Standpunt NOV t.a.v. direct door kunnen wijzen naar medisch
specialisten door fysiotherapeuten
Zorgverzekeraars Nederland en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn
voornemens een pilot te starten, waarin fysiotherapeuten direct kunnen doorverwijzen naar de
medisch specialist. In dit geval de orthopeed. De doorverwijzing wordt in eerste instantie
gesimuleerd. Zo worden data en bewijsmateriaal verzameld om de mogelijkheden van directe
doorverwijzing te onderbouwen.
Aanleiding: ZN en het KNGF verwachten dat als fysiotherapeuten direct door kunnen wijzen naar
medisch specialisten er een betere patiëntervaring is, kosten beheerst worden en zorgverleners
ontlast. In de huidige regelgeving moet de fysiotherapeut terugverwijzen naar de huisarts, waarna de
huisarts een verwijzing naar de medisch specialist kan uitschrijven.
Standpunt van het NOV bestuur: de NOV is terughoudend met het steunen van de mogelijkheid
patiënten direct door te laten verwijzen naar een medisch specialist door de fysiotherapeut.
Het NOV bestuur adviseert orthopeden die benaderd worden om mee te werken aan deze pilot om
niet in te gaan op dit verzoek.
De NOV begrijpt dat het direct doorverwijzen door de fysiotherapeut kan leiden tot een betere
patiënttevredenheid en een efficiëntieslag in het proces (dat vaak door patiënten niet of deels wordt
begrepen). Hoewel het mogelijk is dat een fysiotherapeut een betere kennis heeft van het steun en
bewegingsstelsel dan een huisarts, is het overzicht dat de huisarts op dit moment heeft van groot
belang voor de patiënt.
Daarnaast verwacht de NOV dat het aantal (onnodige) doorverwijzingen juist toe kan nemen door
onjuist of te snel doorverwijzen. Het aantal personen dat een doorverwijzing mag doen zal enorm
toenemen in aantal, wat statistisch gezien zal leiden tot meer doorverwijzingen en ook meer foutieve
doorverwijzingen. Dit gaat gepaard met een toename in kosten en een verminderde
patiënttevredenheid.
Hoewel de behoefte groot is om de kwaliteit van de verwijzingen te verbeteren, ligt de oplossing
volgens de NOV op dit moment (nog) niet bij de FT.
De NOV vindt het een duurzamere oplossing om de lijnen tussen huisarts en specialist te verbeteren,
dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een nauwere samenwerking op lokaal niveau en
kennis te delen met huisartsen en ook fysiotherapeuten.
Een volgende stap kan dan zijn dat de huisartsen, op het gebied van triage van klachten van het
steun- en bewegingsapparaat, nauwer gaan samenwerken met fysiotherapeuten.

