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FW, Wat doe jij er mee?

Voorwoord
Beste SF-ers,
Het lijkt zo voorspelbaar. Je tikt de eerste dominosteen aan
en iedereen weet wat er gaat gebeuren. Ondanks alles blijft
Domino Day miljoenen mensen boeien. Want, zo blijkt, een
steen gaat toch zijn eigen weg en doet soms net iets anders
dan verwacht.
Voor FW lijkt het allemaal even logisch als bij het aantikken
van een rij dominostenen; U doet een opleiding tot
fysiotherapiewetenschapper en wordt dus….
fysiotherapiewetenschapper! Maar niets is minder waar.
FW-ers vind je op de meest bijzondere plekken, in management of beleid, een onderzoeksafdeling, maar ook
gewoon in de dagelijkse praktijk. Wat hebben deze mensen aan de opleiding gehad? Gebruiken zij de
geleerde kennis nog dagelijks of ging het misschien meer om het papiertje; het hebben van een master?
Het aankomende nummer zal gaat in op de rol van de opleiding fysiotherapiewetenschap tijdens de loopbaan.
Verschillende alumni zullen hun verhaal vertellen over de impact van FW op hun job. Het geeft een kijkje in
een paar mogelijke uitkomsten van het volgende van onze fantastische opleiding en geeft inspiratie bij het
verkennen van nieuwe mogelijkheden.
Veel plezier bij het lezen!
De Redactie
Marlous Buining & Niels Groeneweg
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Van de voorzitter
Dringende oproep!
Dit is alweer de derde FW-Geluiden. De redactie doet steeds haar best om een inhoudelijk goed en
inspirerend bulletin uit te geven en met succes. Het blijkt een gewaardeerd initiatief te zijn, we krijgen veel
positieve reacties. Het bestuur is heel blij met deze ontwikkeling.
Echter, al gedurende geruime tijd hebben we een onderbezetting binnen het bestuur. Per 1 april legt de
penningmeester, Ragna van der Giessen, wegens persoonlijke omstandigheden haar functie neer. Ik wil
haar hartelijk bedanken voor haar inzet om de financiën van de vereniging goed te beheren, voor haar
bijdrage aan de bestuursvergaderingen en aan de activiteiten. De onderbezetting wordt nog nijpender als in
het najaar de 5-jaar termijn van de secretaris en de voorzitter voorbij is.
Verschillende mensen zijn al benaderd om zitting te nemen in het bestuur, maar nog zonder succes. Als we
Scientia Fundus willen laten voortbestaan dan zijn nieuwe bestuursleden nodig. Ik wil een dringende
oproep doen aan alle leden die SF een warm hart toedragen.
Wil je je ervoor inzetten initiatieven door en voor FW’ers te ontwikkelen meld je dan bij de voorzitter,
voorzitter@scientiafundus.nl. Zo veel tijd kost het niet en inspirerende initiatieven worden gewaardeerd,
zoals blijkt uit het succes van FW-Geluiden.
Caroline Sickler

Vacatures
Bestuurslid

Commissielid FW Geluiden

Draag jij de fysiotherapiewetenschap een

Vind u het leuk om mee te denken of heeft u een

warm hart toe? Meld je dan aan voor de

bepaalde visie over onderwerpen voor FW

functie als bestuurslid van Scientia Fundus!

geluiden? Dan zijn wij opzoek naar u!! Mail naar

Stuur een mailtje naar het bestuur (Caroline

fwgeluiden@scientiafundus.nl

Sickler) en leg uit wie je bent! Wij nemen dan
spoedig contact op!
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Edwin de Raaij en Fysiotherapiewetenschap
En heb je er iets aan gehad…….?
Edwin de Raaij

Het afstuderen als fysiotherapeut in 1986 bracht mij
in contact met de fascinerende wereld van de
fysiotherapie. Ruim 25 jaar later neem ik nog steeds

De inspiratie die ik heb opgedaan tijdens FW

volop deel aan die wereld. En

probeer ik op diverse manieren verder te ontwikkelen

fysiotherapiewetenschap (FW) speelt daarin een

en over te brengen.

sleutelrol.

Als behandelend professional

In 2004 gestart met FW, en na het behalen ervan in

Ik herken mezelf in het model wat Haynes beschrijft

2007 is mijn fysiotherapeutische leven niet meer te

met betrekking tot Evidence Based Medicine (1).

vergelijken met die van voor 2004.

Wekelijks ben ik met patiënten aan het werk bij de

Ik kwam met een concreet idee naar FW; mezelf

eerstelijns praktijk voor fysiotherapie AdFysio De

verder ontwikkelen in de wetenschap in het

Lier. De kennis die ik heb opgedaan bij FW om

algemeen en in de fysiotherapiewetenschap in het

wetenschap te betrekken in de dagelijkse

bijzonder. Bij dit laatste had ik een duidelijk beeld:

besluitvorming is van groot belang. Als ik hierover

Illness Perceptions & fysiotherapie. FW gaf mij de

praat verwijs ik graag naar een favoriet artikel van

ruimte bij de individuele projecten om dit onderwerp

mij uit de JAMA van Epstein et al (2). De titel zegt

uit te diepen. Het heeft geleid tot het ontwikkelen van

het al, ik betrek heel graag de patiënt bij de

de Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K

beslissingen die genomen moeten worden.

(www.ziekteperceptie.nl).

Daarnaast zie ik in diezelfde praktijk een patiënt die
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vaak zeer goed weet wat hij wil, maar soms moeite heeft dit op een heldere wijze te communiceren. Dit vergt
van de fysiotherapeut vaardigheden die de patiënt moet helpen de vraag om hulp aan de fysiotherapeut te
expliciteren. Iets wat door Bensing et al op een treffende wijze wordt besproken (3), communicatie is ‘the royal
pathway’.
Als onderwijs professional
In het laatste jaar van de FW werd ik betrokken bij de Fysiotherapie Master opleiding aan de Hogeschool
Utrecht. Tot op de dag van vandaag ben ik daar werkzaam en probeer ik de opgedane inspiratie over te
brengen op de toekomstige Master collegae. Alles waar ik zelf mee heb geworsteld tijdens FW komen hier
voorbij. Zo af en toe maak ik weer eenzelfde worsteling mee, sommige studenten zijn moeilijk bij te benen…
Dan moet ik alle zeilen bijzetten, maar navigeren op mijn FW-kompas geeft altijd richting en houvast.
Samen met FW’er François Maissan promoot ik klinimetrie in de beroepsgroep via het opleidingsinstituut
Fysiometrics. Als bruggenbouwer tussen de dagelijkse praktijk en de fysiotherapiewetenschap voel ik me als
een vis in het water. Vanuit de praktijk casusgericht werken met de wetenschap als inspirerende bron van
kennis.
Als wetenschapper
Terwijl ik dit stukje tik, ligt op het bureau mijn 1e internationale publicatie naast de laptop. Alleen nog wat kleine
aanpassing op de proefdruk dan is 5 jaar na de ontwikkeling van de Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K de
publicatie een feit (4). Als ik in dit tempo door ga promoveer ik wel voor m’n tachtigste…
Het is de bedoeling dat ik de komende jaren een promotie traject vorm geef. Een interventie case report ligt bij
Physical Therapy en een prevalentie studie naar Ziekteperceptie in de Nederlandse fysiotherapie ligt klaar om
geanalyseerd te worden.
Alle hierboven beschreven rollen zouden uiteraard zonder FW niet mogelijk zijn. Een van de vele
leermomenten; je laten inspireren door de mensen die je tegenkomt.
Dus, of ik er iets aan heb gehad? Een voor mij retorisch vraag, het laat zich alleen met een volmondig ‘Ja’
beantwoorden. Het ontwikkelen in de wetenschap in het algemeen en in de fysiotherapie-wetenschap in het
bijzonder heeft plaats gevonden en vind tot op de dag van vandaag nog steeds plaats.
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Fysiotherapiewetenschap. Waarom?
Mohamed el Hadouchi

Fysiotherapiewetenschap. Een relatief jonge opleiding, die voor velen vragen oproept. Waarom kies je voor
deze studie? Toen ik mezelf deze vraag stelde, had ik echter snel het antwoord klaar. Ik voelde de
behoefte om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding én integratie van wetenschappelijke
kennis in mijn dagelijkse fysiotherapie praktijk. Vooral praktijkgericht onderzoek, waarbij vragen uit de
dagelijkse praktijk centraal staan, hebben mijn interesse.
Struikelblok
Echter het verspreiden en integreren van wetenschap bleek lastiger te zijn dan ik van te voren had
gedacht. De kloof tussen wetenschappelijke kennis enerzijds en de dagelijkse praktijk met daarbij de
scepsis van collega fysiotherapeuten anderzijds, bleek een lastig struikelblok. Ik had het gevoel steeds
partij te moeten kiezen tussen deze twee werelden terwijl ze voor mij een absolute eenheid zijn, die elkaar
juist enorm versterken.
Gelukkig merk ik dat de opgedane wetenschappelijke kennis steeds vaker een belangrijke rol in onze
fysiotherapiepraktijk inneemt en ook steeds meer wordt omarmd door collega’s. Ook merk ik dat de groep
fysiotherapiewetenschappers groeit. Zaak is dat iedereen blijft meewerken aan het dichten van de kloof, de
sceptici te overtuigen van het nut van de wetenschap en dat het beroep fysiotherapeut een volwaardige
academische professie wordt. Dit is in ieder geval wel mijn ambitie.
Sport en wetenschap
Na mijn studie Fysiotherapiewetenschap werd ik benaderd voor een functie als docent Wetenschapsleerlijn
aan de opleiding Master Sportfysiotherapie aan de Hogeschool. Dit lag helemaal in mijn interessegebied.
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Eén van mijn grote passies is sport en de daarbij
horende biologische en inspanningfysiologische
aspecten. Mijn andere passie is wetenschap; van
jongs af aan boeit wetenschap me en heb ik een
hang naar altijd maar meer wetenschappelijke
kennis ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat ik de weg van sportleraar naar
sportfysiotherapeut en vervolgens naar

praktijk stellen we wetenschap centraal, en
koppelen we de praktijk aan een onderzoeklijn
“fysieke fitheid en klinimetrie”. Hiermee
proberen we de wetenschap in de praktijk te
implementeren. Een uitdagende, maar
belangrijke en belonende klus, zeker voor de
patiënten die hier voordeel van ondervinden.

fysiotherapiewetenschapper ben ingeslagen. Ik zeg

De kennis en de ervaringen die ik heb

bewust niet “geëindigd als” omdat mijn passie voor

opgedaan tijdens mijn studie en mijn werk als

de wetenschap nog steeds groot is en er steeds

docent helpen mij om deze ambitie waar te

nieuwe ontwikkelingen zijn waarmee we ons vak

maken.

nog meer kunnen professionaliseren, onderbouwen
en versterken. Een promotietraject is dan ook voor
mij een logisch gevolg en ik sta aan de vooravond
van deze uitdaging. Het wordt vast weer een zware
kluif maar ik heb er zin in! Het thema gebied omvat
inspanningsfysiologie, diagnostiek en

De studie Fysiotherapiewetenschap levert
hierbij dagelijks een belangrijke bijdrage en
geeft inspiratie voor het begeleiden van
onderzoeksprojecten als het implementeren van
zorginnovaties in de praktijk.

sportrevalidatie, wat goed aansluit bij mijn passies
en interesse.

Mohamed
el Hadouchi

Wetenschap centraal
Door de combinatie docent aan de Master
Sportfysiotherapie en mijn ervaringen als
sportfysiotherapeut, groeit mijn inspiratie dagelijks
om wetenschap in de praktijk te integreren. In onze

Aankomende activiteiten
Maart
31-03 Alumnidag, aanmelding kan via voorzitter@scientiafundus.nl. Meer informatie vind u op
www.scientiafundus.nl
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Fysiotherapiewetenschappen…
en hoe daarna verder?
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Niels Groeneweg

De studiegids ‘Fysiotherapiewetenschap 2002-2003’ laat lezen: “De fysiotherapiewetenschap moet de
wetenschappelijke onderbouwing leveren van de fysiotherapiepraktijk, die zich afspeelt op 2 niveaus: de
dagelijkse praktijk, …, en het niveau van de ‘advanced practice’, dat zijn de complexe situaties waarin
telkens nieuwe oplossingen bedacht moeten worden.” Een studie die zich richt op de professional die de
academische focus combineert met de spreekkamerwerkelijkheid en daarbij vier rollen hanteert, die van:
1.academische professional, 2.wetenschappelijk onderzoeker, 3.initiator van vernieuwingen en
4.kennisoverdrager.
Met veel plezier en intrinsieke motivatie ben ik in 1995 gestart met de opleiding Fysiotherapie aan de HvA.
Echter gedurende die opleiding miste ik wel de nodige diepgang, achtergronden en kritische houding ten
aanzien van onderzoek en behandeling. Toen na enkele jaren praktijkervaring in de eerstelijn de eerste
academische fysiotherapie opleiding in Nederland werd geïntroduceerd, hoefde ik dan ook niet lang na te
denken over de gang naar het Utrechtse.
Gedurende de opleiding FW werkte ik als klinisch fysiotherapeut in het Gemini Ziekenhuis en al snel zette
ik daar mijn eigen praktijk OrthoAdvice op; een samenwerkingsverband met orthopeden, waarbij
klinimetrie, korte wachttijden voor de patiënt en multidisciplinaire benadering centraal stonden.
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(Vervolg)

Een verlengde arm constructie, waarbij de

Amsterdam. Ik doe daar als onderzoeker een

fysiotherapeut de orthopeed adviseert en als

kosteneffectiviteitsstudie naar prestatiebeloning

academische professional en initiator werkt aan

binnen de fysiotherapie en geef daarbij

vernieuwingen.

regelmatig colleges op het HBO en WO.

In 2005 werd ik door Nico van Meeteren getipt voor

Al met al heeft FW vele deuren voor mij

een functie als paramedisch adviseur bij Agis en na

geopend en nog steeds dienen nieuwe kansen

een intensief sollicitatietraject kon ik me aldaar

zich aan. Ik kan dan ook met recht zeggen dat

richten op beleidsadvisering, zorginkoop en

die vier rollen absoluut van toepassing zijn op

onderzoek. Binnen deze werksetting hield ik me o.a.

mijn carrièreverloop. Weliswaar ben ik niet meer

bezig met innovatieve ontwikkelingen binnen de

praktiserend, ik kan door de vele mogelijkheden

fysiotherapie, transparantie van zorg en

als fysiotherapiewetenschapper nog steeds een

samenwerking op allerlei niveaus. Met als gevolg

hoop rollen binnen de fysiotherapie vervullen.

vele participaties in onderzoek bij
onderzoeksinstituten, overheid, maar ook binnen
netwerken door heel het land, waarbij
kennisoverdracht- en deling centraal stonden.

Niels Groeneweg

Na het afronden van m’n opleiding FW ben ik me
binnen Agis (nu Achmea) gaan richten op kwaliteit
en innovatie binnen de eerstelijn en al heel snel
startte ik met het opzetten van een promotie
onderzoek. Sinds 2009 ben ik naast beleidsadviseur
voor 2 dagen per week promovendus aan de VU in

Met dank aan Edwin de Raaij, Mohamed el Hadouchi, Niels Groeneweg & Caroline Sickler
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