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1. Inleiding
Doelmatigheid bevordering in de zorg is van groot belang. Binnen de zorg voor klachten aan het
bewegingsapparaat spitst dit zich toe op de poortwachter positie van de huisarts. Voor doorverwijzing
naar specialistische zorg in 2e lijn dan wel voor aanvullende diagnostiek, is een verwijzing nodig van de
huisarts. Hiermee wordt getracht onnodig doorverwijzen naar de 2e lijn te voorkomen en worden
mogelijk grotere kosten in de 2e lijn voorkomen. Deze regelgeving werkt echter verstarrend en bevat
prikkels die ondoelmatig handelen stimuleert.
Ondoelmatigheid ontstaat als patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat onterecht, te snel
en/of te frequent worden doorverwezen naar de 2e lijn, waarbij vervolgens een patiënt weer terug
verwezen wordt naar beweegzorg in de eerste lijn of onterecht in de 2e lijn behandeld wordt. Een
indicatie voor ondoelmatig handelen blijkt uit een pilot studie in Nederland welke aantoont dat bij
63% van de door de huisarts aangevraagde aanvullende diagnostiek bij rugklachten, er geen
bevestiging plaats vindt van het vermoeden van de huisarts dat er sprake is van specifieke pathologie.
Dezelfde diagnostische studie laat zien dat, indien geen pathologie wordt aangetoond in 70% een
behandeling in de 2e lijn voorkomen had kunnen worden.(One stop diagnostiek, 2011) Dit komt de
kwaliteit van leven van de patiënt niet ten goede.
Een winst in doelmatigheid van zorg is ook te behalen als taken in de tweede lijn door specialisten op
basis van herschikking kunnen worden uitgevoerd door de ACP.

Evidentie voor “Advanced Clinical Practitioner” in de beweegzorg

Internationaal is in diverse landen een vernieuwing in de zorg geïnitieerd, door het inzetten van
“Advanced Clinical Practitioner’s (ACP’s). De ACP is een fysiotherapeut, met extra competenties en
jaren van opleiding en expertise in klachten van het bewegingsapparaat (4 jaar opleiding
fysiotherapeut, 3 jaar master opleiding specialist, module 1,5 lijn case manager/ extended scope).
Internationaal (Engeland, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen) wordt de rol van ACP
toegespitst op verwijzing voor aanvullende diagnostiek naar 2e lijn, doorverwijzen naar orthopeed en
neuroloog in 2e lijn, medicatie aanvragen gerelateerd aan bewegingsapparaat en het geven van
bindend arbeidsparticipatie. Deze positionering van de ACP internationaal heeft geleid tot:
a) een betere overeenstemming tussen de aangetoonde specifieke klacht op aanvullende
diagnostiek door de ACP vs de huisarts (Aiken et al., 2008, MacKay et al., 2009, Oakley &
Shacklady, 2015)
b) hogere effectiviteit van behandelen (Oakley & Shacklady, 2015) door patiënten ervaren
c) verlaging agendadruk en hoge tevredenheid score onder huisartsen (Kennedy et al., 2010,
Morris et al., 2014)
d) hogere patiënten satisfactie (Pearse et al., 2006, Kennedy et al., 2010, O’Mir et al., 2016,
Desmeules et al., 2012)
e) wachttijd verkorting (O’Mir et al., 2016, Morris et al., 2014) en
f) kostenbesparing (Desmeules et al, 2012, Wylie et al., 2015)
Politieke-, economisch-, sociale ontwikkeling
Ook binnen het overleg orgaan met het ministerie van VWS, paramedisch beroepen en
zorgverzekeraars is aangegeven dat het onderzoeken van substitutie van zorg tot prioriteit moet
worden verheven. Dit is opgenomen in het bestuurlijk akkoord. Met bovengenoemde gemeten
effecten internationaal, de wens om deze vorm van substitutie van zorg te exploreren en de indicatie
dat ook zorgverleners binnen eerste en tweede lijn hierin willen investeren, is het noodzakelijk om
de competenties van de ACP nader te omschrijven en invulling te geven aan bewaking van kwaliteit
van het zorgproces en de geleverde zorg.
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Het huidige document zal nader ingaan op welke competenties nodig zijn om als ACP in de
gezondheidszorg te kunnen werken. Verder aan welke voorwaarden het zorgproces moet voldoen en
aan welke kwaliteitseisen de ACP moet voldoen om kwaliteit te leveren en hoe dit zal worden
bewaakt. Het document zal zich met name richten op de ACP zorg die geleverd zal worden in de
eerste lijn op basis van taakherschikking van de huisarts. Vanzelfsprekend zal dit document zich in de
toekomst verder kunnen ontwikkelen als de ACP zorg zich positioneert als 1.5 lijn case manager op
basis van taakherschikking van een specialist als oncoloog, hart-vaat-long arts, obstetrist of
gynaecoloog, etc. Evident zullen hiervoor andere eisen gesteld worden aan de vooropleiding van de
fysiotherapeut-specialist, zoals de oncologie fysiotherapeut, hart-vaat-long specialist, de
bekkenfysiotherapeut, etc.
Referenties
Aiken AB, McColl MA. Diagnostic and treatment concordance between a physiotherapist and an
-

orthopedic surgeon--a pilot study. J Interprof Care. 2008 Jun;22(3):253-61.
MacKay C, Davis AM, Mahomed N, Badley EM. Expanding roles in orthopaedic care: a
comparison of physiotherapist and orthopaedic surgeon recommendations for triage. J Eval Clin
Pract. 2009 Feb;15(1):178-83.

-

One stop diagnostiek in 1 dag – eerstelijnsgeneeskunde St Radboud ELG-UMC Radboud, Elst
2011Oakley C, Shacklady C. The Clinical Effectiveness of the Extended-Scope
Physiotherapist Role in Musculoskeletal Triage: A Systematic Review.
Musculoskeletal Care. 2015 Dec;13(4):204-21
Kennedy DM, Robarts S, Woodhouse L. Patients are satisfied with advanced
practice physiotherapists in a role traditionally performed by orthopaedic
surgeons. Physiother Can. 2010 Fall;62(4):298-305.
Morris JH, Grimmer K. Non-medical prescribing by physiotherapists: issues
reported in the current evidence. Man Ther. 2014 Feb;19(1):82-6.
Pearse EO, Maclean A, Ricketts DM. The extended scope physiotherapist in
orthopaedic out-patients - an audit. Ann R Coll Surg Engl. 2006 Nov;88(7):653-5.
Desmeules F, Roy JS, MacDermid JC, Champagne F, Hinse O, Woodhouse LJ. Advanced practice
physiotherapy in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review. BMC
Musculoskelet Disord. 2012 Jun 21;13:107.
O Mir M, Cooney C, O'Sullivan C, Blake C, Kelly P, Kiely P, Noel J, Moore D. The efficacy of an
extended scope physiotherapy clinic in paediatric
orthopaedics. J Child Orthop. 2016 Apr;10(2):169-75.
Wylie K, Crilly J, Toloo GS, FitzGerald G, Burke J, Williams G, Bell A. Review
article: Emergency department models of care in the context of care quality and cost: a
systematic review. Emerg Med Australas. 2015 Apr;27(2):95-101.

2. Definities en afbakening
Binnen dit document worden 2 termen gebruikt voor het beschrijven van een ACP te weten
de extended scope fysiotherapeut en de ACP. Om deze zuiver van elkaar te onderscheiden
hierbij de volgende definities:
Extended scope therapeut
Een BIG geregistreerde fysiotherapeut, in bezit van een fysiotherapeutisch specialisme op
master niveau, die werk met positief resultaat een erkende extended scope opleiding
hebben afgerond.
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Advanced Clinical Practitioner
Een BIG geregistreerde fysiotherapeut die aanvullende competenties heeft verworven als
fysiotherapeut specialist op EEK 7 niveau (Master ) en daarnaast minimaal 5 jaren relevante
werkervaring na de Master opleiding heeft, de opleiding tot extended scope opleiding met
goed gevolg heeft afgelegd en op basis van een autorisatie verklaring waarin taak
herschikking nader is omschreven werkt, in nauwe samenwerking met de zorgverlener wiens
taken herschikt zijn en de autorisatie hiertoe heeft afgegeven.
Binnen dit document zal met name de competenties van de Advanced Clinical Practitioner
besproken worden werkend in de eerste lijn naast de huisarts of als 1,5 lijns case manager.

3. Competentie omschrijving
Om te kunnen werken als ACP dient allereerst de opleiding tot 1,5 case manager dan wel
extended scope gevolgd te worden. Deze kan specifiek toegespitsts worden op het domein
van de fysiotherapeut/ specialist. Dit betekent dat de competenties voortbouwen op de
reeds verworven competenties van de fysiotherapeut en fysiotherapeut specialist. Voor het
werken naast de huisarts in de eerste lijn of 1,5 lijn in de beweegzorg zal de ACP
omschrijving met name aansluiten bij de fysiotherapeut specialist op het musculoskeletale
domein, te weten de manueel therapeut en de sportfysiotherapeut. Bij instroom in het
profiel is aan alle competenties beschreven in het profiel reeds voldaan.
(zie bijlage 1, 2 & 3).
Aanvullende competenties conform het European Qualification Framework op EKK 7 niveau
zijn geformuleerd met in acht neming van onderstaande onderdelen:
–

–
–

Contextbeschrijving, afhankelijk van het specialisme van de fysiotherapeutisch samen
met kennis bepalend voor de moeilijkheidsgraad van de vaardigheden;
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vormen het vermogen om samen te werken
met anderen en de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen werkresultaten en/of
die van anderen
Kennis is het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat
verband houdt met het fysiotherapeutisch beroep als ACP
Vaardigheden:
o toepassen van kennis reproduceren, analyseren, integreren, evalueren,
combineren en toepassen in de uitoefening van het beroep;
o probleemoplossende vaardigheden;
o leer- en ontwikkelingsvaardigheden;
o informatievaardigheden;
o communicatieve vaardigheden.
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Op basis van onderstaande aanvullende competenties, zal de fysiotherapeut- specialist zich
bekwamen om te gaan werken als ACP in de beweegzorg in de eerste lijn
1. Het stellen van medische diagnose
Daar waar de fysiotherapeut- specialist 7 jaar geschoold is in het stellen van
diagnoses gerelateerd aan het bewegingsapparaat en deze te formuleren binnen het
kader van het International Classification on Functioning Disability and Health (Zie
bijlage 4, document World Health Organization) zal de ES therapeut de competentie
verwerven van het verwoorden van de gestelde diagnose conform de ICD –
International Classification of Disease (zie bijlage 5)- Zelfstandigheid, kennis en
vaardigheden niveau.
2. Het verdiepen van kennis/ herkenning van rode vlaggen.
De fysiotherapeut is geschoold in herkenning van rode vlaggen gerelateerd aan het
bewegingsapparaat zoals omschreven in BCP fysiotherapeut, zie bijlage 1. Door deze
triage diagnostiek heeft de fysiotherapeut een directe toegankelijkheid binnen de
eerste lijn zorg. Een verdieping kan plaatsvinden binnen de context van het werkveld
van de specialist fysiotherapeut. Hiertoe behoren de domeinen Interne geneeskunde,
Orthopedie, Neurologie, Oncologie en Reumatologie - Context gerelateerd,
zelfstandigheid, kennis en vaardigheden niveau.
3. Indicatie stelling aanvullende medische diagnostiek (radiologie).
De ACP verwerft de competentie om goed overwogen op basis van
wetenschappelijke evidentie over meerwaarde van aanvullende diagnostiek,
indicatie stelling voor aandoening patiënt, en maatschappelijke kosten te komen tot
een besluit al dan niet te verwijzen voor aanvullende diagnostiek in de tweede lijn.
Hiertoe is een verdieping van kennis nodig over indicatie stelling aanvullende
medische diagnostiek in de tweede lijn op basis van Evidence Based Clinical Practice
en de kritische meerwaarde hiervan. Daarnaast zal een verdieping van kennis
plaatsvinden over alle mogelijke aanvullende medische diagnostiek in de tweede lijn
(radiologie), gerelateerd aan het bewegingsapparaat op basis van de state of the art
van huidige medische diagnostiek, meerwaarde op basis van wetenschappelijke
evidentie, het huidige gebruik en ‘over’-gebruik, alsook de kosten voor de
gezondheidzorg. De ACP is op de hoogte van alle beroepsafspraken tussen de
huisarts en de radiologen. Daarnaast is de ACP op de hoogte van de diverse
richtlijnen gekoppeld aan klachten van het bewegingsapparaat en het belang van
confirmatie hieraan. Daarnaast leert de ACP hoe de verwijzing plaats vindt in het
zorgproces en hoe Diagnose behandelcodes (DBC’s) worden geopend en afgesloten.
Context gerelateerd, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden niveau.
4. Indicatie zorg in tweede lijn evidence based. De ACP leert de competentie om goed
overwogen tot een besluit te komen op basis van wetenschappelijke evidentie over
meerwaarde van consult in tweede lijn, alsook maatschappelijke kosten, gericht op
de hulpvraag van de patiënt. Binnen het huidige kader worden de volgende
specialistische consulten bedoeld: orthopeed, neuroloog, internist, oncoloog.
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Hiertoe is een verdieping van kennis nodig over de indicatiestelling van een
specialistische consult in de tweede lijn op basis van Evidence Based Clinical Practice,
de meerwaarde hiervan, de maatschappelijke kosten. Een verdieping van kennis zal
plaatsvinden over alle mogelijke aanvullende medische consulten gerelateerd aan
klachten van het bewegingsapparaat in de tweede lijn. Daarnaast is de ACP op de
hoogte van de diverse richtlijnen gekoppeld aan klachten van het bewegingsapparaat
en het belang van confirmatie hieraan. De ACP is op de hoogte van alle
beroepsafspraken tussen de huisarts en de specialisten. Daarnaast leert de ACP hoe
de verwijzing plaats vindt in het zorgproces en hoe DBC’s worden geopend en
afgesloten. Context gerelateerd, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden niveau.
5. Richtlijnen en beroepsafspraken Huisartsen – medisch specialisten.
De ACP verwerft de competentie om ten allen tijde op de hoogte te blijven van de
state of the art van evidence based richtlijnen van het Nederlands Huisartsen
Genootschap en zich hieraan te houden tenzij de ACP gefundeerd hiervan afwijkt. De
ACP is te allen tijde op de hoogte van de meeste recente beroepsafspraken tussen
het huisartsen genootschap en de diverse specialisten en houdt zich hieraan. De ACP
is bekend met het zorgproces zoals deze wordt geïnitieerd en gecontinueerd door de
huisarts en houdt zich aan een nauwe transparante verslaglegging, conform de
richtlijn. Zelfstandigheid, kennis en vaardigheden niveau.
6. Communicatie multidisciplinair
De ACP leert in aanvulling van de competentie multidisciplinair samenwerken zoals
reeds omschreven in diverse BCP’s van de fysiotherapeut- specialist (bijlage 1,2 en 3)
nader te communiceren met specialisten door middel van verwijzingen, direct
persoonlijk overleg en/of via zorg mail en elektronisch patiënten dossiers. Context
gerelateerd, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden niveau.

4. Leerproces
Na de opleiding Extended scope is het leerproces van de ACP nog niet afgerond. Het vervolg
leerproces wordt ingericht door de huisarts die zijn taken gaat herschikken. Het leerproces
wordt expliciet omschreven en vastgelegd tussen een ACP en de huisarts in een
samenwerkingsovereenkomst. In deze samenwerkingsovereenkomst staan de volgende
afspraken geformuleerd:
-

-

Training van de ACP door de huisarts op locatie, nader uitgewerkt in aantal uren en
samen aantallen patiënten zien/ spreekuur draaien en voorwaarden gesteld door de
huisarts om te komen tot herschikking als zelfstandigheid op de verschillende taken
1) verwijzen voor aanvullende diagnostiek en 2) verwijzen voor medische
specialistisch consult in tweede lijn
De taken die door de huisarts herschikt gaan worden naar de ACP na afleggen van
het trainingsproces. Hiertoe wordt een autorisatie verklaring ingevuld en door beiden
ondertekend (zie bijlage 6). De huisarts bepaald welke taken worden herschikt. Op
basis van deze autorisatie verklaring heeft de ACP juridisch gezien het recht om als
ACP zelfstandig te kunnen werken op eigen verantwoording.
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-

Communicatie afspraken over directe rapportage na screening en triage diagnostiek,
terugkoppeling en verslaglegging, communicatie met en van tweede lijn, direct
persoonlijk overleg en bij houden van veranderingen in het zorgproces.

5. Bekwaam - bevoegd
Pas nadat het volledige trainingsproces is afgerond door de ACP, heeft de ACP zich
bekwaamd en is hij/zij daardoor ook bevoegd om die taken te vervullen die de huisarts heeft
herschikt in de eerste lijn. De ACP functioneert daarbij volledig zelfstandig en op eigen
verantwoordelijkheid. Voor de inspecteur van Volksgezondheid zal de ACP als
fysiotherapeut- specialist met bewijslast voor extra bekwaming op het werken naast de
huisarts in de eerste lijn en als BIG geregistreerde beoordeeld worden via het tuchtrecht, bij
wanprestaties en schade bij patiënten.
Patiënten zullen van te voren zijn geïnformeerd over mogelijke klachten procedures en
kunnen zich te allen tijde melden bij de klachten commissie van de Nederlandse Vereniging
voor Extended Scope (NVES)

5. Zorgproces
Indien de ACP op basis van een afgelegde training en een autorisatie verklaring gaat werken
naast de desbetreffende huisarts in de eerste lijn beweegzorg zullen kan een patiënt zich
met klachten direct melden bij de ACP.
Na een screening en triage diagnostiek door de ACP zal de huisarts direct op de hoogte
worden gebracht door middel van een rapportage waarin ook de vervolgstappen en indicatie
voor aanvullende diagnostiek dan wel consult nader wordt toegelicht, indien geïndiceerd.
Bij een indicatie voor diagnostiek dan wel consult in de tweede lijn zal de ACP deze
verwijzing naar specialist sturen onder eigen naam met daarbij de naam van de huisarts
wiens taken zijn herschikt. Op basis van de naam van de huisarts wordt een BCP geopend.
Communicatie vanuit de tweede lijn terug naar ACP en huisarts zal tegelijkertijd
plaatsvinden naar beiden. Indien dit niet gebeurt houdt men zich aan de communicatie
afspraken zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst.
Verslaglegging van screening en consult, rapportage van behandeling in eerste lijn (indien
geïndiceerd) dan wel en/of aanvullende diagnostiek behandeling en resultaten consult
(indien geïndiceerd) vindt plaats conform communicatie afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst. De ACP en huisarts verplichten zich op het bijhouden van
transparante verslaglegging van de patiënt in het persoonlijk dossier, conform richtlijnen, en
elkaar direct op de hoogte te houden bij veranderingen in het zorgproces.

6. Kwaliteitseisen
De ACP dient te voldoen aan kwaliteitseisen om te kunnen werken als ACP.
De kwaliteitseisen zijn nader geformuleerd door de Nederlandse vereniging voor Extended
Scope therapeuten – NVES.
Indien een ACP ingeschreven wil staan in het onafhankelijk kwaliteitsregister zal deze
moeten overleggen:
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-

Master diploma fysiotherapeut specialist
Bewijslast van aantal jaren werkervaring in de kliniek
Samenwerkingsovereenkomst met huisarts wiens taken worden herschikt, inclusief
omschrijving van leerproces
Autorisatie verklaring

De CP dient te voldoen aan een minimale scholing van 60 studiepunten specifiek gericht op
ACP care voor een herregistratie van 5 jaar in het onafhankelijk kwaliteitsregister. Het
register bepaald op basis van zwaarte, niveau en duur de waarde van studiepunten voor
congressen, intervisie, volgen van studies etc.

Verwijzingen:
1. Beroepscompetentieprofiel fysiotherapeut
2. Beroepscompetentie profiel Manueel therapeut
3. Beroepscompetentieprofiel Sport fysiotherapeut
4. ICF - International Classification of Functioning
5. ICD – International Classification of Disease
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