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Vraag:

Mijn professionele achtergrond is:

a. Fysiotherapeut

b. Oefentherapeut

c. Diëtist

d. Anders
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Ziek zijn is topsport









Spiermassaverlies kan hard gaan!

Eiwit inname (70-90 g/d)

N- uitscheiding
Eiwit opbouw

Eiwit afbraak

Lichaamseiwit

Eiwit  turnover = Eiwit opbouw = Eiwit afbraak = ± 350 g/d



Spierverlies en ziekenhuisopname

Naar Paddon-Jones 2010

Spierverlies en 

veroudering

Mannen: 

0,3 kg per jaar

Vrouwen: 

0,2 kg per jaar

Spierverlies en 

ziekenhuisopname

Mannen en vrouwen: 

0,2 kg per dag

VS.



Bedrust, ziekte en spierverlies
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g) Gezonde jongeren,

28 dgn bedrust

Gezonde ouderen,
10 dgn bedrust

Oudere patiënten,
3 dgn
ziekenhuisopname

Verlies aan beenspiermassa
Paddon Jones (2004), Kortebein (2007)



Extra eiwit bij ontbijt en lunch

Geen toename spiermassa

Toename ‘physical performance’ (SPPB)

Tieland, JAMDA 2012



Extra eiwit bij ontbijt en lunch + weerstandstraining

Tieland, JAMDA 2012 Oct;13(8):713-19. 
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Marjan Doves, Geriatriefysiotherapeut
Consensus casefinding

Cruz-Jentoft: Age and Ageing 2010; 39: 412–423
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Wat doet een diëtist? 

WAT MENSEN DENKEN….

Behandeling
overgewicht

Dieetlijstjes

WAT DIËTISTEN DOEN

Biochemie

Fysiologie

Microbiologie

Voedingswetenschappen

Psychologie

Onderzoek

Farmacologie

Lab en beeldvorming

Voeding

Dietetiek

Counseling

Nutritional assessment



Bijvoorbeeld: nutritional assessment



De zorg
(-professional) 
van de 
toekomst

https://www.burostrakz.nl/de-zorgmedewerker-van-de-toekomst/



Groeiende zorgvraag

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide



Verschuiving
van zorg

https://hoezitdegezondheidszorginelkaar.jouwweb.nl/de-lijnen-in-de-gezondheidszorg



• https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/visie-digitalisering

Digitalisering



https://www.werf-en.nl/krapte-steeds-grotere-bedreiging/

Krapte 
zorgpersoneel



Interprofessioneel 
samenwerken

https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/feder
atiebericht/interprofessioneel-werken-begint-bij-jezelf-1



Vraag:

Ik werk al intensief en structureel samen met een andere 
(paramedisch) zorgprofessional 

a. Ja 

b. Nee

c. Heel af en toe, maar niet structureel



Mooie
voorbeelden op 
het raakvlak
voeding en 
beweging





Covid Herstelzorg

• Prospectieve cohort studie

• Evaluatie van de effectiviteit van de ‘herstelzorgregeling’ 
(50 uur fysiotherapie, 7 uur diëtetiek)

• Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

• Kwantitatief: 
• 1452 patiënten, 1708 paramedische trajecten, 897 

paramedici
• 77% van de patiënten was niet opgenomen geweest 

voor Covid
• 76% had matige klachten 



Deelnemers Covid Herstelzorg

26

Deelnemers:

1452 patienten

897 paramedici

1708 behandeltrajecten door 1 of meer paramedici

59% fysiotherapie

of oefentherapie

(n = 1005)

21% ergotherapie

(n = 364)

13% diëtetiek

(n = 224)

7% logopedie

(n = 115)



Covid Herstelzorg
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Start behandeling door paramedicus 1 jaar follow-up

Baseline

T0

3 maanden

T1

6 maanden

T2

9 maanden

T3

12 maanden

T4

Beroepsspecifieke

uitkomstmaten

bij start

Beroepsspecifieke

uitkomstmaten bij

afsluiten behandeling



Covid Herstelzorg

• Kwantitatieve resultaten na 6 maanden:

• >55% van de deelnemers: klinisch relevante
verbetering op alle primaire uitkomstmaten
(participatie, kwaliteit van leven, fysiek
functioneren, angst en depressie)

• 38% van de deelnemers voelt zich na 6 
maanden nog steeds voor >60% beperkt

• Betere vooruitgang bij mannen dan bij vrouwen

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.03.22280639v1



Covid Herstelzorg

• Kwalitatieve resultaten na 6 maanden en na 1 jaar:

• Patiënten erg tevreden met paramedische ondersteuning

• Vergoeding herstelzorg niet altijd toereikend (m.n. wanneer te 
laat ingeschakeld)

• Regierol huisarts beperkt, onduidelijk wie de regierol heeft

• Regierol vaakst gepakt door de fysiotherapeut

• Hoewel paramedici zeggen interdisciplinair samen te werken, 
gebeurt dat sporadisch. En de patiënt merkt daar niet veel van

• Meerdere betrokken paramedici voor patiënten ‘te veel’

(H)erkenning van klachten en doseren van belasting Ervaringen met paramedische 
herstelzorg bij SARS-CoV-2 infecties vanuit het perspectief van patiënten en paramedici 
(covidparamedischonderzoek.nl)

https://covidparamedischonderzoek.nl/pages/Samenvattende factsheet overall resultaten.pdf


Finger-NL: preventie dementie door leefstijlinterventie

Dementie

Geen 
effectieve 
preventie

Groot
gezondheids-

probleem

Hoge 
gezondheids-

risico’s

Geen genezing 

NL: 260.000
WW: 50 miljoen
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FINGER-NL

• Gerandomiseerde klinische trial naar de effecten van 
een multidomein leefstijlinterventie op vertraging
ontstaan dementie

• Duur 2 jaar

• FINGER (Finland) positieve resultaten -> replicatie in 
Nederland en andere landen (FINGER-NL)

• 1206 deelnemers over het hele land

• 3 of meer risicofactoren voor het ontstaan van dementie



FINGER-NL- domeinen

Voeding – MIND-NL dieet Beweging Hart- en vaatgezondheid Cognitieve activiteit

Stressreductie Sociale interactie Slaap Drinkvoeding

voeding

slaapsociale interactieontspanning

geheugentraininghart- en 
vaatgezondheid

beweging

drinkvoeding



Dia’s ontvangen van Baukje vd Heuvel, Radboudumc



CONDITIE VAN DE PATIËNT IN DE TIJD

Zonder prehabilitatie

OperatieDiagnose



CONDITIE VAN DE PATIËNT IN DE TIJD

Zonder prehabilitatie

Met prehabilitatie

OperatieDiagnose





Leermomenten…

• OCTOPuS Studie, Jesper Knoop et al. (J Physiotherapy 
2022)

• Knieartrose, n=335

• Experimentele groep (subgroep specifieke
oefentherapie), n=182

• Controlegroep (reguliere oefentherapie), n=153

• Obesitas subgroep (experimentele behandeling + 
diëtist (-> overgewicht)), n=35

https://gesund.bund.de/kniearthrose-gonarthrose#auf-einen-blick Knoop et al. (J Physiotherapy 2022)



Leermomenten…

• Resultaten

• Kniepijn -30%

• Fysiek functioneren +20%

• Geen verschillen tussen de 3 groepen

• Geen gewichtsverlies in de obesitasgroep



Leermomenten…

• Leermomenten:

• Fysiotherapeuten vonden het moeilijk overgewicht
bespreekaar te maken

• De 3 uur diëtetiek (basisverzekering) werden niet benut

• Patiënten waren niet gemotiveerd om af te vallen

• Al vaker geprobeerd, maar ‘lukt toch niet’

• Ze kwamen voor fysio, niet voor voedingsadvies

• Interprofessioneel overleg tussen fysiotherapeut en 
diëtist werd zelden opgestart



Vraag: 

Welke belemmeringen zie jij om interprofessioneel 
samen te werken? 



Belemmeringen interprofessionele samenwerking

• Zorginhoudelijk

• onbekendheid met  rol, 

vaardigheden en meerwaarde andere 

disciplines

• beperkte vindbaarheid van andere 

disciplines in de regio

• verschil in werkcultuur/-stijl tussen 

disciplines

• niet overtuigd zijn van meerwaarde 

interprofessionele samenwerking

• gebrekkige onderlinge

communicatie

• gebrek aan gedeelde doelen/visie

• Systeem/organisatie

• gebrek aan vergoeding/compensatie (bv. 

voor interprofessioneel overleg, 

gezamenlijke consulten)

• gebrek aan tijd voor overleg/afstemming

• verschilllende EPD-systemen

• onduidelijkheid over onderlinge 

rolverdeling, met gebrek aan 

regie/leiderschap

• gebrek aan goede structuur voor 

interprofessionele samenwerking (o.a. 

lokale zorgpaden, verwijsstructuur)

• gebrek aan teamcohesie
Wei J Interprof Care 2022; Rawlinson Int J Integrated Care 2021; Doornebosch J Am Med Dir Assoc 2022; Looman Med Educ 2020

• Persoonlijk

• angst voor aantasting professionele 

identiteit

• gebrek aan intrinsieke motivatie om 

samen te werken

• angst om cliënten kwijt te raken en 

daardoor inkomsten mis te lopen 

(‘broodroof’)

• moeite om verantwoordelijkheid 

voor cliënt te delen



PAR-EL: PARamedisch
Eerste Lijns consortium

• Interdisciplinair consortium

• Doel: verhogen participatie van mensen met 1 of meer
chronische aandoeningen

• Hoe? 

• Interprofessionele zorgpaden

• Participatieve benadering

• Innovatieve (eHealth) oplossingen
www.PAR-EL.nl

http://www.par-el.nl/


Bedankt voor jullie 
belangstelling, en 
op naar een 
succesvolle 
samenwerking!


