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Inleiding
In Nederland is 1% van de be-
volking bekend met reumatoïde 
artritis (1), 0,9% met M. Bechte-
rew (2) en 0,1% met artritis pso-
riatica (3). De zorg voor mensen 
met reumatische aandoeningen is 
complex; zij worden doorgaans 
omringd door verschillende hulp-
verleners (4). Onderzoek wijst uit 
dat de interdisciplinaire commu-
nicatie moeizaam verloopt. Zorg-

verleners geven aan weinig tijd 
voor overleg te hebben waardoor 
de totale behandeling gefragmen-
teerd verloopt (5).
Ongeveer 25-40% van de reuma-
patiënten krijgt fysiotherapie. Uit 
onderzoeken blijkt dat eerstelijns 
fysiotherapeuten te weinig kennis 
hebben van reumatische aandoe-
ningen (5,6). Kennisgebrek uit 
zich in onvoldoende klinische ex-
pertise en het onvoldoende op de 
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hoogte zijn van de meest recente 
evidentie uit onderzoek, waardoor 
niet de best mogelijke zorg aan de 
patiënt geboden wordt.
De patiënt krijgt de meest opti-
male zorg als deze gebaseerd is op 
evidence based practice (EBP). 
Dit wordt door Sackett gedefi-
nieerd als “de integratie van het 
beste wetenschappelijke bewijs, 
de klinische expertise en de pati-
entwaarden” (7).
Sommige reumapatiënten zijn 
klachtenvrij; zij zouden zelfstan-
dig aangepast kunnen bewegen. 
Door gebrek aan samenwerking 
met het aangepaste beweegaan-
bod blijven deze patiënten echter 
onder de noemer fysiotherapie in 
de praktijk oefenen, met oplopen-
de zorgkosten als gevolg.
De Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg heeft een advies aan 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport gegeven over de 
zorg in 2020 (8). Het streven is 
dat dan medisch-specialistische 
zorg plaatsvindt in netwerken van 
kennis en kunde. In deze netwer-
ken realiseren samenwerkende 
voorzieningen zorg die continu 
en integraal is. Netwerken maken 
het mogelijk om nieuwe ontwik-
kelingen in de zorg te implemen-
teren, zoals de verschuiving van 
aandacht voor ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag (9).
In de omgeving van Tilburg heeft 
2% van de bevolking chronische 
gewrichtsontstekingen (10). In de 
zorg voor deze patiëntencategorie 
heerst een eilandcultuur (5). De 
ervaring van eerstelijns fysiothe-
rapeuten is dat zorgprofessionals 
de patiënt alleen vanuit hun eigen 
vakgebied bekijken. Daarbij zijn 
de reumatologen niet altijd be-

reikbaar als een reumapatiënt met 
spoed gezien moet worden. Bo-
vendien bestaat weinig aangepast 
beweegaanbod voor reumapatiën-
ten (11-13).
Bovenstaande gegevens vormen 
de aanleiding om een reumanet-
werk in Tilburg op te zetten. Het 
doel is om een transparante sa-
menwerking te ontwikkelen tus-
sen de ziekenhuizen van Tilburg, 
de reumapatiëntenvereniging 
(RPV) en geschoolde reumafysio-
therapeuten. De patiënt staat cen-

traal, krijgt fysiotherapeutische 
zorg gebaseerd op EBP en wordt 
gestimuleerd om te bewegen.

Methode
De methode van dit project is 
tweeledig. Aanvankelijk wordt 
Reumanetwerk Tilburg systema-
tisch ontwikkeld. Op basis van 
deze ervaringen en een literatuur-
studie wordt een stappenplan voor 
het opzetten van nieuwe netwer-
ken ontwikkeld (zie figuur 1).

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuurstudie in Pubmed 
naar netwerken van reumatoïde artritis en M. Bechterew 

7 artikelen  2 bruikbaar 

Ontwikkeling Reumanetwerk Tilburg 
op basis van de zes stappen uit het ‘Model voor 

implementatie van veranderingen’ van Grol en Wensing 

1. Voorstel voor verandering 
2. In kaart brengen feitelijke 

zorgverlening: doelen & indicatoren 
3. Doelgroepanalyse werkgroep middels 

enquête en open interview 
4. Veranderstrategieën en interventies 
5. Pilot N=13 
6. Evaluatie pilot  

middels enquête en open interview 

Pilot plan 
Reumanetwerk 

Tilburg 

Opstellen implementatieplan:  
Zes stappen worden herhaald voor implementatie 

Reumanetwerk Tilburg. Uitkomsten van pilot zijn hierin 
verwerkt 

Opstellen stappenplan  
voor het ontwikkelen van een nieuw netwerk  

op basis van literatuur en ervaringen van 
Reumanetwerk Tilburg 

Figuur 1: Schematische weergave van de gehanteerde methode van het project 
Reumanetwerk Tilburg
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Literatuurstudie
Voorafgaand aan de ontwikke-
ling van Reumanetwerk Tilburg is 
naar literatuur over reumanetwer-
ken gezocht in de database Pub-
Med, middels de zoekstring [De-
livery of Health Care, Integrated] 
[Mesh] AND [Arthritis, Rheu-
matoid] [Mesh]. Er is gezocht 
naar artikelen gepubliceerd vanaf 
2000. Dit leverde zeven artikelen 
op, waarvan twee artikelen bruik-
baar waren om de bevorderende 
en belemmerende factoren voor 

de pilot in kaart te brengen (5,12). 
De andere artikelen beschreven 
andere patiëntendoelgroepen dan 
reumatoïde artritis of hadden be-
trekking op de tweede lijn. Daar-
naast is gezocht naar literatuur 
over Bechterewnetwerken mid-
dels de zoekstring [Delivery of 
Health Care, Integrated] [Mesh] 
AND [Spondylitis, Ankylosing] 
[Mesh]. Dit leverde geen artike-
len op.

Ontwikkeling Reumanetwerk 
Tilburg
Reumanetwerk Tilburg is opgezet 
aan de hand van de zes stappen uit 
het ‘Model voor implementatie 
van veranderingen’ van Grol en 
Wensing (13). Het begrip imple-
mentatie wordt door Grol en Wen-
sing gedefinieerd als “een proces-
matige en planmatige invoering 
van vernieuwingen en/of verbete-
ringen met als doel dat deze een 

structurele waarde krijgen in het 
(beroepsmatig) handelen, in het 
functioneren van organisatie(s) 
of in de structuur van de gezond-
heidszorg.”
De eerste stap is het ontwikkelen 
van een voorstel voor verbetering 
van de werkwijze in de gezond-
heidszorg.
In de tweede stap wordt de fei-
telijke zorgverlening geanaly-
seerd en worden doelstellingen 
en indicatoren opgesteld voor 
verbetering van de zorg. Indica-

toren zijn volgens Grol en Wen-
sing meetbare elementen van het 
handelen in de praktijk, waarover 
consensus bestaat dat ze gebruikt 
kunnen worden om de kwaliteit 
van zorg en veranderingen daarin 
te evalueren. De indicatoren heb-
ben betrekking op de interdisci-
plinaire communicatie, de door-
stroom binnen het netwerk, het 
methodisch handelen, maar ook 
op praktische zaken zoals de ge-
volgde scholing en het ledenaan-
tal van de RPV. De indicatoren 
zullen getoetst worden middels 
een enquête, die door de leden 
van Reumanetwerk Tilburg wordt 
ingevuld. De indicatoren zijn als 
stellingen in de enquête verwerkt 
en kunnen met ‘ja’ of ‘nee’ be-
antwoord worden. Per indicator 
wordt het aantal met ‘ja’ beant-
woorde stellingen opgeteld. De 
uitkomst hiervan wordt gedeeld 
door het aantal personen dat heeft 

deelgenomen aan de implementa-
tie en op wie de vraag betrekking 
heeft. Uiteindelijk wordt dit getal 
uitgedrukt in een percentage. De 
veronderstelling is dat hoe hoger 
de score is, des te beter de kwali-
teit van zorg zal zijn. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat een indica-
tor geen absolute reflectie van de 
kwaliteit is maar vooral een sig-
naalwaarde heeft (14).
De derde stap beschrijft de doel-
groepanalyse van de deelnemen-
de partijen in het project. In dit 
project is een werkgroep gevormd 
van twee bestuursleden van RPV 
Tilburg, drie eerstelijns fysiothe-
rapeuten en een reumaconsulent 
uit het Elisabeth Ziekenhuis. Zij 
ontwikkelen de plannen voor het 
netwerk. Binnen de werkgroep/
doelgroep worden de gedragsver-
anderingfasen van Grol en Wen-
sing en de teamrollen van Rogers 
geanalyseerd (14,19). Zo ontstaat 
inzicht in de bevorderende en be-
lemmerende factoren voor de ont-
wikkeling van het netwerk.
Stap vier geeft de veranderstrate-
gieën van de doelgroep weer. Stap 
vijf beschrijft de ontwikkeling, 
het testen en de uitvoering van 
het plan. Binnen dit project wordt 
in een pilot de werkwijze van het 
netwerk door de werkgroepleden 
in hun eigen werksetting getest. 
De zesde stap van het model zet 
de evaluatie van het project uit-
een. Hoewel het ‘Model voor im-
plementatie van veranderingen’ is 
bedoeld om innovaties definitief 
in de praktijk te implementeren, 
wordt het model binnen dit pro-
ject alleen gebruikt om de voor-
bereidende fase en de pilot van 
Reumanetwerk Tilburg te organi-
seren. Op basis van dit model en 

“…evidence based practice in de 
praktijk…”
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de uitkomsten van de pilot wordt 
wel een implementatieplan op-
gesteld voor de uiteindelijke im-
plementatie van Reumanetwerk 
Tilburg. De daadwerkelijke im-
plementatie valt buiten dit project.

Ontwikkeling stappenplan voor 
het opzetten van een netwerk
In de literatuur is weinig bekend 
over praktische zaken omtrent 
het opzetten van een reumanet-
werk, zoals het opstellen van een 
plan en het uitvoeren van een 

pilot. Daarom is op basis van de 
literatuur van Grol en Wensing 
en artikelen over het ‘Ontwikke-
lingsmodel voor ketenzorg’ van 
Minkman een stappenplan voor 
fysiotherapeuten ontwikkeld, die 
gebruikt kan worden bij het op-

 

Stap Toelichting 

Stap 1: Analyse huidige zorg Problemen worden in de zorg gesignaleerd en vormen mogelijk aanleiding om een 
netwerk te gaan ontwikkelen.  

Stap 2: Contact leggen met partners Diverse partijen leggen contact met elkaar: fysiotherapeuten in de eerste of tweede 
lijn, reumaconsulenten, reumatologen en bestuursleden van de reumapatiënten-
vereniging.	Zij vormen een werkgroep met van elke partij minstens twee personen. 
Tijdens de kennismaking bespreken zij de knelpunten in de zorg en de meerwaarde 
van een netwerk. Verder worden de rollen van Rogers binnen de werkgroep bepaald 
om te beoordelen hoe innoverend de werkgroep is. 

Stap 3: Beschrijving ontwerp netwerk Het ontwerp, de werkwijze en de afbakening van het netwerk worden vastgelegd.  

Stap 4: Bepaling doelgroep De patiëntencategorie voor het netwerk wordt gekozen.  

Stap 5: Plan reumanetwerk opstellen Voor het netwerk wordt een plan opgesteld. Deze bevat de volgende onderdelen: 

 Beschrijving ontwerp netwerk 
 Beschrijving doelgroep netwerk 
 Visie en missie 
 Doelstellingen netwerk 
 Prestatie- en procesindicatoren 
 Taakverdeling partijen 

 Afspraken over scholingeisen 
 Afspraken over onderzoek- en 

behandelmethoden  
 Afspraken over logistiek 
 Tijdsplanning  

Stap 6: Voorbereiding pilot Het is zinvol om het netwerk eerst kleinschalig middels een pilot uit te testen voordat 
het definitief in de praktijk wordt geïmplementeerd. Ter voorbereiding van de pilot 
wordt een apart pilot plan opgesteld met de volgende onderdelen: 

 Doelstelling en indicatoren 
 Bevorderende en belemmerende 

factoren 

 Doelgroepanalyse werkgroep 
 Beschrijving rol van de patiënt  
 Taakverdeling partijen in pilot 

Voorafgaand aan de pilot vullen de werkgroepleden een enquête in om hun houding 
ten aanzien van de pilot in kaart te brengen. De uitkomsten worden besproken en 
vastgelegd in het pilot plan. 

Stap 7: Pilot Tijdens een vooraf bepaalde tijdsperiode voeren alle partijen hun taken uit. 

Stap 8: Evaluatie pilot Als de pilot is afgerond, vullende werkgroepleden weer een enquête in om hun 
houding ten aanzien van het netwerk te evalueren. Daarna worden de uitkomsten 
gezamenlijk geëvalueerd. Dan wordt besloten of het zinvol is om het netwerk 
definitief in de praktijk te gaan implementeren. 

Stap 9: Voorbereiding implementatie Van elke partij worden alle gegadigden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
implementatie. Dan wordt met de nieuwe werkgroep het plan uit stap 5 ingevuld. 

Stap 10: Implementatie De uitvoering hiervan is gelijk aan die van de pilot, maar nu op grootschalig niveau. 

Stap 11: Evaluatie implementatie en 
continueren netwerk 

Deze is gelijk aan de evaluatie van de pilot. Tevens worden afspraken gemaakt over 
het onderhouden van de contacten tussen de partijen. 

Tabel 1: Overzicht van de stappen uit het ontwikkelde generieke stappenplan dat is opgesteld op basis van ervaringen 
van Reumanetwerk Tilburg en literatuuronderzoek
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zetten van een netwerk (14-16). 
De artikelen die voorafgaand aan 
de ontwikkeling van Reumanet-
werk Tilburg zijn gevonden in 
het literatuuronderzoek, worden 
in het stappenplan gebruikt om 
de bevorderende en belemme-
rende factoren voor de pilot te 
formuleren. Hiervoor wordt ook 
het artikel van Calsbeek gebruikt 
(11). Enkele documenten voor het 
opzetten van ketenzorg zijn ge-
bruikt om praktische zaken toe te 
lichten, zoals het vormen van een 
visie en missie (17,18). Verder is 
een artikel over een netwerk voor 
fysiotherapeuten gericht op de 
behandeling van patiënten met 

een reumatische aandoening in de 
regio’s van Enschede en Leiden 
(Fyranet) gebruikt om de waarde 
van het kennisaspect binnen een 
netwerk te benadrukken (6). Het 
stappenplan is tevens gebaseerd 
op praktijkervaringen bij het op-
zetten van Reumanetwerk Til-
burg. De doelstelling van het stap-
penplan is dat het ook bruikbaar 
is voor netwerken die zich richten 
op andere aandoeningen. 

Kwantitatieve analyse
De onderdelen in het stappenplan 
voor de ontwikkeling van Reu-
manetwerk Tilburg zijn objectief 
gemeten. Als doelgroepanalyse 
zijn enquêtes opgesteld om de 
houding van de werkgroep tegen-
over de opzet van Reumanetwerk 

Tilburg te evalueren. Deze wor-
den, voorafgaand aan de pilot, 
door de werkgroepleden inge-
vuld. De fysiotherapeuten wordt 
naar werkervaring gevraagd en 
naar het aantal reumapatiënten 
dat ze behandelen. De bestuursle-
den van de RPV wordt gevraagd 
naar de tijdsduur van hun lid-
maatschap, hun bestuurservaring 
en het ledenaantal van de RPV. 
De reumaconsulent wordt naar 
de werkervaring in het ziekenhuis 
gevraagd. Daarna wordt middels 
tienpuntsschalen de kennis van de 
werkwijze van het netwerk en de 
motivatie en betrokkenheid bij de 
opzet van het netwerk gemeten. 

Verder wordt middels tienpunts-
schalen gevraagd naar de steun 
van directe collega’s en van de 
werkgroep bij de opzet van Reu-
manetwerk Tilburg. Na afloop 
van de pilot wordt door de werk-
groepleden individueel dezelfde 
enquête ingevuld om hun houding 
te evalueren.
Voor de pilot zijn prestatie- en 
procesindicatoren opgesteld. 
Deze worden voorafgaand aan en 
na afloop van de pilot geïnventa-
riseerd in de enquêtes. Ze zijn als 
stellingen weergegeven en kun-
nen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord 
worden (14). De uitkomsten wor-
den tot indicatorscores omgere-
kend, die een uitspraak doen over 
de kwaliteit van zorg. Tenslotte 
zijn SMART-doelen opgesteld, 

die geëvalueerd worden (20).

Resultaten
De resultaten uit het project zijn 
tweeledig: een procesbeschrijving 
en -evaluatie van de ontwikkeling 
van Reumanetwerk Tilburg én het 
stappenplan voor het opzetten van 
een nieuw netwerk. De beknopte 
versie van het stappenplan is in 
tabel 1 weergegeven. Het ontwik-
kelingsproces van Reumanetwerk 
Tilburg wordt als resultaat uiteen-
gezet volgens de stappen van het 
stappenplan.

Stap 1: Analyse van huidige 
zorg
Als een patiënt gediagnosticeerd 
wordt met een reumatische aan-
doening wordt hij, als de reuma-
toloog, verpleegkundig specialist 
of reumaconsulent problemen op 
het gebied van bewegen signa-
leert, verwezen naar een fysiothe-
rapeut in de eerste lijn. In de ge-
zondheidszorg op het gebied van 
reuma in Tilburg bestaan enkele 
knelpunten. Uit enquêtes die zijn 
afgenomen binnen dit project, 
blijkt dat drie eerstelijns fysiothe-
rapeuten, twee bestuursleden van 
RPV Tilburg en een reumaconsu-
lent vinden dat niet samengewerkt 
wordt met elkaar en dat de inter-
disciplinaire communicatie slecht 
is (5,11). Verder bestaat geen aan-
gepast beweegaanbod, waardoor 
klachtenvrije reumapatiënten in 
de fysiotherapiepraktijk blijven 
(13). Deze gegevens bevestigden 
het feit dat het noodzakelijk is een 
netwerk op te zetten.

Stap 2: Benaderen partners
De gegevens van de werkgroep 
van Reumanetwerk Tilburg zijn 

“…eerst kleinschalig testen, dan pas 
implementeren…”
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in tabel 2 weergegeven. Tijdens 
de kennismaking is nagegaan 
welke rollen van Rogers in de 
werkgroep aanwezig zijn (19). 
Deze doen een uitspraak over de 
mate waarin iemand innoverend 
is. In de werkgroep blijkt één in-
novator aanwezig te zijn en vier 
early adaptors. Een innovator is 
sterk gericht op nieuwe ideeën; 
een early adaptor fungeert als 
referentiepunt voor de innovator. 
Deze samenstelling is volgens 
Grol en Wensing gunstig voor de 
opzet van het netwerk (14).

Stap 3: Beschrijven ontwerp 
netwerk
Het ontwerp van Reumanetwerk 
Tilburg is weergegeven in figuur 
2. Reumanetwerk Tilburg is op-
gezet volgens het concept van 
drs. H. Bloo (21). Het is een sa-
menwerkingsverband tussen de 
RPV, reumafysiotherapeuten, 
reumatologen, verpleegkundig 
specialisten en reumaconsulen-
ten. De reumatoloog, verpleeg-
kundig specialist en reumacon-
sulent verwijzen patiënten naar 

een reumafysiotherapeut. Deze 
meet de functionele inspanning 
met de 6-minutenwandeltest 
(6MWT), uitgevoerd volgens 
het protocol van Takken (22,23). 
Daarnaast wordt met de Rheuma-
toid-Arthritis-Disease-Activity-
Index (RADAI) de ziekteacti-
viteit gemeten bij patiënten met 
reumatoïde artritis (24) of met de 
Bath-AS-Disease-Activity-Index 
(BASDAI) bij patiënten met de 
ziekte van Bechterew (25). De 
RADAI-vragenlijst bestaat uit 
vijf vragen, die tussen de 0 en 10 
gescoord kunnen worden.
Het gemiddelde van deze scores 
staat voor de ziekteactiviteit van 
de patiënt. De BASDAI-vragen-
lijst bestaat uit zes vragen, die 
tussen de 0 en 10 gescoord kun-
nen worden. Het gemiddelde van 
vraag 1-5 en van vraag 6 geeft de 
ziekteactiviteit weer. Hoe hoger 
de scores zijn, hoe hoger de ziek-
teactiviteit is.
Na de intake plaatst de fysiothera-
peut de patiënt op basis van afkap-
waarden en zijn klinische exper-
tise in een passende oefengroep 

(26). Bewegingwetenschapper 
I.H.L. Daanen heeft met SPSS 
deze afkapwaarden op basis van 
een statistische analyse van metin-
gen met een percentielberekening 
bepaald. Als de patiënt klachten-
vrij is stroomt hij door naar het 
aangepaste beweegaanbod waar 
hij de conditie kan onderhouden. 
Als de gezondheidstoestand ach-
teruit gaat, gaat hij terug naar de 
reumatoloog. Alle patiënten die 
aan dit traject deelnemen zijn lid 
van de RPV. De RPV organiseert 
met de reumaconsulent activitei-
ten om lotgenoten met elkaar in 
contact te brengen.

Stap 4: Bepaling doelgroep
De werkgroep van Reumanetwerk 
Tilburg heeft patiënten met M. 
Bechterew, reumatoïde artritis, 
polyartritis, en artritis psoriatica 
als doelgroep voor het netwerk 
gekozen (15). M. Bechterew en 
reumatoïde artritis zijn gekozen 
omdat dit de twee meest voorko-
mende reumatische aandoeningen 
in Nederland zijn (1,2). De andere 
twee aandoeningen zijn gekozen 

 Fysiotherapeut Geslacht Werkervaring Aantal reumapatiënten 
in behandeling 

Aantal reumapatiënten 
in praktijk 

Voor pilot Na pilot Voor pilot Na pilot 
1 Vrouw 3 jaar 25 30  34 39   
2 Man 6 jaar 4 3   10  8  
3 Man 21 jaar 20 30   40 50  
Bestuurslid RPV Geslacht Lid RPV Bestuurslid RPV Huidige functie RPV 
1 Vrouw 10 jaar 5,5 jaar Interim voorzitter 
2 Man 19 jaar 5 jaar Bestuurslid 
Reumaconsulent Geslacht Aantal jaren werkzaam in Elisabeth ziekenhuis Aantal jaren consulent 
1 Vrouw 12,5 jaar 1,5 jaar 

Tabel 2: Gegevensoverzicht van de werkgroepleden van Reumanetwerk Tilburg
RPV=reumapatiëntenvereniging
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omdat hierbij dezelfde fysiothera-
peutische behandeling wordt ge-
geven als bij reumatoïde artritis.

Stap 5: Plan reumanetwerk 
opstellen
De werkgroep van Reumanet-
werk Tilburg heeft een plan op-
gesteld waarin de werkwijze en 
doelgroep van het netwerk, de vi-
sie, missie, doelen en indicatoren, 
en de afspraken en tijdsplanning 
voor het netwerk zijn vastgelegd 
(17,18,20). De taken zijn ver-
deeld. De fysiotherapeuten gaan 
patiënten testen met meetproto-
collen. Aan de hand van de sco-
res van de RADAI- of BASDAI-
vragenlijst en de 6MWT plaatsen 
zij de patiënten in een passende 
oefengroep of sturen ze door naar 
het aangepast beweegaanbod. De 
RPV-bestuursleden houden zich 
bezig met voorwaardenscheppen-
de zaken, zoals het opstellen van 
een flyer voor het netwerk. De 
reumaconsulent houdt de reuma-

tologen op de hoogte en verwijst 
patiënten naar de praktijken die 
bij het netwerk zijn aangesloten.
De werkgroep streeft naar een 
kwalitatief hoogstaand netwerk 
waarin scholingseisen worden 
gesteld aan de deelnemers. De 
fysiotherapeuten volgen de NPI-
cursus ‘Reumatische aandoenin-
gen’ en de cursus ‘Fysiothera-
peutisch handelen, implementatie 
van een reumanetwerk’ van Reu-
manetwerk Zuid-Veluwe. Tijdens 
deze laatste cursus worden on-
derzoeks- en behandelprotocol-
len voor reumatoïde artritis en M. 
Bechterew, en de afkapwaarden 
vrijgegeven (26). Afgesproken is 
dat de implementatie van Reuma-
netwerk Tilburg in mei 2012 gaat 
starten.

Stap 6: Voorbereiding pilot
De werkgroep van Reumanetwerk 
Tilburg heeft in een pilot de werk-
wijze van Reumanetwerk Tilburg 
getest. Hieraan voorafgaand is 

een apart pilot plan opgesteld, ge-
baseerd op de literatuur van Grol 
en Wensing, met de doelen, indi-
catoren, bevorderende en belem-
merende factoren, en taken en af-
spraken voor de pilot. De inhoud 
is besproken tijdens een open in-
terview. De uitkomsten van de en-
quête, die voorafgaand aan het in-
terview door alle werkgroepleden 
individueel is ingevuld, zijn be-
sproken. De belangrijkste uitkom-
sten zijn dat de leden gemotiveerd 
zijn om het netwerk op te zetten 
en dat de huidige samenwerking 
niet optimaal is. De werkgroeple-
den geven een cijfer tussen de 7 

en 10 aan hun motivatie voor de 
ontwikkeling van het netwerk. De 
samenwerking tussen de reuma-
consulent en fysiotherapeuten en 
de samenwerking tussen de RPV 
en fysiotherapeuten krijgen een 2. 
De samenwerking tussen de reu-
maconsulent en RPV krijgt een 7.
De werkgroep heeft op basis van 
literatuur en verwachtingen be-
vorderende en belemmerende 
factoren voor de pilot opgesteld 
(5,11,14). De grootste bevorde-
rende factor is ‘goede samenwer-
king’; de grootste belemmerende 
factor is ‘tekort aan tijd’.
De taken voor de pilot zijn ver-
deeld. De fysiotherapeuten heb-
ben afgesproken dat ze tijdens de 
pilot elk vijf reumapatiënten tes-
ten met de protocollen en dat ze 
hen in een passende oefengroep 
plaatsen. Zij noteren de meetge-
gevens in een logboek. De ove-
rige taken zijn reeds uiteengezet 
in stap 5.

Stap 7: Pilot
De pilot van Reumanetwerk Til-
burg duurde elf weken, van 8 juli 
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tot 30 september 2011. De pro-
jectleider heeft elke twee weken 
per e-mail contact gehad met de 
werkgroepleden om de proces-
indicatoren en bevorderende en 
belemmerende factoren te moni-
toren. De bevorderende en belem-
merende factoren zijn geaccentu-
eerd door telkens het belang van 
samenwerken te vermelden en het 
belang van het inroosteren van 
tijd voor het meten van de patiën-
ten te benadrukken.

Stap 8: Evaluatie pilot
Na afloop van de pilot is de hou-
ding van de werkgroepleden ten 
aanzien van het netwerk geëvalu-
eerd met behulp van individuele 
enquêtes en een open interview 
tussen de projectleider en de 
werkgroep. De motivatie voor het 
netwerk is nog steeds optimaal. 

De cijfers variëren tussen 8 en 
10. Het cijfer voor de samenwer-
king tussen de RPV en fysiothe-
rapeuten is verbeterd van 2 naar 
6 en tussen de reumaconsulent 
en fysiotherapeuten van 2 naar 
8 punten. Het cijfer voor de sa-
menwerking tussen de RPV en de 
reumaconsulent is gestegen van 7 
naar 9. De taken van de partijen 
zijn geëvalueerd. De werkgroep 
vond het een opgave om patiënten 
te informeren over een netwerk 
dat nog in de testfase verkeert. De 
partijen hebben weinig patiënten 
naar elkaar doorgestuurd; alleen 
de reumaconsulent heeft drie pa-
tiënten naar de fysiotherapeuten 
en vier patiënten naar de RPV 
gestuurd. De taak van de fysiothe-
rapeuten was om per persoon vijf 
patiënten met reumatoïde artritis, 
polyartritis, artritis psoriatica of 

M. Bechterew te testen met de 
meetprotocollen. De resultaten 
hiervan zijn weergegeven in tabel 
3.
Tijdens de pilot zijn dertien pati-
enten getest: twaalf patiënten met 
reumatoïde artritis en een patiënt 
met M. Bechterew. Fysiothera-
peut 3 heeft drie patiënten getest. 
Hij had tijdens de pilot slechts 
drie patiënten onder behandeling. 
De andere twee fysiotherapeuten 
hebben ieder vijf patiënten getest. 
De testen waren goed uitvoerbaar.

In figuur 3 is een overzicht ge-
geven van de beweegvormen die 
door de verschillende afkapwaar-
den aanbevolen worden (26). 
Hieruit blijkt een discrepantie 
tussen de daadwerkelijke oefen-
vorm van de geteste patiënten en 
de aanbevolen oefenvormen van-

Patiënt 
 

Fysiotherapeut Aandoening Score 
RADAI  
BASDAI 

6MWT 
 

Passende 
groep 

Doorgestuurd 
naar aangepast 
beweegaanbod 

1 1 Reumatoïde artritis 8,8  57% OT water  Nee 
2 1 Reumatoïde artritis 4,6 71%  OT droge Nee 
3 1 Reumatoïde artritis 1,5  81%  OT droge Nee 
4 1 Reumatoïde artritis 1,1  67%  OT droge Nee 
5 1 Reumatoïde artritis 2,1  83%  OT droge Nee 
6 2 Reumatoïde artritis 3,9 64% OT droge Nee 
7 2 Reumatoïde artritis 2,2 68% OT droge Nee 
8 2 M. Bechterew 3,8 76% OT droge Nee 
9 3 Reumatoïde artritis 7,5  50% OT water  Nee 
10 3 Reumatoïde artritis 1,3 83% BA  Nee 
11 3 Reumatoïde artritis 4,6 72% OT droge Nee 
12 3 Reumatoïde artritis 2,0  63% OT droge Nee 
13 3  Reumatoïde artritis 2,7 75%  OT droge Nee 

 
Tabel 3: Meetgegevens van patiënten die aan de pilot hebben deelgenomen. De loopafstand van de 6-minutenwan-
deltest (6MWT) is in een percentage ten opzichte van de normwaarde uitgedrukt. RADAI=Rheumatoid-Arthritis-

Disease-Activity-Index;  BASDAI=Bath-AS-Disease-Activity-Index; OT water=oefentherapie in verwarmd water; OT 
droge=oefentherapie in de oefenzaal; BA=zelfstandig bewegen in het aangepast beweegaanbod
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uit de afkapwaarden. De fysiothe-
rapeuten gaven aan dat patiënten 
die volgens de afkapwaarden 
geschikt waren voor het aange-
paste beweegaanbod soms andere 
klachten hadden waardoor ze niet 
zelfstandig konden bewegen. Eén 
patiënt was wel geschikt voor het 
zelfstandig aangepast beweegaan-
bod. Deze patiënt heeft zich aan-
gemeld voor fysiofitness in zijn 
praktijk.
De werkgroep heeft besloten te 
handelen volgens de aspecten van 
EBP. De klinische expertise van 
de fysiotherapeut en de patiënt-
waarden wegen even zwaar in het 
kiezen van een adequate oefen-
vorm als de afkapwaarden.

De bestuursleden van RPV Til-
burg hebben een flyer voor het 
netwerk gemaakt en hun bewee-
gaanbod in kaart gebracht. Zij 
onderkennen een tekort aan col-
lega’s waardoor ze hun taken niet 
optimaal konden uitvoeren. De 
reumaconsulent heeft de reuma-

tologen op de hoogte gehouden 
van de pilot.
Rekening houdend met het aspect 
‘patiëntwaarden’ binnen EBP is 
de rol van de patiënt binnen het 
netwerk als volgt geformuleerd: 
“De reumapatiënt die kiest voor 
deelname aan Reumanetwerk Til-
burg wordt uitgedaagd om actief 
en bewust te kiezen voor beweeg-
mogelijkheden. Hiermee wordt 
hij betrokken bij zijn behandeling 
en is hier medeverantwoordelijk 
voor, waardoor zorg op maat ge-
boden wordt en hospitalisering 
wordt voorkomen.”

Tenslotte zijn de doelen en indi-
catoren van de pilot geëvalueerd. 
Uit de toetsing van de indicatoren 
blijkt dat het ledenaantal van de 
RPV is afgenomen van 438 naar 
388. In de pilot is één RPV-be-
stuurslid wegens ziekte uitgeval-
len. De fysiotherapeuten gebrui-
ken het protocol voor reumatoïde 
artritis, maar slechts twee van de 
drie therapeuten gebruiken het 

Bechterewprotocol. Twee fysio-
therapeuten hebben de NPI-cur-
sus ‘reumatische aandoeningen’ 
gevolgd en twee fysiotherapeu-
ten de cursus van Reumanetwerk 
Zuid-Veluwe. Een opvallende uit-
komst is dat slechts twee van de 
zes werkgroepleden doorstroom 
binnen het netwerk ervaren.
Tijdens de evaluatie is besloten 
dat het netwerk grootschalig in 
de praktijk moet worden geïm-
plementeerd, omdat de partijen 
het netwerk als verrijking van 
hun vak en een verbetering van 
de fysiotherapeutische zorg voor 
reumapatiënten ervaren. Doordat 
de partijen elkaar kunnen inscha-
kelen als het nodig is wordt hun 
beroepsuitoefening dynamischer.
De reumaconsulent heeft meer 
inzicht in de expertise van de 
eerstelijns fysiotherapeuten door 
het eenduidige werken. Uit de en-
quêtes is gebleken dat de samen-
werking fors is verbeterd. Toch 
bestaan er nog geen structurele 
communicatiemiddelen. Deze 

1
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1.  Huidige beweegvorm

Oefentherapie
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Figuur 3: Verschillende beweegvormen op basis van de afkapwaarden. Diagram 1 geeft aan welke oefenvorm de dertien 
geteste patiënten daadwerkelijk uitoefenen. Diagram 2 geeft aan welke oefenvorm aanbevolen wordt op basis van de 

afkapwaarden van de Rheumatoid-Arthritis-Disease-Activity-Index (RADAI) of Bath-AS-Disease-Activity-Index 
(BASDAI). Diagram 3 geeft aan welke oefenvorm aanbevolen wordt op basis van de afkapwaarden van de 6-minuten-

wandeltest (6MWT).
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moeten voorafgaand aan de im-
plementatie opgezet worden.
Omdat de keuze om het netwerk 
grootschalig te implementeren 
genomen wordt door een kleine 
groep zorgverleners, is besloten 
om continu te evalueren of het 
netwerk nog aan de doelstellingen 
voldoet en of de geboden zorg ef-
fectief is en bijdraagt aan de pati-
enttevredenheid.

Stap 9: Voorbereiding imple-
mentatie
De reeds beschreven stappen 
worden tijdens de voorbereiding 
van de implementatie herhaald 
op grote schaal. Alle fysiothera-
peuten uit de omgeving worden 
uitgenodigd voor deelname aan 
het netwerk. Vervolgens wordt 
tijdens een kennismakingsbijeen-
komst een doelgroepanalyse van 
de nieuwe leden gehouden. Zij 
vullen dezelfde enquête in als die 
uit de pilot. Verder worden ver-
schillende zaken vastgelegd in 
een implementatieplan, zoals de 
visie en missie, doelen en indica-
toren voor de implementatie, de 
rol van de patiënt in het netwerk 
en de taken van de verschillende 
partijen. Ook worden de bevorde-
rende en belemmerende factoren 
in kaart gebracht. Tenslotte wor-
den afspraken gemaakt over de 
scholingeisen van de partijen, de 
meetprotocollen, de overdracht 
van de patiënten en de communi-
catie tussen de betrokken partijen. 
De problemen die tijdens de pilot 
zijn gesignaleerd worden voor de 
implementatie besproken.

Stap 10: Implementatie
Deze stap valt samen met stap 
11 buiten het huidige project van 

Reumanetwerk Tilburg. Beide 
stappen worden in een volgend 
project in 2012 doorlopen. Als 
alle zaken uit de voorgaande stap-
pen zijn afgerond kan de imple-
mentatie gestart worden. Elke 
partij voert de taken uit die in het 
implementatieplan vermeld staan. 
De projectleider heeft regelma-
tig contact met de partijen om te 
controleren of de taken uitvoer-
baar zijn. Het is aan te bevelen 
om enkele evaluatiebijeenkom-
sten te plannen waarin de proces-
indicatoren en bevorderende en 
belemmerende factoren worden 
geëvalueerd, en waarin maatrege-
len kunnen worden genomen om 
problemen te voorkomen.

Stap 11: Evaluatie implemen-
tatie
Als de implementatie een vooraf 
vastgestelde tijdsperiode geduurd 
heeft worden de uitkomsten door 
de evaluerende enquêtes en een 
open interview in kaart gebracht. 
Zo worden de taken van de par-
tijen en de prestatie- en proces-
indicatoren en doelstellingen 
geëvalueerd. Tenslotte worden 
afspraken gemaakt om de samen-
werking tussen de partijen opti-
maal te houden en de doorstroom 
van patiënten tussen de partijen 
te continueren. De leider van het 
huidige project zal ook na de im-
plementatie als kartrekker blijven 
fungeren.

Discussie
In de wetenschappelijke literatuur 
ontbrak tot nu toe een praktische 
handleiding voor het opzetten van 
een netwerk. Daarom is in dit pro-
ject een stappenplan opgesteld die 
fysiotherapeuten kunnen gebrui-

ken bij de ontwikkeling hiervan 
(zie tabel 1). Het generieke plan 
beschrijft alle zaken die van be-
lang zijn bij de opzet van een net-
werk. In dit unieke stappenplan 
komen alle aspecten van EBP 
samen. Het is onderbouwd met 
literatuur, de klinische expertise 
wordt vertegenwoordigd door de 
praktijkervaringen vanuit Reu-
manetwerk Tilburg en de patiën-
twaarden komen aan bod doordat 
het belang van de patiënten wordt 
benadrukt in het plan. Het stap-
penplan is voortgevloeid uit de 
ontwikkeling van Reumanetwerk 
Tilburg. Dit netwerk is opgezet 
vanwege de eilandcultuur in de 
zorg, de slechte interdisciplinaire 
communicatie en het tekort aan 
aangepast beweegaanbod. Het is 
een samenwerkingsverband tus-
sen de ziekenhuizen, de fysio-
therapeuten en de RPV. De werk-
wijze van Reumanetwerk Tilburg 
is middels een pilot van elf weken 
getest door een werkgroep van 
drie fysiotherapeuten, twee be-
stuursleden van de RPV en een 
reumaconsulent. Het resultaat van 
de pilot was dat alle deelnemers 
tevreden waren met de werkwijze 
van het netwerk. Toch moeten en-
kele kanttekeningen worden ge-
plaatst bij de uitkomsten van de 
pilot.
Een van de speerpunten van Reu-
manetwerk Tilburg is dat de ver-
schillende partijen reumapatiën-
ten naar elkaar doorsturen. Een 
belangrijke uitkomst uit de pilot is 
echter dat het doorsturen van pa-
tiënten naar elkaar minimaal was. 
Enerzijds noemen de werkgroep-
leden de samenwerking als het 
hoogste goed, anderzijds worden 
weinig patiënten doorgestuurd. 
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Mogelijk wordt nu alleen nog ef-
fectief doorgestuurd naar elkaar. 
Opgemerkt moet worden dat 
slechts dertien patiënten door de 
fysiotherapeuten zijn getest. Wel-
licht wordt de doorstroom binnen 
het netwerk groter als meer pati-
enten gaan participeren.
Een tweede discussiepunt is de 
discrepantie tussen de oefenvorm 
die aanbevolen werd door de af-
kapwaarden van de 6MWT en de 
oefenvorm die aanbevolen werd 
door de vragenlijsten, en de oefen-
vorm die de patiënt daadwerkelijk 
uitoefende (26). In 2012 wordt 
een artikel met de betrouwbaar-
heid en validiteit van deze afkap-
waarden gepubliceerd. Uit onder-
zoeken blijkt dat de 6MWT wel 
gevalideerd is voor patiënten met 
reumatoïde artritis en M. Bech-
terew (28,29). Andere onderzoe-
ken wijzen uit dat de BASDAI-
vragenlijst gevalideerd is voor 
Bechterewpatiënten (27) en dat de 
RADAI-vragenlijst gevalideerd is 
voor reumapatiënten (30). Moge-
lijk wordt de discrepantie tussen 
de afkapwaarden opgelost als in 
de implementatiefase meer pati-
enten gaan participeren.
Tijdens het testen was één pati-
ent geschikt voor het zelfstandig 
aangepast beweegaanbod. Deze 
patiënt heeft zich aangemeld 
voor fysiofitness in zijn praktijk. 
Hij is niet naar de RPV gestuurd. 
Calsbeek noemt het onderlinge 
concurrentiegevoel als een van 
de grootste faalfactoren bij het 
opzetten van ketenzorg (11). 
Mogelijk sluimert dit aspect ook 
binnen Reumanetwerk Tilburg. 
Voorafgaand aan de implementa-
tie zal dit worden besproken met 
de werkgroepleden.

De resultaten van de toetsing 
van de indicatoren van de pilot 
moeten voorzichtig worden ge-
interpreteerd vanwege de kleine 
aantallen. Slechts zes personen 
hebben de enquêtes ingevuld. 
Het is de vraag of de uitkomsten 
representatief zijn voor de wer-
kelijke zorg. Grol en Wensing 

beschrijven dat de indicatorscores 
van eenvoudige metingen zorgen 
voor slechts een benadering van 
de werkelijkheid (14). Een aanbe-
veling voor de indicatortoetsing in 
de implementatie is dat het aantal 
personen dat de enquêtes invult 
groter is. Zo ontstaat een objectie-
ver beeld van de indicatorscores.

Ondanks enkele tekortkomingen 
van de pilot is de werkgroep en-
thousiast over de samenwerking 
die is ontstaan door de ontwikke-
ling van Reumanetwerk Tilburg. 
De samenwerking leidt tot betere 
contacten waardoor sneller ge-
communiceerd kan worden als er 
zich problemen voordoen. Daar-
om wordt het netwerk in 2012 in 
de praktijk geïmplementeerd en 
zullen met de nieuw gevormde 
werkgroep van alle reumafysio-
therapeuten uit de omgeving van 
Tilburg de stappen 9, 10 en 11 van 
het stappenplan doorlopen wor-
den. De planning is dat eind 2012 
de nieuwe werkwijze al enigszins 
zichtbaar wordt in de dagelijkse 
praktijk van de genoemde zorg-

verleners. De verwijzers worden 
in het implementatieproces mee-
genomen door ze regelmatig te 
informeren door middel van pre-
sentaties en informatiemateriaal.
Voor deze implementatie moeten 
nog enkele zaken ondernomen 
worden. Het streven van Reuma-
netwerk Tilburg is dat de patiënt 

hoogstaande fysiotherapeutische 
zorg krijgt. Bij de evaluatie van de 
pilot bleek dat slechts een van de 
drie fysiotherapeuten uit de werk-
groep voldoende geschoold was 
op het gebied van reumatische 
aandoeningen. Een voorwaarde 
voor de implementatie is dat alle 
fysiotherapeuten van het netwerk 
de twee cursussen gevolgd heb-
ben. Alleen zo kan gewerkt wor-
den volgens de beste evidentie, 
wat van belang is als men volgens 
EBP wil werken.
Een andere voorwaarde is dat 
RPV Tilburg meer bestuursleden 
krijgt zodat ze haar netwerkta-
ken goed kan uitvoeren. Een van 
de uitkomsten uit de pilot was 
dat niet alle taken optimaal uit-
gevoerd konden worden door dit 
tekort. De werkgroep is inmiddels 
actief nieuwe RPV-bestuursleden 
aan het werven.
Tenslotte zal tijdens de imple-
mentatie de projectleider niet 
meer als fysiotherapeut in het net-
werk participeren, maar alleen als 
projectleider zodat zij het proces 
nog beter kan monitoren.

“…stap voor stap naar een solide 
netwerk…”
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Conclusie en aanbevelingen 
In het project zijn de voorberei-
dingen om Reumanetwerk Til-
burg in de praktijk te implemen-
teren uitgevoerd. Reumanetwerk 
Tilburg is een uniek praktijkvoor-
beeld van EBP, waarin het weten-
schappelijke bewijs, de klinische 
expertise van de fysiotherapeut en 
de patiëntwaarden samensmelten. 
Uit de pilot bleek dat de werk-
wijze op kleinschalig niveau als 
haalbaar en prettig ervaren wordt. 
Daarom wordt in 2012 het net-
werk geïmplementeerd door alle 
geschoolde reumafysiotherapeu-
ten, de reumatologen en consulen-
ten van de beide ziekenhuizen in 
Tilburg en alle (nieuwe) bestuurs-
leden van RPV Tilburg. Hiermee 
kan een nieuw tijdperk met kwali-
tatief hoogstaande zorg voor reu-
mapatiënten in de omgeving van 
Tilburg ingeluid worden en zijn er 
mogelijkheden nieuwe ontwikke-
lingen in de zorg te implemente-
ren vanwege de al aanwezige con-
tacten en structuur. Dankzij het 
unieke generieke stappenplan kan 
vanaf nu overal in Nederland een 
gelijksoortig netwerk ontwikkeld 
worden. Zo gaat elke fysiothera-
peut binnenkort stap voor stap op 
weg naar een solide netwerk!
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