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1. Inzicht in behoefte therapeuten 
 
In april 2020 is een korte vragenlijst uitgezet met als titel ‘behoeftepeiling online diensten NPi’ en 
verspreid via de wekelijkse nieuwsbrief van het NPi en social media.  
Het doel van de vragenlijst was inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van therapeuten bij het 
gebruiken van online diensten. Welke drempels ervaren ze bij zorg op afstand en welke behoefte aan 
kennis hebben ze? Met deze informatie kan het NPi inspelen op de vragen en behoeftes die spelen 
bij therapeuten en nieuwe scholingen of andere producten ontwikkelen.  
 
RESPONDENTEN 

Informatie over de therapeuten die de vragenlijst hebben ingevuld: 
1. Aantal reacties; 144 (waarvan 117 volledig ingevuld, voltooiingspercentage 81%) 
2. Disciplines en/of specialisaties; Onderstaande grafiek geeft een totaaloverzicht van de 

antwoorden op de stelling: “Ik ben werkzaam als …” waarbij meerdere antwoorden mogelijk 
waren.   

 
 

3. Verwachting respondenten ten aanzien van online diensten in de toekomst:  
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GEBRUIK EN BEHOEFTE ONLINE DIENSTEN 

Op de vraag van welke diensten men op dit moment gebruik maakt hebben 144 respondenten 
antwoord gegeven. Zie onderstaande grafiek voor de meest gebruikte online diensten.  
Opvallend: 13% van de respondenten geeft aan géén gebruik te maken van online diensten.  
 
Andere voorbeelden van online diensten die gebruikt worden:  

- Video’s met adviezen/ zelfmanagement (bijv. via Youtube) 
- App voor oedeem patiënten 
- Siilo app voor uitwisseling van gegevens met collega’s (ook multidisciplinair) en zodat  

ouders filmpjes van hun kind kunnen verzenden naar de therapeut 
- Mail voor versturen van adviezen, oefeningen en vragenlijsten 
- Geen online dienst, maar wel veel genoemd: telefonisch contact met patiënten 

 

 
 
In onderstaande grafiek is te zien welke online diensten men verwacht te gaan gebruiken òf waar 
men behoefte aan heeft.  
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Beeldbellen is in de periode van verscherpte maatregelen vanwege de Corona-crisis veel ingezet ter 
vervanging van een fysiek consult, zo blijkt ook uit deze resultaten. Op basis van de antwoorden is 
het te verwachten dat de behoefte aan beeldbellen zal dalen nu er weer fysieke consulten mogelijk 
zijn. De behoefte aan ondersteunende online diensten in het behandeltraject (online oefeningen en 
online metingen) zullen naar verwachting redelijk stabiel blijven (op basis van de antwoorden op 
deze vraag). Andere online diensten die gericht zijn op communicatie en informatievoorziening 
stijgen in populariteit in de resultaten van deze enquête. Waarbij online diensten niet alleen ingezet 
worden in de communicatie met de patiënt, maar ook in de onderlinge communicatie met collega’s 
en andere disciplines.  
 
Uit de antwoorden op de vraag voor welke onderdelen men de online diensten wil inzetten komt een 
zelfde beeld naar voren. Dit zijn de onderdelen waar de meeste behoefte is: 

1. Oefeningen/ adviezen  
2. Informatievoorziening 
3. Begeleiding/ coaching  

 
Gevolgd door: intake en anamnese, vragenlijsten/ metingen, triage/ screening en onderzoek 
 

GEBRUIKTE VERGOEDINGEN  

De respondenten (*136) geven aan gebruik te maken van de volgende vergoedingen: 
- Zorgverzekeraar: code reguliere zitting  
- Zorgverzekeraar: code voor telefonische zitting 
- Zorgverzekeraar: code specialistische zitting 
- Gratis 
- Budget vanuit zorgketen 
- Gemeente 
- Declaratie naar patiënt, die regelt zelf met zorgverzekeraar 

 

DREMPELS EN BARRIÈRES VOOR GEBRUIK ONLINE DIENSTEN 

De volgende drempels en barrières bij het gebruik van online diensten worden gemiddeld genomen 
het meest ervaren door de respondenten: 
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Andere factoren die in mindere mate ervaren worden zijn: ontbreken/onduidelijkheid inzake 
vergoedingsmogelijkheden (38%), (nog) geen toegang tot juiste online programma’s (33%), 
onduidelijkheid over privacy (30%) en andere factoren (21%).  
 
De volgende punten worden door therapeuten ook ervaren als belemmerend (o.a. benoemd in vrije 
tekstveld bij andere factoren en uit de gesprekken met fysiotherapeuten): 

- Patiënten: terughoudend in online contact, patiënt identificeert fysiotherapie met 
aanraking/voelen > bewegen op afstand mist deze interactie, er wordt nog geen noodzaak 
ervaren voor een afspraak, voorkeur voor live afspraak of bang dat het ten koste gaat van 
aantal behandelingen, weinig bekendheid of gewenning bij cliënten (gebrek aan 
informatievoorziening) 

- Specifieke doelgroepen: bij sommige patiënten is het lastiger om online diensten in te zetten 
(lagere cognitie, ouderen, allochtonen, laagopgeleiden, kinderen vooral als ze snel afgeleid 
zijn, mensen met visuele en auditieve beperkingen) 

- Informatie: Ontbreken van ondersteunende informatie bij het inzetten van online diensten 
voor de therapeut, onbekendheid bij patiënten over mogelijkheden online diensten 

- Technisch: Kwaliteit van internet en beveiligde verbindingen (te weinig capaciteit, daardoor 
werkt het vaak niet) 

- Nieuwe patiënten: terugloop in nieuwe aanmeldingen in periode van volledig online werken 
- Ervaring therapeut en werkplezier: minder productief, kost veel meer tijd per patiënt en 

kost meer energie achter een beeldscherm, mis het fysieke en persoonlijke contact 
- Onderzoek: lichamelijk onderzoek is moeilijker zonder kunnen ‘voelen’ en goed observeren 
- Angst: bang dat zorgverzekeraars gaan sturen op versnelling van inzet online consulten ter 

vervanging van ‘duurdere’ live consulten terwijl patiënten hier veel moeite mee hebben, nu 
in deze periode is het de enige mogelijkheid om in contact te komen met patiënten  

- Fysiek beroep: oproep om naam hoog te houden en fysiek contact te blijven houden, niet 
verlagen tot snelle zakelijke manier van behandelen 

- Vergoeding op lange termijn: nu tijdelijk vergoeding van online consulten door 
zorgverzekeraar, maar wat wordt dit op de lange termijn 

 
ERVAREN VOORDELEN VAN ONLINE DIENSTEN 

De respondenten is gevraagd naar de voordelen die ze ervaren als het gaat om online diensten in de 
therapie. Het aantal positieve reacties is veel lager dan de problemen of belemmeringen die ze 
ervaren. De volgende voordelen zijn benoemd: 

- Patiënten: sommige patiënten nemen eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement meer 
serieus, meer inzicht in functioneren van hun lijf, waardoor klachten sneller over zijn 

- Doelgroepen: sluit goed aan bij patiënten die gewend zijn aan online diensten (bijv. 
jongeren) en handige tool voor mensen in het buitenland verblijven 

- Andere rol therapeut: meer coaching, je activeert de patiënt die zelf aan de slag moet 
- Inzicht in leven van patiënt: je kunt echt de dagelijkse bewegingen zien in eigen 

huis/omgeving en adviezen daarop afstemmen 
- Reistijd: scheelt reistijd voor de patiënt en in bepaalde gevallen voor therapeut 
- Extra service: voor de toekomst kan het ingezet worden als extra service voor patiënten 
- Online oefeningen: makkelijker om patiënten te voorzien van adviezen en oefeningen voor 

thuis, ook ter ondersteuning op uitleg in de praktijk, hogere therapietrouw en kwaliteit van 
uitvoeren van de oefening 

- Reminder: voor therapietrouw in uitvoeren oefeningen en nakomen van afspraken (m.n. bij 
pubers) werkt het erg fijn 

- Laagdrempeliger contact en volgen: tussendoor contact en meer zicht op het beloop van de 
klachten, o.a. door tussentijds scoren pijnscore of chatfunctie bij kleine vragen 
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BEHOEFTE AAN KENNIS EN ONDERSTEUNING 

Heeft de therapeut behoefte aan hulp bij het inzetten en opschalen van online diensten in de praktijk? 
En zo ja, in welke vorm? 
 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de behoefte van de respondenten in de peiling.  
 

 
 
Toelichtingen bij anders: 

- Schriftelijk advies over welke diensten er zijn, wat de kosten zijn op lange termijn en welke 
diensten zinvol gebleken zijn bij andere collega’s.  

- Geen voorkeur voor persoonlijk of in een groep.  
- Geen beeld bij wat deze hulp kan inhouden.  
- Nu nog geen behoefte, wellicht in toekomst.  
- De organisatie/ICT afdeling/werkgever waar ik werk pakt dit op 
- Tijdelijk beschikbaar stellen van online oefeningen zou fijn zijn.  
- Hulp in kunnen roepen wanneer dit nodig is.  
- Financieel, voor aanschaf computers met webcam. 

 
Welke kennis wil de therapeut opdoen bijvoorbeeld in een webinar/ elearning? 
Verschillende onderwerpen zijn voorgelegd en vier onderwerpen sprongen eruit (% respondenten): 

1. Werkwijze: bijv. Hoe zet ik een online consult in? (57%) 
2. Coaching vaardigheden op afstand (55%) 
3. Inzet van online diensten bij specifieke doelgroepen (50%) 
4. Andere verdienmodellen in de fysio-/oefentherapie (41%) 
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2. Overzicht leveranciers 
 

De volgende informatie is niet afkomstig uit de resultaten van de enquête en let op: dit is de actuele 
situatie en kan dus veranderen.  

LEVERANCIERS APPLICATIES 

De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (KNGF) heeft samen met o.a. NZa onderstaande rij met 
veilige/AVG-proof applicaties voor videoconsulten gedeeld (bron: KNGF, NZa 20-3-2020): 

• Clickdoc (onderdeel CMG.nl) 
• E-zorg KPN zorgmessenger 
• Physitrack 
• Vtell/Vcare 
• Weseedo 
• Zaurus 

 
Als niet veilige applicaties zijn benoemd (bron: KNGF, NZa 20-3-2020): 

• Skype (‘consumentenversie’) 
• Zoom (‘consumentenversie’) 
• Whatsapp 
• Facetime 

 
Meer informatie over privacy van reguliere applicaties voor beeldbellen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privacy_videobelle
n.pdf 
 
Keuzehulp NHG 
https://corona.nhg.org/hulpmiddelen-voor-uw-praktijk/inzet-van-digitale-communicatiemiddelen-
en-applicaties/keuzetabel-beeldbelapplicaties/ 
 
Productwijzer: digitale zorggids 
https://www.digitalezorggids.nl/product  
 
Stappenplan implementatie beeldbellen: 
https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/  
 
Standpunt en voorwaarden van KNGF: e-health binnen fysiotherapie: 
https://www.kngf.nl/KNGF/Missie+%26+Visie/standpunt-ehealth-binnen-de-fysiotherapie.html  
 
Voorbeelden applicaties/handreikingen voor de fysiotherapeut: 

- Siilo: veilige messenger app voor zorgverleners 
- App voor oedeemfysiotherapeuten NPi 
- HU instructie/handleiding voor ouders: videobeelden AIMS 
- WoWijs app: gezonde leefstijl kinderen 
- MijnZorgApp: afspraken, huiswerkoefeningen en videobellen 
- OZO verbindzorg: communicatieplatform met andere disciplines rondom cliënt/mantelzorg 
- Corpus VR: integratie van APR/VR, sensoren en gaming  

 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privacy_videobellen.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/keuzehulp_privacy_videobellen.pdf
https://corona.nhg.org/hulpmiddelen-voor-uw-praktijk/inzet-van-digitale-communicatiemiddelen-en-applicaties/keuzetabel-beeldbelapplicaties/
https://corona.nhg.org/hulpmiddelen-voor-uw-praktijk/inzet-van-digitale-communicatiemiddelen-en-applicaties/keuzetabel-beeldbelapplicaties/
https://www.digitalezorggids.nl/product
https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/
https://www.kngf.nl/KNGF/Missie+%26+Visie/standpunt-ehealth-binnen-de-fysiotherapie.html


 
NPi & WeWonder – Behoeftepeiling online diensten 
 

 8 

 
OVERZICHT APPLICATIES BEELDBELLEN 

 
Toepassing Certificering AVG/

GDPR 
proof 

Techniek 
zorgverlener 

Techniek 
patiënt 

Extra opties Kosten per 
fysiotherapeut
(normaal) 
p/mnd 

Clickdoc ISO 27001 
NEN 7510 

ja Registreren en 
inloggen in 
persoonlijk 
account 
(Chrome/Safari) 

Openen via link 
in sms/ email + 
wachtwoord. 
Geen installatie 
benodigd. 

Groepsgespr:tot 5 
Bestanden delen 
Wachtkamer-
functie 

€12,95 

E-zorg   
KPN zorg-
messenger 

ISO 27001 
NEN 7510 

ja Werkt via app; 
op pc’s, tablets 
en smartphones 

App 
downloaden en 
registreren 

Groepsgespr:tot 5 
Chatfunctie 
Bestanden delen 

5 accounts: 
€12,50  
Eenmalig 
€75,- 

Physitrack ISO 27001 
NEN 7510 

ja Registreren en 
inloggen in 
persoonlijk 
account 

Openen via link 
in mail of app 
downloaden 

Groepsgespr: 
lente/zomer 2020 
Scherm delen 
Oefenbibliotheek 
Chatten  
Patiëntenapp 
Uitkomstanalyse 

€9,95 (kleine 
praktijken) + 
bundel voor 
beeldbellen 
(vanaf €11.99) 

Vtell/Vcare ISO 27001 
NEN 7510 

ja Implementatie-
traject 

Geen installatie 
benodigd. 

Groepsgespr: nee 
Chatfunctie 
 

€6,- + 
12ct/min per 
videoconsult 

Weseedo ISO 27001 
NEN 7510 

ja Online beheer-
omgeving 

Geen installatie 
benodigd.  

Groepsgespr:tot 3 
Scherm delen 
Bestanden delen 
Wachtkamer-
functie 
Afsprakenfunctie 

Wisselend per 
aanbieder-
EPD + 
eenmalig 
€25,- 
 

Zaurus ISO 27001 
NEN 7510 

ja Registreren en 
app installeren 
voor pc/tablet 
/smartphone, 
ook webbased. 

Registreren en 
app installeren 
voor pc/tablet 
/smartphone, 
ook webbased. 
Installatie niet 
noodzakelijk.  

Groepsgespr: tot 
10 
Scherm delen 
Bestanden delen 
Chatfunctie 
Optie digitale 
assistente 
(chatbot) 

Prijs afh. van 
licentiemodel  

 
*alle toepassingen zijn ontworpen voor de zorg en dit overzicht geeft informatie over de actuele 
beschikbare gegevens (april 2020) 
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3. Financiering in beeld 
Onderstaande informatie is afkomstig van de berichtgeving van het KNGF en is van toepassing op de 
actuele situatie waarin de landelijke maatregelen van het RIVM van kracht zijn. Hou de berichtgeving 
van het KNGF in de gaten om een zo actueel mogelijk beeld te hebben van de 
financieringsmogelijkheden van online diensten.   
 
Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand? 
27/3/2020: Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties 
(videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en 
aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan 
ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. Wij hebben dat 27 maart aangekaart bij de 
zorgverzekeraars. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten? 
Voor nieuwe en bestaande patiënten. 

DSW heeft een nieuw tarief aangekondigd voor fysiotherapie op afstand. Geldt een behandeling 
van minder dan 30 minuten ook als behandeling? 
Ja. Dat is een zitting, ook voor de patiënt. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand? 
1850: screening 
1864: screening & intake & onderzoek 
1870: intake & onderzoek na verwijzing 
1000: zitting fysiotherapie 
1920: telefonische zitting fysiotherapie 

In aanvulling op de afspraken van 20 maart maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de 
reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties. Op basis van deze 
regelgeving mogen fysiotherapeuten ook verbijzonderde zorg via een videoconsult in rekening te 
brengen. 
Voor fysiotherapie betekent dit: 

•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100) 
•    Individuele zitting manuele therapie (1200) 
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500) 
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600) 
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750) 
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775) 

Wat is de ingangsdatum voor deze codes? 
1 maart 2020. 
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De voorwaarden die zij hieraan verbonden zijn: 

• Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de 
Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een 
overgangstermijn van een week worden gehanteerd; 

• Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk 
met de patiënt vooraf besproken te zijn; 

• De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/ 
aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie  

• De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties 
fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele 
consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende 
Verzekering; 

• Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op 
inhoudelijke gronden beoordeeld. 

bron: https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/coronavirus---vragen-en-antwoorden.html 

De vraag is echter hoe een videoconsult na beëindiging van de maatregelen in rekening gebracht kan 
worden en of dit nog mogelijk blijft onder een reguliere zitting fysiotherapie (code 1000).  

Volgens dit artikel hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars in 2019 
bevestigd dat ‘fysiotherapie op afstand’ mogelijk is onder de prestatiecode van een reguliere zitting 
(code 1000) bij de fysiotherapeut.  

Voorwaarden voor online fysiotherapie 

Dit betekent dat een zitting niet meer per se fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats dient 
te vinden. Wel stellen de verschillende zorgverzekeraars enkele voorwaarden: 

• Er moet een bestaande behandelrelatie zijn om te declareren onder prestatiecode 1000; 
• De behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan de behandeling 

in een praktijkruimte; 
• Een videoconsult moet aan de kant van de fysiotherapeut plaatsvinden in een ‘goed 

geoutilleerde ruimte’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ruimte privacy moet bieden en dat 
de communicatie beveiligd moet zijn; 

• De fysiotherapeut moet gebruikmaken van een speciaal hiervoor bedoelde online 
fysiotherapie-oplossing, waarbij meer mogelijk is dan alleen videoverbinding, zoals het 
volgen op afstand en delen van materiaal. (rectificatie 3 september 2019) 

Naast de voorwaarden adviseren de zorgverzekeraars om goed vast te leggen in het behandeldossier 
dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en er akkoord is vanuit de 
patiënt om misverstanden te voorkomen. 

Bron: https://www.smarthealth.nl/2019/08/22/de-weg-ligt-open-voor-fysiotherapie-op-afstand/  

 

https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/coronavirus---vragen-en-antwoorden.html
https://www.smarthealth.nl/2019/08/22/de-weg-ligt-open-voor-fysiotherapie-op-afstand/
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4. Kansen voor scholing/ 
ondersteuning 

 
Aan de hand van de reacties van de therapeuten in de enquête liggen er verschillende kansen en 
aanknopingspunten voor zowel scholing als ondersteuning op maat. Gericht op kennis van eHealth, 
het implementeren van online diensten in de praktijk en vaardigheden om op afstand zorg te bieden.  
 
Welke behoefte aan kennis en vaardigheden komt naar voren? 

- Verschillende toepassingen van eHealth (WAT) 
- Werkwijze van bijvoorbeeld een videoconsult (HOE) 
- Welke vormen van online diensten zijn bewezen effectief (literatuur) en gebruiksvriendelijk 

(ervaring)? 
- Toepassingen en gebruik bij specifieke doelgroepen patiënten > IDEE: koppelen aan 

bestaande leerlijnen  
- Coaching vaardigheden (ook op afstand) en ondersteuning zelfmanagement (methoden) 
- Andere verdienmodellen in de fysiotherapie  
- Digitale vaardigheden van therapeut  
- Visie op eHealth (o.a. welke patiënten zijn geschikt, welke doelen streven we na, angst voor 

verandering uitvoering vak) 
- Implementeren van eHealth (bijv. beeldbellen) in de praktijk  
- Instructie en enthousiasmeren patiënten voor online zorg 

 
Opties invulling behoeftes: 

- E-learning over eHealth (Wat, Hoe, Welke: bewezen en gebruiksvriendelijk, bespreken 
persoonlijke barrières therapeut)  

- Scholing: coaching op afstand en begeleiding zelfmanagement (bijv. methode: 
oplossingsgericht werken) 

- E-learning/ webinar/ document: andere verdienmodellen in de fysiotherapie ook in relatie 
tot eHealth 

- Koppelen aan bestaande scholingen: eHealth toepassingen bij specifieke doelgroepen 
(bijvoorbeeld inzet online meetinstrumenten en kwaliteit bewaken) 

- Ontwikkelen van applicaties voor informatievoorziening patiënten  
- Groepstraject met persoonlijke begeleiding: implementatie eHealth in de praktijk 

o Doelstelling en visie formuleren 
o Keuze type eHealth en toepassing afhankelijk van doelgroep 
o Behoefte medewerkers + scholing + hoe krijg je medewerkers mee? 
o Stappenplan implementatie 
o Evaluatie medewerkers + patiënten 
o Bijstelling en borging 

Bundelen van aantal praktijken > adviseren en begeleiden 
Informatiemateriaal ontwikkelen voor patiënten/cliënten   

 
SLIM: subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria 
 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria
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