden al de cursus gevolgd en heeft al ervaring hierin opgedaan. Samen zullen zij de 
gesprekken voeren met de ziekenhuizen.  
 
Hieronder nogmaals de mail met de info van 10 juni: 
Dit netwerk is te vergelijken met het Traumanet dat rond Amsterdam gesitueerd is en in 2014 ontstaan is in het VU (Netwerk 
Traumarevalidatie | het therapeuten netwerk). 2 jaar geleden heeft Radboudumc een subsidie binnengehaald om regionaal ook 
een netwerk op te gaat zetten, de TTCM-trial (Achtergrond | Netwerk Traumarevalidatie). Vorig jaar heeft Radboudumc deze 
trial gedraaid waarbij een fysiotherapeut samen met de traumachirurg de traumapoli draait om zo tot een verbetering van de 
zorg te komen en die patiënten die moeten worden nabehandeld in de eerste lijn ook daadwerkelijk te verwijzen.  
Op dit punt zijn we nu aangekomen. De traumachirurgen zijn enthousiast en na enkele overleggen met CFN zijn wij als bestuur 
ook enthousiast en is dit een nieuw netwerk dat we onder CFN willen gaan positioneren. Het doel is dat dit netwerk ca 20-30 
praktijken groot wordt, naar Amsterdams model. Hierin past dus prima de grootte van CFN. 
Daarnaast hebben wij het belang van een regionaal netwerk aangegeven, dus niet alleen Radboudumc moet meedoen, maar 
ook CWZ. Tenslotte zal de meeste ongecompliceerde traumazorg daar plaatsvinden (gezien de huisartsenpost als buur). 
Inmiddels heeft er ook een gesprek met de traumachirurgen van CWZ plaatsgevonden en ook zij zijn zeer enthousiast. 
  
Hoe nu verder? 
In het Netwerk Traumarevalidatie Nijmegen worden patiënten behandeld door fysiotherapeuten die de scholing 
Traumachirurgie en Fractuurbehandeling van het NPi hebben gevolgd (Traumachirurgie en fractuurbehandeling: Implementatie 
TTCM voor Netwerk Traumarevalidatie Nijmegen. Netwerk Traumarevalidatie Radboudumc, (npi.nl)) Voor praktijken die willen 
aansluiten is het de bedoeling dat minimaal 1, maar bij voorkeur 2 of meer fysiotherapeuten deze scholing volgen. Voor meer 
info; zie de link. 
  
Gaat het netwerk dan nu zeker door? 
Als het aan ons ligt wel. Dit is een manier om ons goed te profileren naar de 2e lijn en om CFN sterk te laten onderscheiden ten 
opzichte van andere praktijken. Het staat of valt op dit moment nog met de financiering van de 2e lijns fysiotherapeut die op de 
traumapoli moet gaan werken. Dat is in ieder geval in Radboudumc zo en zal wellicht in CWZ ook gaan spelen. 
  
De volgende stap is dat jullie je medewerker(s) gaan inschrijven en de bevestiging inschrijving ook naar ons doorsturen. Zo 
houden wij als bestuur overzicht over de therapeuten en het netwerk. Inschrijven kan ook via bovengenoemde link. 
  
Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op via info@cfnijmegen.nl. 

 
 

 

Agenda 
Datum Type overleg/ bijeenkomst Voor wie 

30 augustus 2021 Bestuursvergadering Bestuur 

16 september 2021 Netwerkborrel Alle leden 

20 september 2021 Bijeenkomst ‘Opstap naar 
een betere regionale 
samenwerking fysiotherapie 

 

29 september 2021 Ledenbijeenkomst 
Fibrozorgnet, Artrosezorgnet 
en Artritiszorgnet 

Leden 

4, 11 en 14 oktober 2021 Cursus Traumachirurgie en 
fractuurbehandeling 

Netwerk Traumarevalidatie 
Nijmegen 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftraumarevalidatie.nl%2F&data=04%7C01%7CIndy.Smits%40radboudumc.nl%7C900f73730e904619883508d931543411%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637595060006076819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qqO06ApIEhD%2BLB3MWgsEaY9SpTrrlokx8hZRcNg8Cm0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftraumarevalidatie.nl%2F&data=04%7C01%7CIndy.Smits%40radboudumc.nl%7C900f73730e904619883508d931543411%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637595060006076819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qqO06ApIEhD%2BLB3MWgsEaY9SpTrrlokx8hZRcNg8Cm0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftraumarevalidatie.nl%2Fachtergrond%2F&data=04%7C01%7CIndy.Smits%40radboudumc.nl%7C900f73730e904619883508d931543411%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637595060006086818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h1u9qzrXjHS918pPaR89oEXSWasipTmOl7E5NkxYALM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.npi.nl%2Fcursussen-en-opleidingen%2Fnpi-cursuskalender%2F1001-traumachirurgie-en-fractuurbehandeling-implementatie-ttc-2100516&data=04%7C01%7CIndy.Smits%40radboudumc.nl%7C900f73730e904619883508d931543411%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637595060006091816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kc%2F7uZoGHRv6dKbJYehY6CpM4p83RyoaA4g04kaDF5Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.npi.nl%2Fcursussen-en-opleidingen%2Fnpi-cursuskalender%2F1001-traumachirurgie-en-fractuurbehandeling-implementatie-ttc-2100516&data=04%7C01%7CIndy.Smits%40radboudumc.nl%7C900f73730e904619883508d931543411%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637595060006091816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kc%2F7uZoGHRv6dKbJYehY6CpM4p83RyoaA4g04kaDF5Y%3D&reserved=0
mailto:info@cfnijmegen.nl


 

 
 


