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Inleiding 
 

Als onderdeel van de masterthesis van de opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OMT) op 
de Hogeschool Utrecht (HU) wordt een zorgevaluatie project uitgevoerd. In dit project wordt voor 
een kleinschalige werksetting een zorginnovatie ontworpen, onderbouwd, geëvalueerd en 
geïmplementeerd.  
 
Rogers (2003)1 beschrijft een innovatie als een idee, praktijk of object dat door een individu of een 
andere eenheid van adoptie als nieuw wordt waargenomen. Een innovatie is dus individueel en 
perspectiefgebonden. Het doel is dat de innovatie die plaatsvindt nieuw is in de werksetting. 
 
De werksetting waar de zorginnovatie uitgevoerd wordt is “van Broekhoven Fysiotherapie” (VBF). 
Vanuit VBF is de vraag gekomen om een behandelrichtlijn te ontwikkelen voor de behandeling van 
rugklachten bij patiënten met de ziekte van Parkinson; hierna benoemd als patiënten. De patiënten 
worden in de praktijk behandeld volgens de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie (KNGF) voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP). 
Volgens deze KNGF-richtlijn is het doel van fysiotherapie het verbeteren van de kwaliteit van leven 
door het verbeteren of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens en door 
bewegen.2 Dit is volgens de KNGF-richtlijn onder andere te bereiken door preventie van vallen en 
inactiviteit, verbeteren van functies en verminderen van beperkingen in activiteiten.2,3,4 De 
fysiotherapeutische interventies bij VBF richten zich bij deze patiënten voornamelijk op 
activiteitenniveau, wat ook aangeraden wordt in de KNGF-richtlijn.2,5  
 
Onder de therapeuten bij VBF valt op dat veel patiënten rugklachten ervaren. Voor de start van de 
implementatie hadden de meeste therapeuten het gevoel dat ze, ondanks de aanbevelingen uit de 
KNGF-richtlijn, onvoldoende invloed uit konden oefenen op de rugklachten. De opdrachtgever en 
eigenaar van VBF, Ronald van Broekhoven, merkte dat er bij hem en de therapeuten 
onduidelijkheid bestond m.b.t. de beste behandeling van deze rugklachten. De vraag vanuit de 
opdrachtgever was om een behandelrichtlijn te ontwikkelen gebaseerd op de best beschikbare 
evidentie voor de behandeling van rugklachten, welke aansluit bij de aanbevelingen vanuit de 
KNGF-richtlijn. Met als doel dat er meer duidelijkheid zou ontstaat m.b.t. de behandeling van de 
rugklachten. 
 
In dit implementatieverslag is beschreven hoe de ontwikkelde zorginnovatie geïmplementeerd is. 
Vanuit een implementatieplan is de zorginnovatie geïmplementeerd in de praktijk. In het plan is de 
doelmatigheid en de context in kaart gebracht. Vanuit daar is een discrepantie analyse uitgevoerd 
waaruit bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie naar voren zijn gekomen. 
Aan de hand daarvan is een gestructureerd meetplan opgesteld om de implementatie zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn in dit verslag de resultaten, discussie en conclusie aan 
de hand van het opgestelde plan beschreven.  

 
 

Zorginnovatie 
 

Er is een behandelrichtlijn opgesteld, gebaseerd op de best beschikbare evidentie, voor de 
behandeling van rugklachten bij de patiënten, zie bijlage I.  
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Doelmatigheid 
 

De ZvP is een van de meest voorkomende progressieve neurologische aandoeningen met een 
prevalentie van 100-200/100.000 patiënten wereldwijd.4 De verwachting is dat er in 2015 in 
Nederland 70.0002,3 en in 2030 8 tot 9 miljoen mensen wereldwijd de ZvP zullen hebben.6 Door 
medicatie kunnen symptomen van de ZvP onderdrukt worden.4,7 Echter zal na een periode de 
medicatie inactief worden.4,7 Oefentherapie blijkt van positieve invloed op de progressie van het 
ziekteverloop.4-6,8,9  
Akinesie en Bradykinesie, bewegingsarmoede en bewegingstraagheid, zijn belangrijke symptomen 
van de ziekte.2,7,8 Algehele verminderde spierkracht en verminderde flexibiliteit, voornamelijk die 
van de wervelkolom, zijn veelvoorkomende functiestoornissen. Een algehele flexiehouding is 
hiervan het gevolg en komt al in een vroege fase van de ziekte voor.2,4-6,9-11 Deze houding is 
toegeschreven aan de contractiele elementen van de flexoren welke verkort raken, en de 
extensoren die verlengen en verzwakken.7 

  
De rigiditeit van de musculatuur bij de patiënten is van centraal neurologisch oorzaak.2,4,6,7 
Musculoskeletale beperkingen kunnen symptomen geven die niet gerelateerd zijn aan een  
specifieke ziekte. Al kunnen de symptomen wel ontstaan door een vicieuze cirkel van 
beperkingen behorende bij de ziekte.6 Musculoskeletale beperkingen kunnen ontstaan door een 
reflex van pijn, spierspasme en –contractie. Hierdoor kunnen onder andere beperkingen in range 
of motion van gewrichten en in de algehele beweeglijkheid optreden.4,6 Er wordt verondersteld dat 
bradykinesie en musculoskeletale beperkingen van de wervelkolom dysfuncties van de longen 
veroorzaken, welke één van de grootste oorzaken van de mortaliteit en morbiditeit is bij de ZvP.5,7 
Uit recent onderzoek onder 400 patiënten met de ZvP blijkt dat 66,3% van de patiënten 
musculoskeletale beperkingen ervaart, voornamelijk rugklachten. Waarvan bij 32% de 
musculoskeletale beperkingen het algemeen dagelijks leven negatiever beïnvloeden dan de 
symptomen behorende bij de ZvP.10   
 

 
Context analyse 

 
VBF is gevestigd op twee locaties; Roosendaal en Etten-Leur. Bij VBF zijn tien therapeuten 
werkzaam. Twee geriatrie fysiotherapeuten, één psychosomatisch fysiotherapeut, één OMTer in 
opleiding, één osteopaat in opleiding en zes fysiotherapeuten zonder specialisatie, waarvan één 
waarnemer. 
De implementatie heeft bij 7 therapeuten plaatgevonden. Bij drie therapeuten niet. Bij de 
psychosomatische fysiotherapeut welke geen patiënten met de ZvP begeleidt, de waarnemer en 
de student die de implementatie uitvoert; verder genoemd als de zorginnovator,   
 
De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die 
gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ZvP.2,4-6,9-11 

Vanuit vele specialisten uit de regio worden patiënten met de ZvP specifiek naar VBF 
doorgestuurd. VBF staat dan ook bekend om de behandeling van deze patiënten.  
 
Bij de start van de implementatie valt onder de therapeuten op dat de patiënten regelmatig tot altijd 
rugklachten ervaren. Daarnaast wisten de meeste therapeuten in onvoldoende mate wat de beste 
manier is om invloed uit te oefenen op deze rugklachten.  
 
De ervaring van de therapeuten is dat een manuele behandeling de rugklachten kortdurend 
verlicht. Zoals eerder beschreven vindt de behandeling plaats volgens de KNGF-richtlijn voor de 
ZvP. Als indicatie voor behandeling middels fysiotherapie worden ook nek- en rugklachten 
benoemd. Er wordt heel duidelijk aangegeven dat er geen onderzoek beschikbaar is dat aantoont 
dat fysische therapie in engere zin of het manueel teweegbrengen van articulaire bewegingen 
effectieve behandelingen zijn. Behandeling middels zulke interventies wordt om die reden 
afgeraden.  
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Tijdens het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat er weinig tot geen (recent) onderzoek 
verricht is naar het manueel teweegbrengen van articulaire bewegingen bij de behandeling van 
rugklachten.  
 
In de KNGF-richtlijn wordt aanbevolen om patiënten te activeren en zelf invloed uit te laten 
oefenen op hun klachten. Met bovenstaande aanbevelingen is rekening gehouden bij het 
ontwikkelen van de behandelrichtlijn. Hierdoor past de behandelrichtlijn binnen de behandeling bij 
VBF, waar de patiënten conform de KNGF-richtlijn worden behandeld. 
 

 
Hoofddoelstelling 

 
Om de implementatie leidraad te geven is aan de hand van de vraag vanuit de opdrachtgever een 
hoofddoelstelling en subdoelen opgesteld. 

 
“Per 14 april 2014 behandelden de zeven betrokken therapeuten werkzaam bij VBF patiënten met 

de ZvP die rugklachten ervaren volgens de ontwikkelde behandelrichtlijn.” 
 
 
Subdoelen 
1.   28 januari 2014 is de behandelrichtlijn beschikbaar op beide locaties van VBF. 
2.   28 januari 2014 zijn de betrokken therapeuten op de hoogte van de inhoud van de 
behandelrichtlijn. 
3.   28 januari 2014 zijn de betrokken therapeuten vaardig in het uitvoeren van de oefeningen 
beschreven in de behandelrichtlijn. 
4.   28 januari 2014 kunnen de betrokken therapeuten de aanvullende klinimetrie afnemen. 
5. De betrokken therapeuten zijn per 14 april 2014 tevreden over de behandeling van rugklachten 
bij de patiënten. 
6.  De betrokken therapeuten hebben per 14 april 2014 het gevoel invloed uit te kunnen oefenen 
op de rugklachten van de patiënten. 
 

 
Discrepantie analyse 

 
Om de behandelrichtlijn succesvol te implementeren is voor de start van de implementatie een 
discrepantie analyse uitgevoerd. Voor de discrepantie analyse is er kwalitatief onderzoek verricht, 
waarbij gebruik gemaakt is van een vragenlijst, zie bijlage II. De vragenlijst heeft betrekking op de 
manier van behandelen, de visie van de therapeuten op de probleemstelling van de opdrachtgever 
en de motivatie.  
 
Daarnaast is er tevens kwalitatief onderzoek verricht door de “kleurentest van Caluwé” af te 
nemen.17 Hierbij wordt inzichtelijk hoe de betrokken therapeuten over veranderen denken. De 
“manieren van denken en doen” wordt hierbij getypeerd door kleuren.  

Met de uitkomsten van dit kwalitatief onderzoek zijn de mogelijke bevorderende en belemmerende 
factoren voor de implementatie in kaart gebracht. In bijlage III is deze dicrepantie analyse met 
toelichting weergegeven. 

Aan de hand van de discrepantie analyse is de situatie aan de start van de implementatie en de 
gewenste situatie in kaart gebracht, zie tabel 1. Voor de toelichting bij deze tabel zie bijlage IV. 
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Tabel 1: Situatie start implementatie en gewenste situatie 

 Situatie start implementatie Gewenste situatie 

1 Patiënten met rugklachten worden niet behandeld 
volgens een opgestelde richtlijn 

Patiënten met rugklachten worden behandeld volgens 
de behandelrichtlijn rugklachten bij de ziekte van 
Parkinson 

2 Rugklachten worden niet in kaart gebracht met 
klinimetrische instrumenten  

Rugklachten worden in kaart gebracht op de VAS pijn 
verschillende locaties  

3 De flexibiliteit van de wervelkolom wordt niet in 
kaart gebracht met klinimetrie 

De flexibiliteit van de wervelkolom wordt gemeten met 
de VTVA 

4 Kwaliteit van leven wordt niet in kaart gebracht  Kwaliteit van leven wordt in kaart gebracht d.m.v. 
QUALEFFO 

5 57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm 
m.b.t. tevredenheid over de manier van behandelen 
van rugklachten 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm m.b.t. 
tevredenheid over de manier van behandelen van 
rugklachten 

6 57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm 
m.b.t. het weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen 
op de rugklachten 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm m.b.t. 
het weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de 
rugklachten 

7 29% van de therapeuten scoren minder dan 60mm 
m.b.t. het gevoel van zekerheid wanneer zij de 
rugklachten van de patiënten behandelen 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm m.b.t. 
het gevoel van zekerheid wanneer zij de rugklachten 
van de patiënten behandelen 

8 57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm 
m.b.t. het idee dat de patiënten zelf weten hoe zij de 
rugklachten kunnen beïnvloeden 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm m.b.t. 
het idee dat de patiënten zelf weten hoe zij de 
rugklachten kunnen beïnvloeden 

9 86% van de therapeuten scoort meer dan 80mm en 
14% hoger dan 60 mm m.b.t. het willen veranderen 
van de de huidige wijze van behandelen van de 
rugklachten 

80% van de therapeuten scoort minder dan 60mm m.b.t. 
het willen veranderen van de de huidige wijze van 
behandelen van de rugklachten 

VAS – visual analogue scale  VTVA – vingertop vloer afstand QUALEFFO -- Quality of Life Questionnaire of the 
European Foundation for Osteoporosis  mm – millimeter  m.b.t. – met betrekking tot   
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Implementatiestrategie 

Implementatiestrategieën worden ingezet om discrepanties op te heffen. Een 
implementatiestrategie is een geheel van doelgerichte activiteiten die de invoering van een 
innovatie mogelijk maakt.. Er is geen dominante strategie, maar vanuit de literatuur blijkt een 
combinatie van interventies effectiever voor een succesvolle implementatie dan een enkelvoudige 
interventie.16 
Voor de keuze van de implementatiestrategie is rekening gehouden met de uitkomsten van de 
vragenlijst en de uitslagen van de “kleurentest van Caluwé”16. 

Er is voor educatieve strategieën gekozen. Deze richten zich op motivatie van professionals en 
gaan ervan uit dat zij veranderen wanneer zij geconfronteerd worden met bekende situaties. 
Ondanks dat de effecten van educatieve interventies op gedrag beperkt zijn is educatie een 
belangrijke stap bij vernieuwingen. Daarnaast blijkt educatie effectiever wanneer er behoefte naar 
is.16 Vanuit de discrepantieanalyse is naar voren gekomen dat de therapeuten hun behandeling 
willen veranderen en bereid zijn om hun behandeling aan te passen.  
In het meetplan zijn de strategieën gekoppeld aan de subdoelen, zie tabel 7.  

 
Meetplan 

Er is vooraf een meetplan opgesteld zodat het implementatieproces inzichtelijk was en bijgestuurd 
kon worden wanneer men dat nodig achtte.16 In dit meetplan zijn de opgestelde doelen gekoppeld 
aan kwaliteitsindicatoren. 
 
Er is onderscheid gemaakt tussen drie soorten kwaliteitsindicatoren: 
- Structuurindicatoren; zijn middelen en voorwaarden om zorg te leveren. 
- Procesindicatoren; meet de geleverde zorg. 
- Uitkomstindicatoren; meet de effect(en) van zorgverlening.  

In tabel 6 staan de vooraf opgestelde indicatoren weergegeven en in tabel 7 staan de indicatoren 
gekoppeld aan de subdoelen. De verwachting was dat het behalen van de kwaliteitsindicatoren 
zou leiden tot het behalen van de subdoelen. Deze subdoelen zijn voorwaardelijk opgesteld voor 
het behalen van het hoofddoel. 
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Tabel 6 Indicatoren implementatie “Behandelrichtlijn: rugklachten bij de ziekte van Parkinson” 

 

Structuurindicatoren 1.  27 januari 2014 is de behandelrichtlijn aanwezig op de praktijk in Roosendaal 
 
2.  27 januari 2014 is de behandelrichtlijn aanwezig op de praktijk in Etten-Leur 
 
3.  27 januari 2014 zijn de huiswerkschema’s beschikbaar op de server  

4.  27 januari 2014 zijn alle therapeuten in het bezit van een digitale versie van de 
behandelrichtlijn 
 
5.  27 januari 2014 zijn de 5 betrokken therapeuten werkzaam in de praktijk in Roosendaal 
aanwezig bij de uitleg en scholing omtrent de richtlijn 
 
6.  27 januari 2014 zijn de 2 betrokken therapeuten werkzaam in de praktijk in Etten-Leur 
aanwezig bij de uitleg en scholing omtrent de richtlijn 

Procesindicatoren 1. Vanaf 27 januari 2014 behandelen de betrokken therapeuten de doelgroep volgens de 
behandelrichtlijn 
 
2. 27 januari 2014 zijn de betrokken therapeuten zijn vaardig in het uitvoeren en uitleg van 
de oefeningen beschreven in de behandelrichtlijn 
 
3. Vanaf 10 maart zijn alle betrokken therapeuten tevreden over de manier van behandelen 
van de rugklachten 
 
4. Vanaf 14 april 2014 hebben alle betrokken therapeuten het gevoel dat de patiënt weet 
hoe hij invloed kan uitoefenen op de rugklachten 
 
5. Vanaf 14 april 2014 voelen alle betrokken therapeuten zich zeker in het behandelen van 
de rugklachten 
 
6. Vanaf 14 april 2014 denken alle betrokken therapeuten dat ze de patiënten niet beter 
kunnen behandelen dan ze op dat moment doen 
 
7. Vanaf 14 april 2014 willen alle betrokken therapeuten de huidige manier van behandelen 
van de rugklachten niet veranderen 
 
8. Vanaf 14 april 2014 denken alle betrokken therapeuten dat zij niet effectiever kunnen 
behandelen als ze de behandeling m.b.t. de rugklachten aanpassen 
 
9. Vanaf 27 januari 2014 nemen de betrokken therapeuten de vragenlijst voor het kwaliteit 
van leven QUALEFFO af bij de doelgroep 
 
10. Vanaf 27 januari 2014 brengen de therapeuten de rugklacht in kaart d.m.v. de VAS pijn 
verschillende locaties 
 
11. De therapeuten geven vanaf 27 januari 2014 wekelijks door hoeveel patiënten zij 
geïncludeerd hebben voor de implementatie 

Uitkomstindicatoren 1. 14 april 2014 is bij minimaal 10 patiënten de behandeling volgens de behandelrichtlijn 
toegepast 
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Tabel 7 Subdoelen met bijbehorende indicatoren 
Doelen Indicatoren Middel / Methode Meting Interventie 

Subdoel 1 
Aanwezigheid 
behandelrichtlijn 

Structuur 1-3 ҩ Afdrukken materiaal 
ҩ Iedere therapeut 
digitaal voorzien van de 
behandelrichtlijn 
ҩ De behandelrichtlijn en 
het huiswerkschema op 
de server zetten 

ҩ Checken op 
aanwezigheid T0  
ҩ Checken op 
aanwezigheid T1  
ҩ Checken op 
aanwezigheid T2 

ҩ Verspreiden 
van educatief 
materiaal 
 

Subdoel 2 
Op de hoogte 
inhoud 

Structuur 5 & 6 
 

ҩ Presentatie & scholing 
op beide praktijken 

ҩ Aanwezigheid 
betrokken therapeuten T0 
ҩ Uitvoering 
presentatie/scholing T0 

ҩ Educatieve 
bijeenkomsten 
ҩ Educatieve 
praktijkbezoeken 

Proces 1, 2 & 9-11 ҩ Inventarisatie via mail, 
telefoon en/of op de 
werkvloer 
ҩ Kennistoets 

ҩ Wekelijkse 
inventarisatie tussen T0 
en T2 m.b.t. aantal 
geïncludeerde patiënten 
ҩ Wekelijke mail tussen 
T0 en T2 om te checken 
of er inhoudelijke vragen 
zijn omtrent de richtlijn 
ҩ Kennistoets m.b.t. de 
oefeningen van de 
richtlijn op T1 & T2  

ҩ Educatieve 
praktijkbezoeken 
ҩ Feedback 
ҩ Reminders 
ҩ Marketing 
ҩ Communicatie 
over casus op 
afstand 

Subdoel 3 
Vaardig in 
uitvoering 

Proces 1, 2 & 9-11 ҩ Presentatie & scholing 
op beide praktijken 
ҩ  Kennistoets 

ҩ Aanwezigheid 
betrokken therapeuten T0 
bij scholing 
ҩ Uitvoering 
presentatie/scholing T0 
ҩ Inhoudelijke kennistoets 
m.b.t. de richtlijn op T1 
&T2 
ҩ Wekelijke mail tussen 
T0 en T2 om te checken 
of er inhoudelijke vragen 
zijn omtrent de richtlijn 
 

ҩ Educatieve 
bijeenkomsten 
ҩ Educatieve 
praktijkbezoeken 
ҩ Communicatie 
over casus op 
afstand 
ҩ Reminders 

Subdoel 4 
Aanvullende 
klinimetrie 
afnemen 

Proces 10 & 11 ҩ Presentatie & scholing 
op beide praktijken 
ҩ  Kennistoets 

ҩ Aanwezigheid 
betrokken therapeuten T0 
bij scholing 
ҩ Uitvoering 
presentatie/scholing T0 
ҩ Inhoudelijke kennistoets 
m.b.t. de richtlijn op T1 
&T2 

ҩ Educatieve 
bijeenkomsten 
ҩ Educatieve 
praktijkbezoeken 
ҩ Marketing 

Subdoel 5 
Tevredenheid 
behandeling 

Proces 3-6 ҩ Enquete ҩ Vragenlijst 
voorbereidingsfase, T1 & 
T2 

ҩ Feedback 
ҩ Marketing 
ҩ Tevredenheid 
van de 
werknemers 

Subdoel 6 
Gevoel invloed uit 
te kunnen 
oefenen  

Proces 7 & 8 ҩ Enquete  ҩ Vragenlijst 
voorbereidingsfase, T1 & 
T2 

ҩ Feedback 
ҩ Marketing 
ҩ Tevredenheid 
van de 
werknemers 
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Tijdspad 
 

Om de implementatie te volgen is een tijdspad opgesteld. Op deze meetmomenten zijn er 
interventies geweest en is er geëvalueerd en om de implementatie gestructureerd te laten 
verlopen.  
De voorbereidingsfase (VF) voor het opstellen van het implementatieplan en de behandelrichtlijn 
was op 25 november 2013. T0 was aan de start van de implementatie op 27 januari 2014, de T1 
meting op 10 maart 2014 en T2 meting 14 april 2014.  

Resultaten 

In het meetplan zijn de indicatoren gekoppeld aan de subdoelen. Er werd verondersteld dat het 
behalen van de indicatoren zou leiden tot het behandelen van de subdoelen. Het behalen van de 
subdoelen zou een voorwaarde zijn voor het behandelen van het hoofddoel. Volgens het plan zou 
dit leiden tot een succesvolle implementatie.  
 
En in tabel 8 staan de resultaten van de indicatoren per tijdsmeting weergegeven.  
 
Tabel 8 Resultaten indicatoren per tijdsmeting 
Indicatoren T0 T1 T2 

Structuur 1 ⱴ ⱴ ⱴ 
Structuur 2 ⱴ ⱴ ⱴ 
Structuur 3 ⱴ ⱴ ⱴ 
Structuur 4 ⱴ ⱴ ⱴ 
Structuur 5 ⱴ   
Structuur 6 ⱴ   
    
Proces 1 ⱴ ⱴ ⱴ 
Proces 2 ⱴ ⱴ ⱴ 
Proces 3 X ⱴ ⱴ 
Proces 4 X ⱴ X 
Proces 5 X X X 
Proces 6 ⱴ X X 
Proces 7 X X X 
Proces 8 X X X 
Proces 9 ⱴ ⱴ ⱴ 
Proces 10 ⱴ ⱴ ⱴ 
Proces 11 ⱴ ⱴ ⱴ 
    
Uitkomst 1 X ⱴ ⱴ 
 ⱴ – behaalde indicator  X – niet behaalde indicator    
 
De hieraan gekoppelde subdoelen staan in de tabel 9 weergegeven, waarbij de groen gekleurde 
doelen behaald zijn en de rood gekleurde niet. 
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Tabel 9 subdoelen met bijbehorende indicatoren 
Doelen Indicatoren 

Subdoel 1  
Aanwezigheid behandelrichtlijn 

Structuur 1-3 

Subdoel 2 
Op de hoogte inhoud 

Structuur 5 & 6 
 

Proces 1, 2 & 9-11 

Subdoel 3 
Vaardig in uitvoering 

Proces 1, 2 & 9-11 

Subdoel 4 
Aanvullende klinimetrie afnemen 

Proces 10 & 11  

Subdoel 5 
Tevredenheid behandeling 

Proces 3-6 

Subdoel 6 
Gevoel invloed uit te kunnen oefenen  

Proces 7 & 8 

 
 
 

Structuurindicatoren 

1&2: Voorwaarde scheppend voor de implementatie zijn de 6 structuurindicatoren opgesteld. De 
aanwezigheid van de behandelrichtlijn is op de locatie in Roosendaal 3 maal gecontroleerd. In 
Etten-Leur is deze wekelijks gecontroleerd. De zorginnovator is werkzaam op de locatie in Etten-
Leur en heeft gezien dat de behandelrichtlijn meerdere malen in gebruik is geweest.  
 
3&4: Op de server is de behandelrichtlijn digitaal aangeboden. Dit is op dezelfde bestandslocatie 
als de spreadsheats die de therapeuten hebben bijgehouden tijdens de implementatie, zie     
bijlage V. Op de spreadsheets werd ingevuld welke patiënten er geïncludeerd waren, of er 
bijzonderheden waren, welke oefeningen er opgegeven werden en op welke data klinimetrie 
afgenomen werd. 
Door de spreadsheets wekelijks te controleren is bevestigd dat de therapeuten de locatie van de 
documenten wisten te vinden. De huiswerkschema’s zijn aan de patiënten meegegeven en 
geretourneerd aan de zorginnovator. De huiswerkschema’s zijn enkel terug te vinden op de 
bestandslocatie op de server waar tevens de spreadsheets en de behandelrichtlijn te vinden zijn. 
Op deze manier is indirecte controle geweest op deze indicatoren. 

5&6:  Op de beide locaties was iedereen aanwezig bij de uitleg van de behandelrichtlijn.  

 
Procesindicatoren 

1: Nadat de behandelrichtlijn is geïntroduceerd heeft iedere therapeut de patiënten die binnen de 
inclusie criteria vallen geïncludeerd. Wekelijks is dit gecontroleerd via het online spreadsheet. 
Tevens is middels email en mondelinge navraag gedaan welke patiënten geïncludeerd waren. De 
behandeling heeft vervolgens plaatsgevonden volgens de behandelrichtlijn. Dit is gecontroleerd 
middels dezelfde spreadsheets waarin genoteerd is wanneer de meetmomenten plaatsgevonden 
hebben en welke oefeningen er aangeboden zijn.  



Zorg Evaluatie Plan Diana Zebracka 1614222 FMM3 2014                                             12 
 

 
2: De handelingen in de behandelrichtlijn zijn allen doorgenomen met de therapeuten. Daarnaast 
is er tot de T1 meting wekelijks via mail en/of mondeling nagegaan of er inhoudelijke vragen 
waren. Tussen de T1 en T2 meting is dit om de week gedaan. Bij vragen is er direct gereageerd en 
gecheckt of het antwoord duidelijk was en begrepen werd.  
De meeste vragen hadden betrekking op de meetinstrumenten en op de momenten dat aan de 
patiënten uitleg gegeven diende te worden. Ook zijn er vragen geweest m.b.t. de inclusie van 
patiënten. Een aantal patiënten hadden nevenpathologieën waardoor zij buiten de inclusiecriteria 
vielen. Daarnaast is er op de T1 en T2 meting een inhoudelijke kennistoets, zie bijlage VI, geweest 
waarop alle therapeuten voldoende scoorden, zie grafiek 1. De therapeuten die fouten gemaakt 
hadden zijn persoonlijk benaderd met uitleg over hetgeen zij fout hadden gemaakt..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3: zie grafiek 2   
Waar de therapeuten bij de T0 meting nog niet allen tevreden zijn over de manier van handelen 
zijn zij sinds de T1 meting tevreden over de manier van behandelen. In de loop van de 
implementatie zijn alle therapeuten tevredener geworden m.b.t. de manier van behandelen van de 
rugklacht t.o.v. de T0 meting. 
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4: zie grafiek 3 
In de VF had de meerderheid van de therapeuten in onvoldoende mate het gevoel invloed uit te 
kunnen oefenen op de rugklachten. Bij de T1 meting hadden alle therapeuten het gevoel invloed 
uit te oefenen op de rugklachten.  
In tegenstelling tot de T1 meting had 1 therapeut bij de T2 meting onvoldoende het gevoel invloed 
uit te kunnen oefenen op de rugklachten. Bij de T1 meting was deze indicator behaald, bij de T2 
meting niet meer. 

 
5: zie grafiek 4 
Wederom is er een verandering zichtbaar tussen de VF en de T0 meting. Therapeut 4 voelde zich 
wel zeker bij de VF en niet zeker bij de T0 meting. Na het implementeren van de richtlijn is hij weer 
zekerder geworden. Therapeut 1 is zich tussen de T0 en T1 meting zekerder gaan voelen. Bij de 
T2 meting voelt hij zich minder zeker t.o.v. de T1 meting. Bij de overige therapeuten zijn er een 
aantal die zich zekerder zijn gaan voelen en een aantal die zich minder zeker zijn gaan voelen 
gedurende de implementatie. Deze toename tussen T0 en T1 en afname tussen T1 en T2 is 
tevens te zien bij therapeuten 5-7.  
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Grafiek 3     Procesindicator 4 
"ik weet hoe ik invloed kan uitoefenen op de rugklacht van mijn patiënten"
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6: zie grafiek 5 
Wederom is er een verandering zichtbaar tussen de VF en de T0 meting. Vooral bij therapeut 6 is 
een groot verschil te zien tussen de VF en T0 meting. Waarbij hij voorheen de laagste, negatieve 
score, had, is dit bij de T0 de hoogste, positieve, score.  
Therapeut 2 heeft het gevoel invloed uit te kunnen oefenen op de rugklacht, voelt zich zeker in het 
behandelen van de rugklachten en heeft de meeste patiënten geïncludeerd. Maar het blijkt bij deze 
indicator dat hij denkt de rugklacht beter te kunnen behandelen dan hij nu doet.  

 
7: zie grafiek 6 
Er is een duidelijk verschil op te merken gedurende de metingen. Bij degene die laag scoren zie je 
de score steeds lager worden. Bij degene die hoog scoren zie je de score verhogen. Opvallend is 
dat dat therapeut 1 eerder aangeeft denkt beter te kunnen behandelen dan hij nu doet, maar bij 
hier aangeeft zijn behandeling niet te willen veranderen. Therapeut 4 die eerder aangaf denkt niet 
beter te kunnen behandelen dan hij nu doet, maar hierbij aangeeft zijn behandeling wel te willen 
veranderen.  
Therapeuten 2 & 3 denken de rugklachten beter te kunnen behandelen en willen hun behandeling 
ook aanpassen. Therapeuten 5, 6 & 7 denken de rugklachten niet beter te kunnen behandelen en 
willen hun behandeling ook niet aanpassen. 
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Grafiek 5     Procesindicator 6
"ik denk dat ik de rugklachten van mijn patiënten 

beter kan behandelen dan ik nu doe"
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"ik zou de manier waarop ik de rugklacht van mijn 
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8: zie grafiek 7  
Wederom is er een duidelijk verschil te zien tussen de VF en T0 meting, vooral bij therapeuten 3-6. 
Ook is er een duidelijke verandering merkbaar bij alle therapeuten gedurende de implementatie 
vordert.  
Opvallend uit de resultaten van de andere procesindicatoren is dat therapeut 1 denkt beter te 
kunnen behandelen dan nu en zijn behandeling niet wilt aanpassen. En bij deze indicator geeft hij 
aan dat hij denkt niet effectiever te kunnen behandelen wanneer hij zijn behandeling wel aan zou 
passen. 
Therapeuten 2 & 3 denken beter te kunnen behandelen dan ze nu doen en willen hun behandeling 
ook aanpassen. Waarbij therapeut 2 denkt niet effectiever te behandelen wanneer hij dit doet en 
therapeut 3 wel.  
Therapeut 4 denkt niet beter te kunnen behandelen dan hij nu doet, wilt de behandeling ook 
aanpassen, maar denkt dat zijn behandeling dan niet effectiever is. 
Therapeuten 5-7 denken niet beter te kunnen behandelen, willen hun behandeling niet aanpassen. 
En denken ook niet dat ze effectiever kunnen behandelen wanneer ze hun behandeling 
aanpassen. 

Uitkomstindicator 1 zie grafiek 8 
Zoals in grafiek 8 terug te lezen is zijn er in totaal 13 mensen behandeld volgens de 
behandelrichtlijn. Hierbij hebben therapeut 2 en 7 de meeste patiënten behandeld.  
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Grafiek 7     Procesindicator 8
"ik denk dat ik effectiever kan werken als ik mijn behandeling aanpas"
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Discussie 

Tijdspad 

Het eerste discussiepunt is het opgestelde tijdspad. Na de uitleg op T0 werd snel duidelijk dat de 
T1 en T2 meting te kort op elkaar lagen om de therapeuten voldoende ervaring op te laten doen 
met de behandelrichtlijn. Het afnemen van de toegevoegde klinimetrie nam meer tijd in beslag dan 
verwacht. Het zou erop neerkomen dat de therapeuten in het meest gunstige geval maximaal twee 
weken de behandelrichtlijn konden gebruiken voor de T1 meting. Aangezien dit zo vroeg in de 
implementatie duidelijk was is ervoor gekozen om het tijdspad te veranderen. De zorginnovator  
had dit van te voren in kunnen schatten doordat zij weet dat de af te nemen klinimetrie redelijk wat 
tijd in beslag zou nemen. In de ogen van de zorginnovator heeft dit geen negatieve gevolgen 
gehad. Juist positief doordat er adequaat is geintervenieërd. 

 
Context 

 
Tijdens de VF in november is bij de opdrachtgevers en de betrokken therapeuten d.m.v. een 5-
punts likertschaal geïnventariseerd hoe vaak zij patiënten zagen met de ZvP en hoeveel van hen 
rugklachten ervaren. Volgens deze uitslagen zagen de therapeuten “vaak” tot “altijd” patiënten met 
de ZvP waarvan “een aantal” tot “veel” rugklachten ervaren. In de discrepantie analyse kwam naar 
voren dat er toentertijd 77 patiënten met de ZvP onder behandeling waren bij VBF. De verwachting 
was dat alle therapeuten met gemak patiënten zouden includeren. 
 
Tijdens de T1 meting waren er twee therapeuten die nog géén patiënt geïncludeerd hadden. Bij de 
wekelijkse controle was dit opgevallen. Er is de therapeuten gevraagd op zoek te gaan naar een 
patiënt die binnen de inclusiecriteria past. Hiervoor is regelmatig een reminder uitgegaan d.m.v. het 
aanspreken van deze therapeuten, mailreminders, telefonisch navraag en via what’s app. 
Uiteindelijk heeft iedere therapeut minimaal één patiënt kunnen includeren.  
De reden waarom zij niet meer patiënten konden includeren was vooral doordat patiënten niet 
binnen de inclusiecriteria vielen. Vele hadden nevenpathologieën. Daarnaast waren er een aantal 
patiënten die het een te belastend oefenprogramma vonden; zij gaven van te voren aan de 
oefeningen niet zo vaak uit te kunnen voeren als de bedoeling was. 
 

Doelen 
 

Nadat de context analyse in kaart te hebben gebracht is een hoofddoel opgesteld; het volledig 
adopteren van de behandelrichtlijn. Er is een link gelegd tussen “het volledig adopteren van de 
behandelrichtlijn” met “tevredenheid over manier van behandelen” en “gevoel van invloed 
uitoefenen op de rugklacht”.  
Subdoelen 5 & 6, met daaraan gekoppeld procesindicatoren 3-8, zijn hierop opgesteld. Buiten 
procesindicator 3, welke de de tevredenheid m.b.t. behandelen meet, zijn alle indicatoren niet 
behaald.  
De behandelrichtlijn is opgesteld volgens de best beschikbare evidentie. Op basis van deze 
evidentie was de behandelrichtlijn het het beste wat de zorginnovator kon ontwikkelen. Dit 
betekent niet dat het een behandelmanier is die aansluit op de wensen van de therapeuten. 
Ondanks dat de therapeuten tevreden kunnen zijn over de manier van behandelen, kunnen zij de 
manier van behandelen nog wel aan willen passen. Of kunnen zij het gevoel hebben dat zij in 
onvoldoende mate invloed uit kunnen oefenen op de rugklachten. 
 
Achteraf zou er gebruik gemaakt zijn van subdoelen en indicatoren die de ervaring van het gebruik 
van de behandelrichtlijn beter in kaart gebracht kon worden in plaats van de ervaring m.b.t. de 
inhoud van de behandelrichtlijn. 
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Discrepantie analyse 
 

Kleurentest van Caluwé 
 

Door van te voren de “kleurentest van caluwe”16 af te nemen is goed in kaart gebracht hoe de 
therapeuten denken en doen. Door hiervan bewust te zijn kon de zorginnovator de therapeuten op 
de juiste manier benaderen en belonen.  
 
De meeste therapeuten zijn rooddrukdenkers. Er is bewust gewerkt met motiveren en belonen, wat 
rooddrukdenkers aanzet tot veranderen. Tussentijdse evaluaties en reminders kunnen motiverend 
werken.16 Zo zijn er wekelijks algemene en persoonlijke mailwisselingen geweest. Waarbij de 
rooddrukdenkers extra benaderd zijn met blijk van dank, wat als beloning werkte.   
 
Er waren ook een aantal wit- en groendrukdenkers. De zorginnovator heeft hen bewust de ruimte 
te geven om zelf invloed uit te laten oefenen op inhoudelijke aspecten en verbeteringen in de 
behandelrichtlijn. Hierdoor werden zij geprikkeld om creatief te zijn en na te denken over 
verbetering, wat volgens de kleuren van caluwe bij groendrukdenkers. Een van de aanpassingen 
die hieruit volgde is de aanpassing in het tijdspad. 
 
Er was één therapeut die volgens het kwalitatief onderzoek niet open stond voor verandering en 
geen extra tijd wilde investeren in de implementatie. Deze therapeut is extra beloond middels 
dank. Daarnaast is er geregeld naar de mening gevraagd m.b.t. inhoudelijke aspecten van en 
ervaringen met de behandelrichtlijn. Dit was volgens de kleurentest van Caluwé de juiste 
benadering bij deze therapeut. Het opvallende is dat deze therapeut, i.t.t. de verwachting, juist 
enorm enthousiast was gedurende de implementatie en uiteindelijk de meeste patiënten 
geïncludeerd heeft. 
 

Bevorderende en belemmerende factoren 
 

Door de bevorderende en belemmerende factoren goed in kaart te hebben gebracht is er op al de 
te verwachten belemmerende factoren adequaat geïntervenieerd.  
 
Er waren twee therapeuten die gedurende deze implementatie zelf bezig waren met een 
implementatie in de praktijk. Dit werd als belemmering gezien. Deze twee therapeuten hadden 
steeds de meeste aansturing nodig. Bij gezamenlijke mails waren zij degene die laat of zelfs niet 
reageerden. Door tijdig te interveniëren d.m.v. persoonlijke mails, telefoontjes en what’s app heeft 
een van hen voor de T1 meting twee patiënten geïncludeerd. De andere had meer aansturing 
nodig en heeft uiteindelijk na de T1 meting één patiënt geïncludeerd. De reden was dat zij voor die 
tijd geen patiënten had die binnen de inclusiecriteria vielen. De meesten vielen er niet in omdat zij 
al deelnamen aan een andere implementatie binnen VBF; die van de desbetreffende therapeut 
zelf. 
 
Een zowel bevorderende als belemmerende factor was dat de implementatie op twee locaties 
plaatsvond. Op de locatie waar de zorginnovator werkt konden de therapeuten direct vragen 
stellen als zij deze hadden, wat bevorderend werkte. Daarnaast hing de behandelrichtlijn midden in 
de oefenzaal. De voorzijde is hetzelfde als het voorblad van dit verslag, dus opvallend. Hierdoor 
vroegen patiënten geregeld naar de behandelrichtlijn. Dit waren indirecte reminders. De 
zorginnovator had deze indirecte reminders verwacht, welke tevens bevorderend werkten. 
 
Er waren twee therapeuten van de andere locatie die geregeld uit zichzelf contact opgezocht voor 
vragen. Dit had de zorginnovator ook bij deze therapeuten verwacht gezien de “kleurentest van 
Caluwé” en ervaring m.b.t. de werkwijze van deze therapeuten.  
Vanuit de andere therapeuten kwamen pas vragen nadat zij persoonlijk benaderd werden of 
wanneer de reminders uitgestuurd waren. Doordat de zorginnovator dit verwacht had heeft zij de 
juiste strategieën kunnen toepassen waardoor het niet als belemmering heeft gewerkt. 
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Het is voor de zorginnovator prettig geweest om op beide locaties uitleg is gegeven. Op beide 
locaties werden andere inhoudelijke vragen gesteld, waar direct op geïntervenieerd kon worden. 
Zoals het aanpassen van de T1 en T2 meting.  
 

Gewenste situatie 
 

Naast de bevorderende en belemmerende factoren is ook de gewenste situatie in kaart gebracht. 
Hierin is beschreven dat 80% van de werknemers zou moeten voldoen aan de gestelde eisen. De 
indicatoren zijn hierop afgestemd. Echter, er is een fout gemaakt bij de vertaling naar de 
indicatoren. In plaats van 80% is er 100% als norm genomen. Een score van 100% is bijna niet 
haalbaar in een groep met zoveel verschillende denkers en doeners. Dit is een fout geweest bij de 
vertaling van de gewenste situatie naar indicatoren in het implementatieplan. Wanneer de 
indicatoren op 80% gesteld zouden zijn, zouden procesindicatoren 4 & 5 behaald zijn. Voor het 
uiteindelijke resultaat van de implementatie zou het geen verschil hebben gemaakt, aangezien 
procesindicatoren 6-8 alnog niet behaald zouden zijn na de aanpassing in het percentage. 
 

 
Resultaten 

 
In de resultaten valt op dat er bij een aantal procesindicatoren tussen de VF en de T0 meting een 
verschil zichtbaar is. Gedurende deze periode is er geen bewuste interventie of structurele 
verandering in manier van behandelen geweest. Er is nagedacht hoe dit ondervangen had kunnen 
worden. De zorginnovator denkt dat er geen gepaste interventie plaats heeft kunnen vinden omdat 
er geen duidelijke factoren aanwezig waren die dit verschil kunnen verklaren. 
 
De vraag die hierbij opkomt is of het verschil dat gemeten is bij de T1 & T2 metingen komt door het 
gebruik van de behandelrichtlijn, aangezien er zonder interventie ook duidelijke verschillen 
aanwezig zijn.  
 
Een andere reden waarom de zorginnovator zich dit afvraagt is omdat er bij een aantal 
therapeuten een belangrijk verschil meetbaar is tussen de T0 en T1 meting terwijl zij in die periode 
geen gebruik hebben gemaakt van de behandelrichtlijn. Zo waren bijvoorbeeld therapeuten 1 & 5 
bij de T0 meting niet tevreden over hun behandeling en bij de T1 meting wel, zonder dat zij de 
behandelrichtlijn gebruikt hadden.   
 
Het is opvallend dat er bij de T2 meting nog 3 therapeuten zijn die denken beter te kunnen 
behandelen dan ze nu doen, 3 therapeuten die hun behandeling aan willen passen en 2 
therapeuten die denken dat zij effectiever kunnen behandelen.  
 
Volgens Grol & Grimshaw (2003) beschrijft 5 fasen van veranderingproces. Voor de fase van 
“verandering” dient een innovatie eerst ingevoerd te worden in de praktijk16. Dit eerste is gebeurd, 
de therapeuten hebben de nieuwe werkwijze op een beperkte schaal uit kunnen proberen en 
ervaring op kunnen doen met de behandelrichtlijn.  
Bij het tweede deel van de fase van “verandering” dient het nut van de innovatie te worden 
bevestigd. Zoals uit de resultaten blijkt zijn er bij de T2 meting nog therapeuten aanwezig die de 
behandeling aan willen passen en denken dat de behandeling effectiever kan. Een conclusie die 
hieruit getrokken kan worden is dat het nut niet bij alle therapeuten bevestigd is. De bevestiging 
van het nut is voorwaardelijk voor de fase van  “behoud van verandering”.16 Het vermoeden 
bestaat dat de behandelrichtlijn om deze reden niet volledig geïntegreerd en veranderd wordt in de 
organisatie.16 
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Een ander discussiepunt gaat over de uitkomstindicator. Deze is opgesteld op 10 patiënten. De 
zorginnovator heeft dit aantal gekozen aangezien dit behaald dient te worden voor een ander 
onderdeel van het zorg evaluatie project. Achteraf is deze indicator niet correct opgesteld als 
evaluatie van de implementatie. Het zou net zo goed kunnen zijn dat 1 therapeut 10 patiënten 
geïncludeerd had, terwijl het doel was dat alle therapeuten ervaring zouden opdoen met de 
behandelrichtlijn. Achteraf zou deze uitkomstindicator anders opgesteld zijn. In plaats van het 
benoemen van een aantal patiënten zou deze opgesteld zijn om in kaart te brengen of alle 
therapeuten minimaal één maal de behandelrichtlijn in gebruik hadden genomen, dus minimaal 
één patiënt geïncludeerd hadden. Gedurende de implementatie is de zorginnovator zich van deze 
fout bewust geworden, maar te laat om deze aan te passen. Maar wel tijdig genoeg om ervoor te 
zorgen dat alle therapeuten minimaal één patiënt konden includeren en uitbehalen voor de T2 
meting. Uiteindelijk is het dus geen belemmering geweest voor de implementatie. 

 
Vertaling naar de praktijk 

 
Zoals eerder beschreven bevindt de implementatie van de zorginnovatie zich in de fase van 
verandering. Het vermoeden bestaat dat de behandelrichtlijn in de vorm zoals deze nu bestaat, 
niet geïntegreerd zal raken in bestaande routines waardoor er geen verankering in de organisatie 
plaats zal vinden. 
Er wordt aanbevolen om inhoudelijk op de behandelrichtlijn te evalueren zodat achterhaald kan 
worden om welke reden het nut van de behandelrichtlijn niet volledig bevestigd is.  
Eventuele knelpunten kunnen op die manier behandeld en mogelijk opgelost worden, zodat er 
alsnog behoud van verandering optreedt. 
 

Conclusie 

Volgens de HU is het de bedoeling dat na uitvoer van de zorginnovatie op de werksetting anders 
wordt gewerkt en gedacht ten aanzien van het onderwerp van de zorginnovatie. De zorg voor een 
relevante patiëntencategorie dient vernieuwd of veranderd te zijn t.o.v. de start van implementatie.  
 
Het hoofddoel van de implementatie is dat de betrokken therapeuten de patiënten behandelen 
volgens de ontwikkelde behandelrichtlijn. Gedurende de implementatie is er anders gewerkt ten 
aanzien van het onderwerp van de zorginnovatie. Alle therapeuten hebben gedurende deze 
periode patiënten behandeld volgens de behandelrichtlijn. Er wordt in de huidige situatie anders 
gewerkt op de werksetting t.o.v. de start van de implementatie. Tevens is deze verandering 
vernieuwend in de werksetting voor therapeut en patiënt. 
 
Daarentegen, of er anders wordt gedacht over het onderwerp is discutabel. Ondanks dat de 
therapeuten tevreden zijn over de manier van behandelen is er bij de T2 meting 1 therapeut die 
zich niet zeker voelt in het behandelen van de rugklachten, zijn er 3 therapeuten die denken dat ze 
beter kunnen behandelen dan ze nu doen, zijn er 3 therapeuten die hun manier van behandelen 
willen veranderen en zijn er 2 therapeuten die denken dat ze effectiever behandelen als ze de 
behandeling aanpassen. 
 
De HU stelt dat het volledig adopteren van een innovatie cruciaal is voor het resultaat van een 
implementatie.  
 
Subdoelen 5 & 6 zijn niet behaald. In het implementatieplan zijn deze opgesteld als voorwaarde 
voor het behalen van het hoofddoel. Het nut van de behandelrichtlijn wordt niet bij alle therapeuten 
ingezien. De implementatie bevindt zich nog in de fase van verandering, waardoor er geen behoud 
van verandering plaatsvindt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de behandelrichtlijn niet 
volledig geadopteerd is, waardoor het vooraf opgestelde hoofddoel niet behaald is. 
 
Om die reden is de zorginnovator van mening dat de implementatie niet geslaagd is. 
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Aanleiding 
 

Als onderdeel van de masterthesis van de opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OMT) op 
Hogeschool Utrecht  wordt een zorgevaluatie project uitgevoerd. In dit project wordt voor een 
kleinschalige werksetting een zorginnovatie ontworpen, onderbouwd, geëvalueerd en 
geïmplementeerd.  
Onder de therapeuten werkend bij van Broekhoven Fysiotherapie (VBF) valt op dat patiënten met 
de ZvP vaak tot altijd rugklachten ervaren. Uit een vragenlijst afgenomen onder therapeuten komt 
naar voren dat de meeste therapeuten niet tevreden zijn over hun manier van behandelen m.b.t. 
de rugklacht. Daarnaast weten de meesten niet goed hoe zij invloed uit kunnen oefenen op de 
rugklachten en wilt iedereen de manier van behandelen van de rugklachten veranderen.  
Vanuit Ronald van Broekhoven, eigenaar van VBF, is de vraag gekomen om een behandelrichtlijn 
te ontwikkelen voor de behandeling van rugklachten bij patiënten met de ziekte van Parkinson; 
hierna benoemd als patiënten. 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is gezocht 
naar de best beschikbare evidentie omtrent behandeling van rugklachten bij de ZvP. Aan de hand 
van de uitkomsten van het literatuuronderzoek in deze behandelrichtlijn tot stand gekomen.  
 

Onderbouwing 
 

De huidige manier van behandelen door de therapeuten bij VBF is volgens de richtlijn van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voor de behandeling van patiënten 
met ZvP. Het doel van fysiotherapie is volgens de KNGF-richtlijn het verbeteren van de kwaliteit 
van leven door het verbeteren of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens 
en door bewegen.1 Dit is volgens de richtlijn onder andere te bereiken door preventie van vallen en 
inactiviteit, verbeteren van functies en verminderen van beperkingen in activiteiten.1,2,3De 
fysiotherapeutische interventies bij VBF richten zich bij deze patiënten voornamelijk op 
activiteitenniveau, wat ook aangeraden wordt in de KNGF-richtlijn.1,4  
Als indicatie voor behandeling middels fysiotherapie worden ook nek en rugklachten benoemd. 
Akinesie en Bradykinesie, bewegingsarmoede en bewegingstraagheid, zijn belangrijke symptomen 
van de ZvP.1,5,6 Bradykinesie kan problemen veroorzaken in het looppatroon, de aanzet tot lopen 
lukt compleet niet of is vertraagd.5 Een schuifelend looppatroon, met korte passen en verminderde 
loopsnelheid, is een van de bekendste symptomen van.1,5 Algehele verminderde spierkracht en 
verminderde flexibiliteit, vooral van de wervelkolom, zijn veelvoorkomende functiestoornissen. Een 
algehele flexiehouding is hiervan het gevolg en komt al in een vroege fase van de ZvP voor.1,3-5,7-10 
Deze houding is toegeschreven aan de contractiele elementen van de flexoren welke verkort 
raken, en de extensoren die verlengen en verzwakken.5 Er wordt verondersteld dat bradykinesie 
en musculoskeletale beperkingen van de wervelkolom dysfuncties van de longen veroorzaken, 
welke één van de grootste oorzaken van de mortaliteit en morbiditeit is bij de ZvP.1,5   
Er is tot heden weinig onderzoek gedaan naar het effect van interventies gericht op 
musculoskeletale beperkingen, waaronder de flexibiliteit van de wervelkolom, bij de ZvP.7,9,11 Uit 
recent onderzoek onder 400 patiënten met de ZvP blijkt dat 66,3% van de patiënten 
musculoskeletale beperkingen ervaart, voornamelijk lage rugklachten. Waarvan bij 32% de 
musculoskeletale beperkingen het algemeen dagelijks leven negatiever beïnvloeden dan de 
symptomen behorende bij de ZvP.7 Daarnaast blijken deze musculoskeletale beperkingen 
onderbehandeld.7   
Musculoskeletale beperkingen kunnen symptomen geven die niet gerelateerd zijn aan een 
specifieke ziekte. Al kunnen de symptomen wel ontstaan door een vicieuze cirkel van de 
beperkingen behorende bij de ziekte.9 Zo is de rigiditeit van de musculatuur van centraal 
neurologisch oorzaak.1,3,5,9 Echter kunnen de musculoskeletale beperkingen ontstaan door een 
reflex van pijn, spierspasme en -contractie. Hierdoor kunnen onder andere beperkingen in range of 
motion van gewrichten en in de algehele beweeglijkheid optreden.3,9 

De werkgroep die de KNGF-richtlijn opgesteld heeft is van mening dat de typische algehele 
flexiehouding veelal te corrigeren is door gebruik te maken van feedback. Het verbeteren van de 
algehele mobiliteit van gewrichten en spieren, of behoud van achteruitgang hiervan, bevorderen 
het algehele functioneren van de patiënt.1 Er wordt heel duidelijk aangegeven dat er geen 
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onderzoek beschikbaar is dat aantoont dat fysische therapie in engere zin of het manueel 
teweegbrengen van articulaire bewegingen effectieve behandelingen zijn. Behandeling middels 
zulke interventies wordt om die reden afgeraden.1 Tijdens het literatuuronderzoek is naar voren 
gekomen dat er inderdaad weinig tot geen (recent) onderzoek gedaan is naar het manueel 
teweegbrengen van articulaire bewegingen bij de behandeling van rugklachten bij patiënten met de 
ZvP. Hierdoor is onduidelijk wat de invloed van deze interventies is op de rugklachten.  
Het doel van deze behandelrichtlijn is een aanvulling op de huidige manier van behandelen, die 
aansluit op de behandeling conform de KNGF-richtlijn. Volgens deze richtlijn dient de patiënt actief 
betrokken te worden bij het oefenprogramma. Het manueel teweegbrengen van articulaire 
bewegingen door de therapeut wordt daarom niet als interventie aanbevolen in deze 
behandelrichtlijn. In de behandelrichtlijn worden enkel oefeningen beschreven die de patiënt zelf 
uitvoert. Het doel is dat de patiënt op deze manier zelf invloed kan uitoefenen op zijn rugklachten.  

 
Inclusiecriteria 

 
Om deel te nemen aan de implementatie van deze behandelrichtlijn is de volgens inclusiecriteria 
opgesteld; 

Ҩ  De patiënt is verwezen door de neuroloog of revalidatiearts 
Ҩ  De patiënt ervaart pijnklachten aan de rug   
Ҩ  De patiënt scoort > 45 punten op de Berg Balance Scale 
Ҩ  De patiënt neemt niet deel aan een ander onderzoek gaande binnen VBF 
Ҩ  De huidige behandeling vindt plaats volgens de aanbevelingen in de KNGF-richtlijn 

Wanneer er co-morbiditeiten of andere redenen aanwezig zijn waardoor de therapeut twijfelt of de 
patiënt deel kan nemen aan de implementatie dient dit overlegd te worden met Diana Zebracka 
alvorens de patiënt geïncludeerd wordt. 

 
Klinimetrie 

 
Bij iedere patiënt die behandeld wordt volgens deze behandelrichtlijn zal klinimetrie afgenomen 
worden. Naast de huidige klinimetrie zijn de twee onderstaande meetinstrumenten toegevoegd om 
het effect van de behandelrichtlijn in kaart te brengen. 
Bij afname van de huidige klinimetrie wordt de kwaliteit van leven niet in kaart gebracht, terwijl het 
hoofddoel volgens de KNGF-richtlijn het verbeteren van de kwaliteit van leven is. Er wordt door de 
KNGF-richtlijn geen klinimetrie aangeboden of aanbevolen om de kwaliteit van leven in kaart te 
brengen. Gezien er geen eenduidigheid in de literatuur is over welke vragenlijst het beste ingezet 
kan worden om dit te meten bij deze patiëntengroep, is er gekozen voor de “Quality of Life 
Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis” QUALEFFO12 ; een vragenlijst die in 
principe opgesteld is om de kwaliteit van leven bij patiënten met osteoporose in kaart te brengen. 
Bij deze vragenlijst zijn veel vragen gericht op de rugklacht. Gezien deze behandelrichtlijn zich 
richt op de rugklachten is er gekozen voor deze vragenlijst.  

 
De vragenlijst is terug te vinden in Abakus, bij “meetinstrumenten” 

Zoek op “QUALEFFO” onder “alle meetinstrumenten” 
 

Naast het in kaart brengen van de kwaliteit van leven wordt in deze behandelrichtlijn de rugklacht 
in kaart gebracht door keuze te maken uit 3 regio’s van de wervelkolom en door de patiënt op een 
“Visual Analogue Scale” (VAS)13.  
 

Onder “meetinstrumenten” in Abakus zoekt men op “VAS pijn verschillende locaties”  
bij “alle meetinstrumenten”. Vul in bij: 1a: CWK 2a: TWK 3a: LWK / SIG 

De patiënt geeft per regio aan hoeveel pijn hij gemiddeld had in de afgelopen week. 
 

De flexibiliteit van de wervelkolom wordt in kaart gebracht met de vingertop-vloer afstand.14  
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Onder “meetinstrumenten” in Abakus zoekt met op “vingertop-vloerafstand” bij “alle 
meetinstrumenten”. De patiënt flecteert de wervelkolom zonder de knieën te buigen. De afstand 

van de vingertop van de langste vinger tot de vloer wordt gemeten en genoteerd. 
 

Tabel 1 Huidige en toegevoegde klinimetrie 

Huidige Klinimetrie Toegevoegde Klinimetrie 
 Patiënt specifieke klachtenlijst 

 Retropulsietest 

 Freezing of Gate Questionnaire  

 LASA Physical Activity Questionnaire  

 6 minuten wandeltest 

 10 meter looptest 

 (Gemodificeerde) Parkinson Activiteiten Schaal 

 Timed Up And Go 

 Berg Balance Scale 

 Vragenlijst valgeschiedenis indien geïndiceerd 

 Valagenda indien geïndiceerd 

 (Gemodificeerde) Falls Efficacy scale  

 Quality of Life Questionnaire of the 
European Foundation for Osteoporosis 
 

 Visual Analogue Scale  
pijn verschillende locaties:  
1a: CWK 
2a: TWK 
3a: LWK / SIG 

 Vingertop-vingervloer afstand 

 

 
Bovenstaande klinimetrie dient afgenomen te worden vóór de start van de start van behandeling 
van deze behandelrichtlijn voor rugklachten. Wanneer de huidige klinimetrie langer dan 3 weken 
voor start van de implementatie is afgenomen gelieve overleg met Diana Zebracka. 
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Behandeling 
 

In de volgende alinea worden de oefeningen besproken. In deze beschrijving wordt er vanuit 
gegaan dat de patiënt twee maal weeks gezien wordt.  
De behandeling vindt plaats zoals de therapeut gewend is. Naast de huidige behandeling worden 
een aantal van onderstaande oefeningen toegevoegd aan de behandeling. Deze oefeningen 
dienen de patiënten zelfstandig uit te kunnen voeren. Nadat de klinimetrie afgenomen is zullen de, 
door de therapeut, geselecteerde oefeningen worden doorgenomen. Dit kan in dezelfde of in de 
volgende behandeling; dit hangt ervan af hoeveel tijd men kwijt is aan de afname van de 
klinimetrie. De behandeling waarin de oefeningen worden doorgenomen wordt als eerste 
behandeling gezien.  
 
De daarop volgende, dus tweede, behandeling worden de gekozen oefeningen herhaald. Het 
aantal herhalingen en de duur van de oefeningen dient exact  gehanteerd te worden. Dit is 
belangrijk voor de uniformiteit van de behandeling.  
Bij de derde behandeling wordt geïnformeerd of er nog vragen zijn omtrent de uitvoering van de 
oefeningen. Zo niet, dan worden de oefeningen niet herhaald. Zo wel, dan worden zij wel herhaald. 
Dit wordt herhaald tot de oefeningen duidelijk zijn. 
Tijdens de zevende behandeling, of na de derde week van de implementatie, worden de 
voorgeschreven oefeningen herhaald. Wederom worden zij exact uitgevoerd zoals zij beschreven 
zijn. Waar nodig worden de oefeningen bijgestuurd door de therapeut.  
Bij de twaalfde behandeling, of na 6 weken, wordt binnen twee weken alle klinimetrie wederom 
afgenomen. Zowel de huidige als de toegevoegde klinimetrie. 

 
 
 

Toelichting oefeningen 
 

Voor iedere patiënt wordt door de therapeut een selectie gemaakt van één of meerdere 
oefeningen. Er worden per regio van de wervelkolom verschillende oefeningen beschreven. De 
therapeut schat zelf in welke en hoeveel oefeningen hij meegeeft als huiswerk. Dit heeft te maken 
met de belastbaarheid van de patiënt en de locatie van de rugklachten. Zo is er voor iedere patiënt 
een persoonlijk afgestemd oefenprogramma.  
Gedurende de implementatie wordt de therapeut gevraagd om de gekozen oefeningen per patiënt 
te noteren. In de het praktijkmanagement systeem staat een mapje behandelrichtlijn bij patiënten 
met de ziekte van Parkinson. In dit mapje staat voor iedere therapeut een spreadsheet waarin dit 
bijgehouden kan worden. Er is ruimte voor opmerkingen. Bijvoorbeeld wanneer er bijzonderheden 
zijn m.b.t. uitvoering van de oefeningen of de gezondheid van de patiënt. 
Vanuit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat oefentherapie een positief effect heeft op 
de rugklachten. Welke therapie het meest effectief is komt echter niet naar voren. De huidige 
behandeling van rugklachten bij de ZvP zoals die toegepast wordt door de therapeuten van VBF 
sluit erg goed aan op aanbevelingen vanuit de best beschikbare evidentie. 
In tabel 2 staan de interventies weergegeven die volgens de best beschikbare evidentie van 
positieve invloed zijn op rugklachten bij de ZvP. De positieve effecten zijn gemeten op 
activiteitenniveau, maar ook op houding en rugpijn. In de tabel staat welke (soortgelijke) 
interventies er in de huidige behandeling regelmatig toegepast worden en welke niet of niet 
standaard toegepast worden in de huidige behandeling. 
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Tabel 2 Beschreven interventies uit best beschikbare evidentie m.b.t. behandeling van rugklachten bij de 
ziekte van Parkinson 

Interventie beschreven in de 
geïncludeerde onderzoeken 

Toegepast in huidige 
behandeling 

Niet / weinig toegepast in 
huidige behandeling 

 Bergafwaarts wandelen 

 Bergopwaarts wandelen 

 Nordic Walking 

 Loopbandtraining 

Wandelen wordt toegepast, 
soms ook met helling op de 
loopband. 
Parkinsonwandelgroep 

 

 Behendigheidssporten  Wordt toegepast, 
voornamelijk dubbel taken 
en behendigheidsparcours  

 

 Reguliere oefentherapie 

 Aërobe training 

Wordt toegepast door 
training algehele spierkracht 
onderste en bovenste 
extremiteit & conditionele 
training 

 

 Yoga  Wordt niet toegepast in huidige 
oefenprogramma 

 Stretchen / flexibiliteit & 
ontspanning / 
Huiswerkoefeningen op 
flexibiliteit 

 Stretchen wordt niet standaard 
of gedeeltelijk bij de 
behandelingen toegepast. 

 
 
Behandelingen die gericht zijn op flexibiliteit zoals stretchen en yoga hebben een positieve invloed 
op houding en rugpijn. Deze behandelingen worden niet standaard toegepast bij de behandeling 
bij VBF. In de meeste literatuur komt niet naar voren welke oefeningen er exact uitgevoerd zijn bij 
deze interventies. Bij een aantal onderzoeken is dit wel achterhaald. Aan de hand van deze 
informatie en de omschrijving van andere onderzoeken zijn de oefeningen die in deze 
behandelrichtlijn beschreven staan samengesteld. 
Belangrijk is om de oefeningen de eerste twee behandelingen onder supervisie van de therapeut 
uit te laten voeren door de patiënt. De therapeut schat in of de oefening veilig uitgevoerd kan 
worden. Als dit niet het geval is wordt de oefening afgeraden. De therapeut beoordeeld of de 
oefening correct uitgevoerd.  
 

Wanneer de oefening, zelfs na bijsturing, niet correct uitgevoerd kan worden  
door de patiënt wordt deze niet als huiswerkoefening meegegeven 

 
De geselecteerde oefeningen worden op het huiswerkschema genoteerd. De patiënt voert deze 
oefeningen dagelijks uit.   
 
Wanneer de therapeut merkt dat de oefeningen een ongewenst effect hebben wordt dit 
doorgegeven aan Diana Zebracka. In samenspraak kan besloten worden hoe de behandeling 
voortgezet wordt.  
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Oefeningen 
 

Cervicale wervelkolom 
 
 

HCWK 
 

1) Extensie: Ga rechtop zitten op een stoel en plaats de 
middelvingers van beide handen in de nek net onder de 
schedelrand. Duw met de vingers tegen de nek naar 
voren en beweeg tegelijk het hoofd achterover. herhaal 
10 keer. Deze oefeningen niet uitvoeren wanneer er 
sprake is van vasculaire problematiek in de CWK. 

 
 
 

Mid-CWK 
 

2) Extensie: Ga rechtop zitten op een stoel en ontspan 
de schouders. Trek de kin iets in en schuif het hoofd als 
een lade naar achteren. Herhaal 10 keer. Plaats 
vervolgens de middelvingers van beide handen net 
onder de schedelrand, trek de kin in en duw met de nek 
tegen de vingers. Herhaal 10 keer. 
 

CTO 
 

3) Extensie: Ga op een stoel met een lage rugleuning 
zitten. Vouw de handen in de nek met de vingertoppen 
over elkaar. Breng de onderarmen om de kaken en sluit 
de ellebogen. Breng de ellebogen naar voren en omhoog 
terwijl u leunt tegen de stoelleuning. Blijf 5 seconden in 
deze positie, herhaal  keer.  
Deze oefeningen niet uitvoeren wanneer er sprake is van 
vasculaire problematiek in de CWK. 
 
 
4) Extensie met rotatie: Ga op een stoel met 
een lage rugleuning zitten. Breng beide 
armen zijwaarts gestrekt omhoog tot net 
onder schouderniveau. De ene duim wijst 
omhoog, de andere duim wijst naar 
beneden. Draai het hoofd naar de hand 
waar de duim omhoog wijst. Duw 
tegelijkertijd beide armen met enige kracht 
en snelheid naar achter zodat de bovenrug 
strekt. Breng de armen terug in start positie, 
draai de duimen om, kijk naar de hand waar 
de duim omhoog wijst en duw weer met 
enige kracht en snelheid beide armen naar 
achter. Herhaal 5 keer per kant. 
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Thoracale wervelkolom 
 

5) Extensie: Ga op een stoel met een lage 
rugleuning zitten. Vouw de handen in elkaar 
achter de rugleuning. Houdt de rug recht en trek 
de schouderbladen naar elkaar toe. Duw de 
handen naar de grond en leun daarbij 
achterover over de rugleuning heen. Houdt dit 5 
seconden vast en herhaal 5 keer. 
 
 
 
6) Extensie: Rol een strandlaken of een 
grote handdoek op tot een rol. Leg deze rol 
op een hard bed of matje. Ga met de 
bovenrug op deze rol liggen en voel de rek 
in de bovenrug. Blijf 30 seconden liggen. 
Eventueel herhalen op verschillende 
plekken in de bovenrug. Steeds 30 
seconden blijven liggen. 
 
 
 
7) Rotatie: Ga rechtop zitten op een stoel. 
Klem een opgerolde handdoek of een kussen 
tussen de knieën. Vouw de handen in elkaar. 
Draai zover mogelijk naar rechts en leg de 
elleboog over de stoelleuning heen. Draai met 
het hoofd mee naar rechts. Blijf de handdoek 
of kussen goed tussen de knieën klemmen. 
Blijf 5 seconden in deze positie.  
Draai dan naar links en leg de linker elleboog 
over de stoelleuning. Blijf 5 seconden in deze 
positie. Herhaal 5 keer aan beide zijden. 
 
 
 
 
8) Flexie (evt ook voor LWK): Ga op handen en 
knieën zitten. Beweeg de billen naar achter tot zij 
de onderbenen raken, terwijl de handen blijven 
staan. De buik raakt de bovenbenen. Leg 
eventueel een rol of kussen op de onderbenen 
wanneer u niet volledig met de billen op de 
onderbenen kunt steunen. Blijf minimaal 30 
seconden en maximaal 2 minuten in deze positie. 
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Lumbale wervelkolom 
 

 
9) Extensie: Ga op de buik liggen en steun op de 
ellebogen. Zorg ervoor dat de ellebogen onder de 
schouders staan. Adem goed uit en laat de onderrug 
doorhangen als een hangmat. Zorg ervoor dat de 
onderrug ontspannen is. Blijf minimaal 30 seconden en 
maximaal 2 minuten in deze houding liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
10) Extensie: Ga op de buik liggen en plaats de  
handen voor de schouders. Druk het 
bovenlichaam zover mogelijk op door de armen 
volledig te strekken. Bij veel weerstand in de rug 
de armen verder voor de schouders zetten. 
Houdt de armen gestrekt en laat de onderrug 
doorhangen als een hangmat. Zak daarna weer 
terug op de buik. Herhaal de oefeningen en 
adem diep in bij het opdrukken, adem dan kort 
en krachtig uit terwijl de armen gestrekt blijven. 
Zak daarna weer terug op de buik. Als de 
weerstand in de rug afneemt, de handen dichter 
bij de schouders plaatsen en de oefening 
herhalen. In totaal 10 herhalingen. 
 
 
 
 
 
11) Flexie & extensie: Ga op de handen en knieën 
zitten. Maak de rug zo hol mogelijk. Maak hierna de 
rug zo bol mogelijk (“kattenrug"). In totaal 10 keer hol 
en 10 keer bol. 
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12) Extensie: Ga rechtop staan en plaats de 
handen op de onderrug. Buig het bovenlichaam 
zover mogelijk achterover terwijl u op de handen 
steunt. Let erop dat de knieën zo recht mogelijk 
blijven. Beweeg weer terug. Herhaal 10 keer. 
 
 
 

 
 
13) Flexie: Ga op de rug liggen. Trek één knie 
naar de borst. Hou 2 seconden vast. Zet het 
been terug en herhaal met de andere knie. 
Beide kanten 5 keer. 
 
 
 
 
14) Rotatie: Ga op handen en knieën zitten, de 
knieën net iets achter de heupen. Zet de 
linkerhand met de handpalm op de onderrug 
op het bekken. Kijk over de linker schouder en 
probeer zover mogelijk naar links te draaien. 
Herhaal de oefeningen aan de andere kant. 5 
keer per kant. 
 
 
 
 
15) Rotatie: Ga op de rug liggen en spreid de 
armen zijwaarts. Leg de linker arm met de 
handpalm omhoog en de rechter met de 
handpalm naar beneden. Zet de knieën gebogen 
neer. Beweeg beide knieën tegelijk zover 
mogelijk naar rechts. Let erop dat de voeten op 
de grond blijven staan en de schouders op bed 
blijven liggen. Draai tegelijk de handen en de 
knieën zodat u de andere kant op draait. Herhaal 
5 keer per kant.  
 
 
 
16) Rotatie: Zit met het linker been gestrekt en de 
rechter gebogen. Zet de rechter hand zover 
mogelijk achter de rug. Pak met de linker hand 
de rechter knie vast. Draai zover mogelijk over de 
rechter schouder. Blijf 5 seconden in deze positie 
en draai weer terug naar het midden. Herhaal 5 
keer aan deze zijde. Wissel dan van kant en 
herhaal de oefening. 
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Lateroflexie 
 

17) Laterale shift: Ga met de linker/rechter zijde (in te 
vullen door de therapeut) tegen muur staan. De arm 
die tegen de muur leunt is gebogen, de andere arm in 
de zij. Blijf tegen de muur geleund en zet 1 pas met 
beide voeten opzij van de muur af. Duw met de hand 
die in de zij staat de het lichaam naar de muur toe en 
weer terug. Herhaal 10 keer. Zet eerst de voet die het 
dichtste bij de muur staat terug naar de muur en kom 
daarna weer rechtop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Lateroflexie algeheel: Ga rechtop met de 
linker/rechter zijde (in te vullen door therapeut) bij een 
deurpost staan. Strek de arm aan de kant van de 
deurpost omhoog met de hand open. Zet de andere 
hand in de zij. De gestrekte, arm wordt tegen de 
deurpost geplaatst, draai nu met het hoofd zover 
mogelijk naar de andere kant. Houdt deze positie 
minimaal 30 seconden en maximaal 2 minuten vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) Lateroflexie algeheel: Zit zijwaarts op een 
stoel met een lage rugleuning. De rugleuning is in 
de linker/rechter  zijde (in te vullen door 
therapeut). Hang zijwaarts over de leuning en 
duw de hand zover mogelijk naar de grond. 5 
seconden vasthouden. Herhaal 5 keer.  
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Bijlage II Vragenlijst 
 
 
 

Implementatie Diana Zebracka 
 
Behandelrichtlijn; Rugklachten bij de ziekte van Parkinson 
 
 
Naam …………………………….                                   Datum ……………………………. 
 
Praktijk:  Roosendaal …………………… u/pw        ----             Etten-Leur…………………… u/pw                                      
 
Met patiënten worden patiënten met m. Parkinson bedoeld 
 
Vul bij iedere vraag het antwoord in dat het beste bij jou past 
Ik zie  ……………. patiënten met m. Parkinson 
0 Nooit  0 Soms   0 Regelmatig  0 Vaak  0 Altijd 
……………. patiënten die ik behandel hebben rugklachten 
0 Geen  0 Weinig 0 Een aantal  0 Veel  0 Alle 
 
Vul op deze schaal hoeveel deze uitspraak bij jou past 

1) “Ik ben tevreden met de manier waarop ik de rugklacht van mijn patiënten behandel” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 

2) “ Ik weet hoe ik invloed kan uitoefenen op de rugklacht van mijn patiënten“ 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
        

3) “Ik voel me zeker in mijn handelen als ik de rugklacht van mijn patiënt behandel” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
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4) “Ik kan de patiënt uitleggen wat/welke structuren/fysiologische processen  ervoor 
zorgt/zorgen dat hij rugklachten ervaart” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 

 
 

5) “Ik voel me zelfverzekerd als ik de patiënt uitleg hoe hij met zijn rugklacht om moet gaan” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 

 
6) “Mijn patiënten weten hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun rugklachten” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 

7)  “Ik zou de manier waarop ik de rugklacht van mijn patiënten behandel willen veranderen” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 
 

8) “Ik denk dat ik de rugklachten van mijn patiënten beter kan behandelen dan ik nu doe” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
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9) “Ik denk dat ik effectiever kan werken als ik mijn behandeling aanpas” (m.b.t. rugklacht)  

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 
 
 

10) “Ik zie meerwaarde in een behandeling die gebaseerd is op de beste beschikbare evidentie 
bij patiënten met rugklachten” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 
 
 
 

11)  “Ik ben bereid om mijn werkwijze te veranderen” (m.b.t behandeling van rugklachten bij 
deze patiënten” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 
 
 
 

12)  “Ik ben bereid om extra tijd te investeren zodat ik effectiever kan behandelen (bv aan het 
lezen van literatuur over rugklachten bij mijn patiënten)” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
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13) “Ik zie de meerwaarde in van een implementatietraject waarbij ik en de patiënten een 
richtlijn krijgen hoe we invloed op de rugklacht kunnen uitoefenen” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
 
 
 

14) “Ik heb zin om te starten met deze implementatie” 

Helemaal mee oneens                   Volledig mee eens 
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Bijlage III Discrepantie analyse 
 

Kleurentest van Caluwé 

In tabel 1 staan de uitslagen van deze test en in tabel 2 staat op welke manier er iets veranderd 
per kleur.16 Daarnaast is rekening gehouden met de uitslagen van de vragenlijst uit bijlage III. 
Vanuit deze gegevens zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie in 
kaart gebracht. Deze zijn terug te vinden in tabel 3. 
 
Tabel 1 Uitslagen test “Kleurentest van Caluwé” 

Therapeut Kleur(en) denken Kleur(en) doen 

1 Blauw Geel / Blauw / Rood / Groen 

 
2 Groen / Wit Rood 

3 
 
Rood / Wit / Geel Groen 

 
4 Rood Rood / Groen 

 
5 Wit Rood / Blauw 

 
6 Rood / Wit Rood / Groen 

 
7 Rood / Wit Rood / Groen 

 
Veranderaar Rood Wit / Groen 

 

Tabel 2 “Kleuren denken” 17 

Kleur Er veranderd iets als je: 

Geel Belangen bij elkaar brengt tot consensus 

Blauw Eerst denkt dan doet, resultaten formuleert en plannen maakt 

Rood Mensen motiveert, verleidt en beloont om gewenst gedrag te vertonen middels HRM-
instrumenten 

Groen Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor ze meer kunnen 

Wit Begrijpt welke patronen organisaties blokkeren en drijven, de blokkades slecht en ruimte biedt 
voor spontane evolutie gebaseerd op de eigen energie van mensen  
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Bevorderende en belemmerende factoren aan start van implementatie 

Bevorderende factoren  
De meeste therapeuten zijn niet tevreden over de manier van behandelen van de rugklachten en 
weten niet goed hoe zij invloed uit kunnen oefenen op de rugklachten. De verwachting is dat de 
therapeuten door de behandelrichtlijn het gevoel krijgen invloed uit te kunnen oefenen op de 
rugklachten. Wat mogelijk motiverend werkt voor de implementatie. Met het implementeren van de 
behandelrichtlijn dienen de therapeuten hun manier van behandelen aan te passen. Alle 
therapeuten zouden hun manier van behandelen van de rugklachten willen veranderen, waarbij 6 
van de 7 therapeuten zelfs boven de 80mm op de VAS scoort Daarnaast wordt er hoog gescoord 
op het inzien van de meerwaarde van de implementatie en de zin om te starten met de 
implementatie Ook al weten de therapeuten bij de afname van de vragenlijst het fijne nog niet van 
de innovatie, de interesse is gewekt en de therapeuten hebben het idee dat het belangrijk is voor 
hun eigen werk. Er is een positieve houding tegenover de innovatie en de therapeuten zijn 
gemotiveerd. Alle therapeuten, op één na, zijn bereid om extra tijd te investeren in de 
implementatie. 
Er wordt vanuit de werkgever tijd aangeboden aan de therapeuten om zich te verdiepen in de 
zorginnovatie. Daarnaast is er een chronische machtiging voor de behandeling van de patiënten. 
Hierdoor zijn er geen extra kosten voor de patiënt. Er is door de therapeuten rondvraag gedaan bij 
patiënten of zij interesse hebben in een behandelingsinterventie gericht op de rugklachten. Hierbij 
reageren alle patiënten erg enthousiast. Dit laatste en dat de patiënten geregeld naar behandeling 
van de rug vragen is bevorderend voor het slagen van de implementatie, gezien de therapeuten 
hierdoor via de patiënt indirect herinnerd worden aan behandeling volgens de behandelrichtlijn.  
 
De opdrachtgever is een blauwdenker en -doener. Het vermoeden is dat dit bevorderend werkt 
gezien hij veranderd als hij eerst denkt en dan doet en plannen maakt.  De behandelrichtlijn heeft 
een duidelijke structuur wat bij blauwdenkers aansluit. Alle therapeuten scoren rood en/of groen op 
doen. Dit is bevorderend gezien zij allen op één lijn zitten en de interventies vanuit de 
implementatiestrategie op hun manier van veranderen zijn gericht. Alle therapeuten, behalve de 
opdrachtgever, denken in rood en/of wit. Witdenkers denken zelf invloed uit te oefenen op een 
verandering. Bij de richtlijn kunnen de therapeuten zelf keuzes maken m.b.t. de oefeningen en 
hebben dus zelf invloed op de verandering. 
 
Volgens “de zeven eigenschappen van innovatieve organisaties” bevindt VBF zich in de 
structureringsfase. De praktijk heeft al enige ervaring in het toepassen van innovatiebevordering. 
Degene die de zorginnovatie implementeert, “de veranderaar”, is een groene denker. Dit houdt in 
dat hij een procedure expert is. Daarnaast staat groen bij de veranderaar voor een 
procesbegeleider die mensen ondersteunt en wit voor een persoonlijkheid die zichzelf als 
instrument ziet, wat in de structureringsfase gewenst is.  

Belemmerende factoren  
Er is één therapeut die geen extra tijd wilt investeren in de implementatie. Dit kan een 
belemmering vormen voor de implementatie. Drie therapeuten denken dat zij de rugklachten niet 
beter kunnen behandelen dan ze nu doen, waarvan twee denken dat zij de rugklachten niet 
effectiever kunnen behandelen als zij de behandeling aanpassen. Dit zou een belemmering 
kunnen vormen aangezien de zorginnovatie een verandering in de behandeling van de 
rugklachten betreft.  
Tijdens de implementatie van de behandelrichtlijn zijn er nog twee onderzoeken onder dezelfde 
doelgroep gaande binnen VBF. De onderzoeken worden door twee betrokken therapeuten 
uitgevoerd. Dit zou belemmerend kunnen zijn wanneer er een te hoge druk gelegd wordt op de 
therapeuten en/of patiënten.  
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Bevorderend en/of belemmerend  
Er zijn drie therapeuten die tevreden zijn over de huidige manier van behandelen van de 
rugklachten, wat belemmerend zou kunnen zijn. Echter zijn zij wél bereid om hun behandeling aan 
te passen, wat juist bevorderend is. 
De implementatie wordt uitgevoerd door een collega. Het kan bevorderend werken aangezien de 
therapeuten direct vragen kunnen stellen en er sprake kan zijn van een gunfactor.16  Echter, zou 
het belemmerende kunnen zijn wanneer zij gewenste antwoorden zouden geven bij de vragenlijst. 
De vraag is of het geschetste beeld een eerlijke weergave van de werkelijkheid is. Er zijn tijdens 
de start van de implementatie geen bevorderende of belemmerende factoren aanwezig voor de 
behoud van de verandering. De verwachting is dat wanneer de implementatie van de richtlijn 
succesvol verloopt en de subdoelen bereikt worden de kans op het integreren in de routine en de 
verankerking in organisatie aanwezig zal zijn.16  
De implementatie vindt plaats op twee locaties. Uit ervaring blijkt dat het lastig is om alle 
therapeuten die meedoen aan het onderzoek op één datum bij elkaar te laten komen. Hierdoor 
zullen bepaalde interventies twee maal uitgevoerd worden. Dit zou mogelijk een belemmering 
kunnen zijn. De kans bestaat dat de uitleg niet exact hetzelfde gegeven wordt. Aan de andere kant 
kan het juist bevorderend zijn om de interventies twee maal uit te voeren, gezien de veranderaar 
mogelijke fouten in haar uitleg op kan sporen en bij kan stellen wanneer zij de handelingen 
herhaald.  

Tabel 3 Bevorderende en belemmerende factoren volgens fases van verandering 

 Factoren + factor -  factor Motivatie score 

O
rië

nt
at

ie
 

Bewust zijn / op de 
hoogte zijn 

X   Alle therapeuten behandelen vaak tot altijd patiënten met 
de ziekte van Parkinson. Waarvan een aantal tot veel 
rugklachten hebben 

 Er zijn bij de start van de implementatie 77 patiënten met de 
ziekte van Parkinson onder behandeling bij van Broekhoven 
Fysiotherapie 

Interesse / 
betrokkenheid 

X   100% heeft zin om te starten met de implementatie 

 100% ziet de meerwaarde in van de invoering van een 
richtlijn voor rugklachten 

In
zi

ch
t 

Inzicht in eigen 
werkwijze 

X   57% ontevreden over huidige manier behandelen 

Inzicht in eigen 
werkwijze 

 X  43% is tevreden over huidige manier van behandelen 

Kennis X   57% gevoel onvoldoende te weten hoe invloed op de 
rugklacht uit te oefenen 

Kennis  X  43% weet hoe hij invloed kan uitoefenen op de rugklacht 
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 Factoren + factor -  factor Motivatie score 
A

cc
ep

ta
tie

 

Intentie / besluit te 
veranderen 

X   100% zou de huidige manier van behandelen van de 
rugklachten veranderen 

 100% is bereid huidige manier van behandelen aan te 
passen 
 

Houding / 
motivatie 

X   100% heeft zin om te starten met de implementatie 

 85% is bereid om extra tijd te investeren zodat hij 
effectiever kan behandelen 

Houding / 
motivatie 

X   Patiënten lijken interesse te hebben in de implementatie 
van de zorginnovatie 

Houding / 
motivatie 

 X  15% is niet bereid extra tijd te investeren zodat hij 
effectiever kan behandelen 

Ve
ra

nd
er

in
g 

Bevestiging van 
nut 

X   100% ziet de meerwaarde in van de implementatie 

 57% denkt de rugklacht effectiever te kunnen behandelen 
als de behandeling aangepast wordt 

Bevestiging van 
nut 

 X  43% denkt de rugklacht niet effectiever te kunnen 
behandelen wanneer zij de behandeling aanpassen 

Invoering in de 
praktijk 

X   Er wordt door de werkgever tijd vrijgemaakt om de innovatie 
te implementeren 

 Er is een chronische machtiging voor de patiënten 

 De implementatie wordt uitgevoerd door een collega 

Invoering in de 
praktijk 

 X  De implementatie wordt uitgevoerd door een collega 

 Er zijn nog twee onderzoeken bezig binnen de praktijk 
tijdens de invoering van de implementatie onder dezelfde 
doelgroep 

K
le

ur
en

 v
an

 C
ak

lu
w

e 

De opdrachtgever 
is blauwdenker en 
-doener 

X   De opdrachtgever is een blauwdenker.  Hij denkt eerst den 
doet dan. Hij formuleert eerst resultaten maakt dan 
plannen. 

 

Alle therapeuten 
hebben een 
dominantie in rood 
en groen in doen 

X   Alle therapeuten hebben dezelfde score, waardoor 
strategieën hierop ingezet kunnen worden 
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 Factoren + factor -  factor Motivatie score 

Alle therapeuten, 
behalve de 
opdrachtgever, 
hebben een 
dominantie in rood 
en wit met denken 

X   De therapeuten denken in beloning via HRM-instrumenten 
(rood) en men begrijpt dat blokkades ruimte biedt voor 
spontane evolutie gebaseerd op de eigen energie van 
mensen  

Veranderaar denkt 
rood en doet 
groen / wit 

X   Rood staat bij de veranderaar als procedure-expert die 
soms oplossingen suggereert.  

 Groen staat bij de veranderaar voor procesbegeleider die 
mensen ondersteunt. 

 Wit staat bij de veranderaar voor een persoonlijkheid die 
zichzelf als instrument ziet. 

D
oe

l g
ro

ep
 

Patiënten aanbod 

 
Motivatie/ 
stimulatie 

X   Op dit moment zijn er 77 patiënten met de ziekte van 
Parkinson onder behandeling, waarvan (volgens de 
therapeuten) veel tot allen rugklachten ervaren 

 De patiënten vragen geregeld naar behandeling van de rug 

 Bij uitleg over de zorginnovatie reageren patiënten positief 
en enthousiast volgens de therapeuten 

Lo
ca

tie
 Twee locaties   X  De implementatie vindt plaats in één praktijk, welke twee 

locaties heeft.  

In
no

va
tie

 
ve

rm
og

en
 Structureringsfase X   van Broekhoven fysiotherapie heeft al enkele ervaringen in 

het toepassen van innovatiebevordering.  
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Bijlage IV 
 

Toelichting situatie start implementatie & gewenste situatie 
 
Situatie start implementatie 
In de huidige situatie melden patiënten zich via een verwijzing van de neuroloog of revalidatiearts 
aan bij VBF. De patiënten worden behandeld volgens de KNGF-richtlijn voor de ZvP. Specifieke 
klachten in het ADL worden gescoord op de aanbevolen klinimetrie uit de richtlijn en de balans 
wordt gemeten met de Berg Balance Scale. Musculoskeletale beperkingen worden in de huidige 
situatie niet in kaart gebracht. Bij de therapeuten valt het op dat de patiënten regelmatig tot altijd 
rugklachten ervaren. De meerderheid van de therapeuten weet niet goed hoe zij de rugklachten 
kunnen beïnvloeden. Daarnaast is meer dan de helft ontevreden over de huidige manier van het 
behandelen van de rugklachten.  

Gewenste situatie 
Na aanmelding in de praktijk wordt klinimetrie afgenomen zoals men gewend is. Daarnaast zal in 
kaart gebracht worden of er sprake is van rugklachten, welke geobjectiveerd worden op de VAS en 
de vingertop-vloerafstand (VTVA).15 Daarnaast wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht met 
de QUALEFFO.  De fysiotherapeuten beschikken over de behandelrichtlijn. In de behandelrichtlijn 
staan oefeningen beschreven die invloed hebben op de flexibiliteit van de wervelkolom. De 
flexibiliteit wordt geobjectiveerd door de VTBA. De fysiotherapeut brengt met de VAS in kaart in 
welke regio(‘s) van de wervelkolom de patiënt de rugklacht ervaart en kiest oefeningen uit waarbij 
hij verwacht dat de patiënt de meeste baat zal hebben. De belastbaarheid van de patiënt is hierbij 
leidraad. Zo ontstaat er een individueel oefenprogramma. Er is een huiswerkschema met een 
overzicht van de oefeningen welke meegegeven wordt aan de patiënt. Op dit schema worden de 
huiswerkoefeningen geprint en genoteerd welke de patiënt dagelijks uitvoert. De therapeuten 
zullen door deze behandelwijze het gevoel hebben invloed uit te kunnen oefenen op de 
rugklachten en zullen hierdoor tevreden zijn in hun manier van behandelen. In tabel 1 staan de 
huidige situatie en de gewenste situatie in maat en getal weergegeven. 

Tabel 1: Huidige en gewenste situatie 

Huidige situatie Gewenste situatie 

Patiënten met rugklachten worden niet behandeld volgens 
een opgestelde richtlijn 

Patiënten met rugklachten worden behandeld volgens 
de behandelrichtlijn rugklachten bij de ziekte van 
Parkinson 

Rugklachten worden niet in kaart gebracht met 
klinimetrische instrumenten  

Rugklachten worden in kaart gebracht op de VAS pijn 
verschillende locaties  

De flexibiliteit van de wervelkolom wordt niet in kaart 
gebracht met klinimetrie 

De flexibiliteit van de wervelkolom wordt gemeten met 
de VTVA 

Kwaliteit van leven wordt niet in kaart gebracht  Kwaliteit van leven wordt in kaart gebracht d.m.v. 
QUALEFFO 

57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm m.b.t. 
tevredenheid over de manier van behandelen van 
rugklachten 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm 
m.b.t. tevredenheid over de manier van behandelen 
van rugklachten 

57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm m.b.t. 
het weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de 
rugklachten 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm 
m.b.t. het weten hoe zij invloed kunnen uitoefenen op 
de rugklachten 

29% van de therapeuten scoren minder dan 60mm m.b.t. 
het gevoel van zekerheid wanneer zij de rugklachten van de 

80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm 
m.b.t. het gevoel van zekerheid wanneer zij de 
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Huidige situatie Gewenste situatie 

patiënten behandelen rugklachten van de patiënten behandelen 

 

 
57% van de therapeuten scoren minder dan 60mm m.b.t. 
het idee dat de patiënten zelf weten hoe zij de rugklachten 
kunnen beïnvloeden 

 
 
 
 
80% van de therapeuten scoort meer dan 60mm 
m.b.t. het idee dat de patiënten zelf weten hoe zij de 
rugklachten kunnen beïnvloeden 

86% van de therapeuten scoort meer dan 80mm en 14% 
hoger dan 60 mm m.b.t. het willen veranderen van de de 
huidige wijze van behandelen van de rugklachten 

80% van de therapeuten scoort minder dan 60mm 
m.b.t. het willen veranderen van de de huidige wijze 
van behandelen van de rugklachten 
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Bijlage V Spreadsheat

Naam patiënt Datum eerste 
behandeling 

Data afname 
huidige 
klinimetrie 
(start10-0 en 
einde) 

Data afname 
toegevoegde 
klinimetrie 
(start en einde) 

Nummers 
opgegeven 
oefeningen 

Datum zevende 
behandeling 

Datum twaalfde 
behandeling 

Bijzonderheden 
gedurende 
implementatie: 
bv. m.b.t. Uitvoering 
oefeningen/ medicatie/ 
gezondheid 
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Bijlage VI kennistoets 
 
  

Kennistoets 
 

  
“Behandelrichtlijn rugklachten bij de ziekte van Parkinson” 

met patiënten worden patiënten met de ziekte van Parkinson bedoeld 
Naam: _____________________________ 
Datum: _____________________________ 

 
Per vraag is 1 antwoord mogelijk 

1. De behandelrichtlijn is opgesteld als gouden standaard voor behandeling voor de 
rugklachten bij de ziekte van Parkinson. (Er mag dus geen eigen invulling gegeven worden 
aan de aanbevelingen die gedaan worden in de richtlijn) 

a. Juist 
b. Onjuist 

 
2. Het verbeteren van de algehele mobiliteit van gewrichten en spieren (of behoud hiervan) 

bevorenden het algehele functioneren van de patiënt.  
a. Juist 
b. Onjuist 

 
3. Er is veel onderzoek beschikbaar dat aantoont dat behandeling middels het manueel 

teweegbrengen van articulaire bewegingen effectief is. 
a. Juist 
b. Onjuist 

 
4. Het doel van de behandelrichtlijn is dat de patiënt zelf invloed kan uitoefenen op zijn 

rugklachten. 
a. Juist 
b. Onjuist 

 
5. Buiten de huidige klinimetrie worden de “VAS pijn verschillende locaties”, “Quality of Life 

Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis” &  ________ afgenomen. 
a. “Algehele ROM wervelkolom” 
b.  “Fear Avoidance Beliefs Questionnaire” 
c.  “Vingertop-vloerafstand” 
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6. Voor de start en binnen twee weken na het eindigen van de implementatie van de 
behandelrichtlijn wordt de huidige en de toegevoegde klinimetrie afgenomen. 

a. Juist 
b. Onjuist 

 
7. De implementatie start officieel bij de eerste behandeling. Op welke momenten worden de 

gekozen oefeningen letterlijk uitgelegd aan de patiënt? (gebaseerd op twee behandelingen 
per week) 

a. Tijdens de eerste, tweede en derde behandeling 
b. Tijdens de eerste, tweede en zevende behandeling 
c. Tijdens de eerste, tweede en tiende behandeling 

 
8. De patiënt dient de oefeningen twee keer per dag uit te voeren. 

a. Juist 
b. Onjuist 

 
9. De patiënt houdt op een huiswerkschema bij op welke dagen hij de opgegeven oefeningen 

uitvoert. 
a. Juist  
b. Onjuist 

 
10. De fysiotherapeut kan gedurende de implementatie beslissen om oefeningen aan te passen 

of te wisselen zonder dit in de spreadsheat te vermelden. 
a. Juist 
b. Onjuist 

 
Juiste antwoorden: niet gegeven aan de therapeuten bij het maken van de kennistoets 
 
1 B 
2 A 
3 B 
4 A 
5 C 
6 A 
7 B 
8 B 
9 A 

10 B 
 


