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Inleiding
Voor je ligt het Jaarbeeld van de Nederlandse Vereniging voor
Manuele Therapie (NVMT) waarin we vertellen wat we belangrijk
vinden én wat we in 2019 hebben gedaan. Werk dat we als
bestuur niet alleen hadden kunnen verzetten: dat doen we
samen met onze mensen van de commissies, het bureau en
de leden die actief met ons meedoen en denken.
De zorg is in ontwikkeling en dat raakt ook de manuele therapie.
De vraag is hoe je de manueel therapeut in dat veranderende
spectrum positioneert. Het is daarom goed dat we ons onderscheiden van de fysiotherapeut. In 2019 hebben we daarvoor onze bouwstenen verder op orde gebracht: we hebben complexiteit beter geduid
en we zijn aan de slag gegaan met MT-Ned(t).
We vinden contact met onze leden heel belangrijk. Afgelopen jaar hebben we stappen
gezet om dit via onze regioambassadeurs en young professionals verder vorm te geven. En ik ben erg trots op het feit dat er 661 leden naar ons symposium kwamen. Op
een groep van bijna 2000 leden is dat toch erg mooi. Dat geeft wel aan dat de manuele therapie springlevend is! Je ziet dat manueel therapeuten sterk
geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke kant van hun vak. Je ziet het aan de opkomst
bij het symposium, bij de vakinhoudelijke avonden in de regio maar ook aan hoeveel
mensen onze bijdragen in FysioPraxis en van de Wetenschapsreporter lezen.
Het vak blijven ontwikkelen is belangrijk en daar dragen we graag aan bij door
manueeltherapeutisch wetenschappelijk onderzoek te stimuleren via ons
Wetenschappelijk Fonds, door onze werkzaamheden binnen het MSG Science
Netwerk maar ook door bijvoorbeeld dé experts – uit binnen- en buitenland - uit te
nodigen voor ons symposium. In 2021 hebben we onze jubileumeditie, ik kijk er
nu al naar uit. Met de opleidingen hebben we intensief contact. De kwaliteit van het
onderwijs in Nederland is hoog.
We onderhouden nauwe contacten met relevante stakeholders. We hebben
samengewerkt met andere beroepsinhoudelijke verenigingen vanuit de Federatie
Fysiotherapie Specialisten. Een samenwerking die steeds intensiever wordt.
Zo hebben we samen opgetrokken om de regels voor de uitwerking van KRF NL
praktisch en werkbaar te krijgen. Wat goed is van KRF NL is dat er rekening
gehouden wordt met de overlap fysiotherapie-specialisme. En we zitten jaarlijks met
zorgverzekeraars om tafel om de stand van zaken te bespreken, hebben overleg
met huisartsen en orthopeden en nemen deel aan de beleidsvorming van het KNGF.
In dit Jaarbeeld lees je nog veel meer over onze activiteiten voor de manuele
therapie. Veel leesplezier!
Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT
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Het bestuur
Gerard van der Wees
Voorzitter

Sandra Jorna Lakke
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Sandra Jorna Lakke en Nathan Hutting | Over onderzoek, onderwijs
en internationale samenwerking

‘De ontwikkeling en
verdieping van het vak
is één van de belangrijkste
taken van de vereniging’
Nathan Hutting

Verdieping

Nathan: ‘Al sinds de oprichting heeft de
NVMT wetenschap hoog in het vaandel
staan. En nog steeds zien we de
ontwikkeling en verdieping van het vak
als één van de belangrijkste taken van de
vereniging. De inhoud van het vak is voor
de manueel therapeut van groot belang,
daar baseert hij zijn handelen op. Als
NVMT zorgen we ervoor dat de manueel
therapeut op de hoogte is van de allerlaatste ontwikkelingen binnen zijn of haar
vakgebied.’

Mooiste resultaat?
Het Wetenschappelijk Fonds!

Onderzoek een boost

Nathan: ‘We vinden het belangrijk om wetenschappelijke
informatie en nieuwe inzichten over de manuele therapie te
vergaren. Enerzijds om onze leden goed te informeren maar
ook om internationaal een bijdrage te kunnen leveren aan
de ontwikkeling van het vakgebied. Met het NVMT Weten
schappelijk Fonds geven we onderzoeken jaarlijks een
- kleine - boost. Het top-down onderzoek richtte zich deze keer
op manuele therapie bij complexe neuro-musculoskeletale
gezondheidsproblemen. Het onderwerp voor bottom-up
onderzoek was vrij. De ingediende onderwerpen waren
wezenlijk anders dan de jaren daarvoor en daar ben ik blij mee.
Zo leveren we vanuit het fonds op verschillende vlakken een
bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. Er komen
steeds meer aanvragen en de kwaliteit ervan wordt steeds
hoger. Wel zijn het vaak nog dezelfde instituten die aanvragen
doen. Een aandachtspunt. Daarom bij deze de oproep aan alle
universiteiten, hogescholen en opleidingen: doe ook een aanvraag bij het fonds.’

i
Jaarlijks studeren

±100

manueel therapeuten af
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Sandra Jorna Lakke en Nathan Hutting | Over onderzoek, onderwijs
en internationale samenwerking

Wendy Scholten-Peeters ontving eerder een bijdrage uit
het fonds: ‘Onderzoek op specifiek manueel-therapeutisch
vlak is moeilijk te financieren bij andere subsidiegevers.
Met steun van het NVMT Wetenschappelijk Fonds kunnen
we de manuele therapie verder kritisch beschouwen en
onderbouwen. We hebben met de bijdragen van het fonds
materiaalkosten (MRI-scans, bloedonderzoek) bekostigd
waardoor het onderzoek uitvoerbaar werd. Tegen andere
onderzoekers wil ik zeggen: als je nog twijfelt over het doen
van een aanvraag, kijk eens of je samen met andere
onderzoekers een sterke aanvraag in kunt dienen.’

Internationaal

Het NVMT Wetenschappelijk
Fonds ondersteunde in 2019:
Identificatie van de meest geschikte
vragenlijsten om resilience, optimisme,
acceptatie en locus of control te bepalen
bij patiënten met persisterende
musculoskeletale klachten in de manueel
therapeutische praktijk - Twee Delphi
studies | Hoofdaanvrager:
prof. dr. Michel Coppieters
Does neurodynamics/manual therapy
result in improvements in longitudinal
and transverse nerve excursion, and in
myelin and axonal integrity? A pilot RCT
using ultrasound imaging and DTI-MRI
Hoofdaanvrager:
prof. dr. Michel Coppieters

Nathan: ‘De NVMT is aangesloten bij de International Federation
of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), de
overkoepelende organisatie van manueel therapeuten wereldwijd. Tot een paar jaar terug werkte de IFOMPT vrij top-down,
maar dat is echt veranderd. Zo zijn er werkgroepen op het
gebied van o.a. PR, onderzoek en financiën. Dat levert veel
meer betrokkenheid én invloed op van de aangesloten landen.
Nederland staat goed aangeschreven. Door lid te zijn van de
IFOMPT is dit internationaal ook zichtbaar. We voldoen aan
de vereisten en kunnen kennis delen, samenwerking aangaan
en gebruik maken van de ‘standards’ die binnen IFOMPT
ontwikkeld worden. En het brengt voor onze leden nog meer
voordelen met zich mee. Zo brengt de IFOMPT regelmatig
nieuwsbrieven, ‘research reviews’ en andere publicaties uit
en organiseert webinars die voor manueel therapeuten in
Nederland heel interessant zijn. Zo gaf Diane Lee een interessant webinar over de rol van de thorax bij pijn en disfunctie van
het bekken. Ook is de IFOMPT een partnership aangegaan met
het Journal of Manual & Manipulative Therapy. Verder krijgen
NVMT-leden korting op betaalwebinars, op de toegangsprijs
van het internationale congres en hebben ze gratis toegang tot
de titels, samenvattingen, ‘open acces manuscripts’ en video’s
die het Journal publiceert. Via onze eigen nieuwsbrief brengen
we deze informatie onder de aandacht bij onze leden.’

Kwalitatief onderzoek naar de percepties,

i

attitudes, meningen, handelswijze en
het kennisniveau van de Nederlandse
manueel therapeut ten aanzien de
pre-manipulatieve cervicale screening
Hoofdaanvrager: dr. Maarten Schmitt

933 manueel therapeuten
zijn geregistreerd master
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Sandra Jorna Lakke en Nathan Hutting | Over onderzoek, onderwijs
en internationale samenwerking

‘Alle opleidingen
voldoen ook aan de
internationale standaard’
Sandra Jorna Lakke

Masteropleidingen

Overleg

‘We vroegen in 2018 aan 543 leden onder de 55 jaar die nog
niet mastergeschoold waren waarom dat zo was, wat ervoor
nodig is en wat hun wensen rondom opleidingen waren. De
redenen hadden kort gezegd te maken met tijd en geld. En dat
is logisch, iedereen is druk. En het heeft ook te maken met
autonomie. Want je bént specialist en je hebt ervaring en dan
kan het lastig zijn dat er door de grote groep besloten is dat je
aan de mastereis moet voldoen. Maar ga je niet mee, dan wordt
je niet meer in het deelregister opgenomen. Op basis van de
enquête uit 2018 hebben de opleidingen aanpassingen gedaan
en dat is hartstikke mooi. Het feit dat mensen nu een verkorte
opleiding kunnen doen helpt. En ook het tijdspad is veelal zelf
in te delen. In FysioPraxis van januari 2019 kun je hier meer
over lezen. In 2019 is op onze website een lijst met opleidingen
relevant voor het musculoskeletale domein gepubliceerd die
gevolgd kunnen worden om aan de mastereis te voldoen. Het is
een brede lijst. Interessant om naar te kijken mocht je nog een
master willen volgen. De opleidingen bieden ook verkorte
masters aan én mensen kunnen vrijstelling krijgen voor onderdelen die ze al gedaan hebben.’

‘Door het hoge opleidings
niveau van de therapeuten
en door wetenschappelijk
onderzoek is de kwaliteit
van het vak geborgd.’

Sandra: ‘Als je ingeschreven wilt blijven als manueel therapeut
in het Deelregister Manueeltherapeut, dan moet je op 1 januari
2025 voldoen aan de mastereis. Inmiddels zijn een groot aantal
leden van de NVMT mastergeschoold. In 2019 hebben we
aan dit onderwerp extra veel aandacht besteed. We vinden
het belangrijk dat onze leden weten dat de mastereis eraan
komt. Regelmatig communiceren we er daarom over, via onze
nieuwsbrief, via blogs van onze voorzitter en in FysioPraxis.’

‘Met opleidingen hebben we structureel
overleg over het borgen van de kwaliteit
zodat deze steeds blijft aansluiten bij de
verwachtingen en er tijdig bijgestuurd kan
worden. In 2019 hebben we met de opleidingen ook gesproken over waar een
opleiding manuele therapie in Nederland
volgens hen minimaal aan moet voldoen.

Dit vroegen we in relatie tot de
ontwikkeling van het beroepsprofiel van
de manueel therapeut. Het idee is om
nu een landelijk overleg opleidingen
manuele therapie op te gaan zetten.’

Mooiste resultaat?
De IFOMPT monitoring!
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Marianne de Roon | Over (nieuwe) leden, young professionals en regioambassadeurs

‘Van het eerste tot het
laatste jaar is de student
betrokken bij de vereniging’
Marianne de Roon
Marianne: ‘De NVMT wil dat zoveel mogelijk (betrokken)
manueel therapeuten lid zijn van de vereniging. Via landelijke
inhoudelijke activiteiten bereiken we steeds meer therapeuten.
Tijdens een van de heidagen concludeerden we dat de NVMT
zich nóg meer als netwerk moet gaan organiseren waarbij het
bestuur faciliteert en de linking pin is tussen landelijk beleid,
contacten met landelijke stakeholders en de leden. Onze regioambassadeurs en de young professionals kregen een grotere
rol. Via hen is er zicht op de ontwikkelingen in het veld, bij de
praktijken en de leden. De komende jaren wordt dit steeds
belangrijker omdat er regionaal nieuwe organisatieverbanden
ontstaan van meerdere professionals en ook zorgverzekeraars
naast landelijke kwaliteitskaders ook de regionale samenwerking als speerpunt hebben benoemd.’

‘De vakinhoudelijke avonden organiseren
we al een aantal jaren met een andere
beroepsinhoudelijk vereniging en we
richten ons dan op overlappende onderwerpen. Afgelopen jaar was dat samen
met de NVOF. Deze samenwerking wordt
door de deelnemers altijd zeer gewaardeerd. Ik hoop dat de samenwerking met
andere verenigingen hierdoor een boost
krijgt!’

Oren en ogen in de regio

ambassadeurs.

‘Er zijn zeven regioambassadeurs. Zij zijn onze ‘oren en ogen’
in de regio. Zij helpen het bestuur om in de regio het beleid
onder de aandacht te brengen van leden en niet-leden. Andersom informeren de ambassadeurs het bestuur over onderwerpen
die vanuit de regio aandacht vragen. Ze zijn betrokken bij de
vakinhoudelijke avonden, het symposium, de ALV en ook in de
samenwerking met andere beroepsinhoudelijke verenigingen
hebben ze een rol. Bij de vakinhoudelijke avonden hebben ze
heel actief de hogescholen betrokken zodat er ook studenten
naar de avonden kwamen. Een mooi resultaat dat met dank
aan de regio-ambassadeurs tot stand is gekomen. Daarnaast
hebben ze in 2019 praktijken bezocht om bijvoorbeeld over
beleid of over praktijkzaken door te praten.’

‘Er zijn zeven regioZij zijn onze ‘oren
en ogen’ in de regio.’

Mooiste resultaat?
De samenwerking met
de NVOF voor de
vakinhoudelijke avonden!
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Marianne de Roon | Over (nieuwe) leden, young professionals en regioambassadeurs

Alfred Feikens is sinds begin 2019
regio-ambassadeur: ‘Naast dat het
heel zinvol is om in de regio als vereniging zichtbaar te zijn, denken we
als regio-ambassadeurs mee met de
algehele richting van de beroepsgroep
en het vak manueel therapeut. Een
groot succes waren de vakinhoudelijke
avonden. Die moeten echt een vervolg
krijgen. We willen dat het in de regio
een toonaangevend evenement wordt
waar manueel therapeuten graag bij
zijn om meer te horen over interessante onderwerpen en vernieuwingen
binnen ons vak.’

Jonge gezichten

‘Het young professionals netwerk is
een netwerk binnen de NVMT van en
voor jonge, ambitieuze professionals
tot en met 35 jaar met het specialisme
manuele therapie. ‘Het netwerk nodigt
jonge manueel therapeuten uit om na
te denken over de toekomst van de
manuele therapie.
De young professionals maken jaarlijks
een plan om te zorgen dat studenten van
het eerste tot het laatste jaar betrokken zijn
bij de vereniging. De young professionals
gaan bijvoorbeeld langs bij hogescholen
voor studentenlunches en opleidingsdagen
waarbij ze met tweede- en derdejaarsstudenten praten over het vak, de rol van
manuele therapie in de beweegzorg en

wat de vereniging voor ze kan betekenen. En ze zijn samen met
bestuursleden van de vereniging bij diploma-uitreikingen. In 2019
hebben we wat meer jonge leden geworven die deze activiteiten
doen. Het is voor studenten toch aansprekender om jonge gezichten van de vereniging te zien in plaats van ons als bestuur. En dat
doen ze super goed. Voor hun plannen vragen ze bijvoorbeeld
aan hogescholen waar hun behoefte ligt. Zo is bij de Hogeschool
Utrecht een les gegeven over manuele therapie en de toekomst.
Dat liep heel goed. Hier gaan we zeker mee door. Ten slotte zijn
de young professionals ook altijd betrokken bij de organisatie van
ons jaarlijks symposium en leveren ze input op ons beleid en op
de langetermijnvisie van de vereniging.’
Young Professional Willem
Langoor: ‘Als Young professionals
kijken we naar wat de jonge
manueel therapeut nodig heeft om
zijn werk nog beter uit te kunnen
voeren. We hebben onderzocht
welke stappen we moeten nemen
om te zorgen dat de NVMT in beeld
is en blijft bij de beginnende manueel
therapeut. Hiervoor hebben we een
plan gemaakt met drie contactmomenten.
De eerste stappen zijn gezet en dit heeft nu al
bijgedragen aan de zichtbaarheid van de NVMT.’

Mooi aanbod

‘We bieden studenten tijdens hun studie een gratis lidmaatschap aan. In 2019 maakten 44 studenten gebruik van dit
aanbod. Met het gratis lidmaatschap willen we studenten al
tijdens de studietijd interesseren voor de activiteiten van de
vereniging en ze betrekken bij discussies over de toekomst
van het vak. Als ze zijn afgestudeerd kunnen ze heel gunstig
gebruik maken van een mooi lidmaatschapsaanbod van het
KNGF en de NVMT samen waarbij ze voor 25 euro per maand
twee jaar lang lid kunnen zijn van beide verenigingen.
Verschillende afgestudeerden maakten hier al gebruik van.
In 2020 loopt dit aanbod nog door.’

1982
NVMT-studentleden: 44

i

NVMT-leden:
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Marianne de Roon | Over (nieuwe) leden, Young professionals en Regioambassadeurs

Wat gebeurde er nog meer in 2019?
> NVMT-symposium: ‘SHOtime’
Over: de schouderregio | Met: Sijmen Hacquebord,
Chris Littlewood, Ian Horsley, Norman D’hondt,
Maarten van der List, Floris Beenhakker en Lidwien van Loon
Deelnemers: 661

> NVMT.nl | 11 x NVMT Nieuwsbrief
1.100 volgers |
2.000 volgers |
NVMT-app
Consumententoolkit (o.a. website, folders, video’s)

> NVMT op de Dag van de Fysiotherapeut
‘Red flags in clinical practice’ door Laura Finucane
‘Diagnostiek en behandeling van somatische tinnitus’
door Sarah Michiels

> Vier vakinhoudelijke avonden in de regio
Over: ‘De patiënt met hoofdpijn’ | 256 deelnemers
Met Hedwig van der Meer (NVOF) en Rene Castien (NVMT)

> ALV voorjaar
Live uitzending 400 views | Onder leiding van Talking Physio
de online discussie: ‘Manuele Therapie en anderhalvelijnszorg,
een sprookjeshuwelijk?’ | ALV-video | 152 views

> ALV najaar
Oostendorplezing: ‘Adverse events in usual care manual
therapy in The Netherlands’ door Renske Peters | 195 views
Agendapunt over ‘mastereis’ was live te volgen | 40 views
> Studentenlunches | 90 studenten
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Gerard van der Wees en Francois Maissan | Over MT-Ned(t), vertrouwen en complexiteit

‘We nemen als manueel
therapeuten zelf de
verantwoordelijkheid
voor correct declaratiegedrag’
Gerard van der Wees

MT-Ned(t)

De kwaliteit van de (master) manuele therapie wordt geborgd
doordat de therapeut de juiste opleiding heeft, voldoet aan de
eisen van het kwaliteitsregister KRF NL of SKF en door doel
matig te werken binnen het beschreven domein.
Gerard: ‘De NVMT gaat graag nog een stapje verder en vindt
dat ook de regie over de kwaliteit van de volledige behandeling
van de (master) manueel therapeut binnen de beroepsgroep
manuele therapie hoort te liggen. Ik bedoel hiermee dat het
begint bij het stellen van de juiste diagnose (alléén manuele
therapie als dat nodig is) tot aan het op een juiste manier
afhandelen van de declaratie (alléén manuele therapie
declareren als manuele therapie nodig was).
Dit wil de vereniging via MT-Ned(t) organiseren. Gerard:
‘Met MT-Ned(t) hebben we voor ogen om als beroepsgroep
een zelfregulerend systeem te ontwikkelen waarin je stimuleert
dat mensen declareren overeenkomstig de uitgevoerde
behandeling. Binnen het netwerk nemen we als manueel
therapeuten zelf de verantwoordelijkheid voor de juiste
behandeling met daarbij passend declaratiegedrag.’

Alléén specialistisch als dat nodig is

Gerard: ‘Op dit moment staan we op een kruispunt: zetten we
MT-Ned(t) door of niet. Als je kijkt naar het behandelgemiddelde
van een manueel therapeut dan is dat laag, gemiddeld rond de
vijf zittingen. Alleen vanuit die getallen bezien is de noodzaak
om MT-Ned(t) op te richten misschien niet zo groot. Maar als je

kijkt naar imago en vertrouwen dan heeft
het zeker meerwaarde. Waarom? Helaas
zie je dat manuele therapie soms wordt
gedeclareerd omdat het kan en niet
zozeer omdat de patiënt het nodig heeft.
Met MT-Ned(t) willen we ernaartoe dat er
alleen maar specialistisch behandeld en
dus gedeclareerd wordt als dat nodig is.
Een voorbeeld: Je stelt een behandel
traject van 13 behandelingen op waarin
je 3 of 4 keer manuele therapie toepast
en declareert, een aantal behandelingen
als fysiotherapie toepast en ook als
zodanig declareert en een aantal behandelingen als groepsoefentherapie
tegen het bijbehorende tarief declareert.
Het totale behandeltraject als geheel is
dan voordeliger dan als je alleen maar
manuele therapie zou declareren. Door
alléén specialistisch te behandelen en te
declareren als dit echt nodig is, hopen we
het vertrouwen van zorgverzekeraars in
onze beroepsgroep te vergroten.’
Francois: ‘Het draait inderdaad om vertrouwen. Als we een paar jaar verder zijn
dan wil ik dat zorgverzekeraars zien dat
de mensen van MT-Ned(t) alleen maar
geïndiceerd declareren, dus echt alleen
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Gerard van der Wees en Francois Maissan | Over MT-Ned(t), vertrouwen en complexiteit

als manuele therapie nodig is. Ik hoop dat we dan met verzekeraars tot de afspraak kunnen komen dat we manuele therapie
kunnen declareren als wij dat nodig achten. Dus óók als het
meer dan de huidige negen behandelingen per jaar zijn. Dat is
echt mijn toekomstdroom, dat we dat gaan bereiken!
En daar is vertrouwen voor nodig. Het is aan ons om te laten
zien dat we die verantwoordelijkheid aankunnen.’

‘Laat maar zien, start maar een pilot.’
Gerard: ‘Onze leden zeggen over MT-Ned(t): laat maar zien,
start maar een pilot. Dus dat gaan we doen. Sommige leden
denken ook: ‘oh jee, weer een netwerk erbij. En dat is zo. Maar
tegelijkertijd houdt 99% van de collega’s zich gewoon aan de
declaratieregels. Zij zullen er dus helemaal geen ‘last’ van
hebben. We doen dit vooral om excessen uit te bannen. En
om tegen de zorgverzekeraar te kunnen zeggen: ‘Binnen
MT-Ned(t) regelen we onze eigen kwaliteit én handhaven en
toetsen we deze. Jullie hoeven je dus niet meer druk te maken
over malversaties in de declaratiesfeer.’

Domein

De NVMT wil dat de manueel therapeut een erkende en onderscheidende positie heeft ten opzichte van de algemeen fysiotherapeut. Francois: ‘De discussie over dit onderwerp is gaande. Het gaat hierbij over het domein van de manueel therapeut:
wat is manuele therapie en wat is dat niet. Dat heeft te maken
met wat er in de definitieve domeinbeschrijving komt én dus ook
met de vraag wat complexiteit is.’
Gerard: ‘Het afgelopen jaar hebben we het begrip complexiteit
duidelijk geformuleerd: wij zien de manueel therapeut als dé
therapeut die gericht is op complexe problematiek binnen de
beweegzorg. Maar dan krijg je meteen de vraag: wanneer is iets
complex? Want dit kan fysiek zijn, het kan in de context van de
patiënt complex zijn, er spelen psychosociale factoren mee of er
is bijvoorbeeld sprake van comorbiditeit. De manueel therapeut is
erin gespecialiseerd om juist dát te kunnen duiden. En dat is dan
ook de specifieke positie die wij willen innemen.’
Francois: ‘Complexiteit als onderscheidende factor wordt interessant als je de definitie aanhoudt dat de uitkomst van de therapie
op het moment dat je begint nog niet geheel vast staat. Dus als
allerlei onvoorspelbaardere zaken een rol kunnen gaan spelen.
En dat is precies het domein waar de manueel therapeut zich

zou moeten bevinden. Natuurlijk wel
binnen het musculoskeletale domein. Het
diagnostisch spectrum van de manueel
therapeut is tenslotte groter dan dat van
de fysiotherapeut.
Je kunt complexiteit op twee manieren
vaststellen. De patiënt komt direct naar
de manueel therapeut en die doet een
uitspraak of het al dan niet complex is.
Of de patiënt wordt eerst behandeld door
een fysiotherapeut en als diegene niet
het normale herstelproces vertoont daarna doorgaat naar de manueel therapeut.
Welke route is het beste? Dat weten
we nog niet. Op dit moment zoeken
we samen met Vektis uit hoe vaak het
voorkomt dat iemand al een paar keer
door een fysiotherapeut is behandeld en
daarna toch bij de manueel therapeut
terechtkomt. Als deze cijfers meevallen
hoeven we ons misschien niet zo druk
te maken. Dan kan iedereen prima eerst
naar de fysiotherapeut. Maar als blijkt
dat er een redelijk aantal mensen met
musculoskeletale pijn uiteindelijk toch bij
de manueel therapeut uitkomt, dan kun
je om de kosten een beetje in de hand te
houden, de volgorde beter omdraaien.’

Risico’s

Francois: ‘Er zijn ook risico’s voor de
manuele therapie. Ten eerste zijn er veel
manueel therapeuten en er komen er elk
jaar meer bij dan dat er uitstromen. Ook zie
je dat de zorgverzekeraar manuele therapie
nog wel vergoedt, maar niet meer per indicatie zoals dat eerst was, maar per jaar. We
zijn al een stukje kwijtgeraakt. Soms is het
echt nodig dat er meer dan negen zittingen
manuele therapie gegeven wordt, maar die
krijgen we dus niet meer vergoed. We zijn
het vertrouwen kwijtgeraakt. Ik denk dat als
we dit niet veranderen we onszelf in de voet
schieten. Dit is een van de zaken die we
ook met MT-Ned(t) willen aanpakken.’
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Francois Maissan | Over klinisch relevant onderzoek, BIG artikel 14 en de beroepsnorm

‘We willen onderzoek
en wetenschap in
contact brengen
met de klinische praktijk.’
Francois Maissan

Science netwerk

Om de kwaliteit van de manuele therapie te waarborgen is er
een nauwe samenwerking met het wetenschappelijk veld door
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het betrekken van de leden hierbij. Naast het NVMT Wetenschappelijk
Fonds gebeurt dit met name binnen het MSG Science Netwerk.
Het netwerk is een landelijk samenwerkingsverband tussen de
NVMT, NVFS, NVOF en de NFP, de Leerstoel Musculoskeletale
Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en fysiotherapeuten uit het werkveld. Francois: ‘Met het netwerk willen we
onderzoek en wetenschap in contact brengen met de klinische
praktijk. Er zijn op dit moment acht wetenschappelijke projecten
waarbij leden van het netwerk bijdragen aan de rekrutering van
patiënten en het uitvoeren van behandel- en onderzoeksprotocollen. Om de mensen hierin te ondersteunen biedt MSG Science Netwerk aan alle leden geaccrediteerde scholing aan over
regelgeving en rekrutering.’

In de praktijk

‘Het MSG Science Netwerk is een paar jaar geleden ontstaan
met het idee dat als onderzoek klinisch-relevant wordt opgezet,
en dus in de praktijk wordt uitgevoerd, de resultaten daarvan
beter terug te vertalen zijn naar de praktijk. Binnen het netwerk
vinden op het gebied van sport, orofaciaal en psychosomatiek
wetenschappelijke onderzoeken plaats. Ook de wat kleinere
beroepsinhoudelijke verenigingen kunnen op deze manier een
onderzoek binnen hun domein faciliteren.
Verschillende MSG-projecten werden gepubliceerd in high-impact journals zoals Pain en Journal of Headache and Pain en

je kunt ze altijd nalezen in FysioPraxis.
In 2019 werden in samenwerking met de
VU verschillende Capita Selecta lezingen
georganiseerd. Bij deze lezingen krijgen
niet alleen ervaren onderzoekers het
woord, maar ook net gepromoveerde
fysiotherapeuten.’

Diagnostiek

‘Het meest bijzondere project uit 2019
is lastig te benoemen, elk onderzoek is
interessant. Zo zijn er onderzoeken over
pijn, over neurodynamica, motorcontrole
en plasticiteit van het brein. Zelf ben ik er
enorm voorstander van om diagnostiek
als primair onderzoeksgebied verder uit
te werken. De objectieve blik van een
professional is bij onderzoek echt nodig.
Diagnostisch onderzoek, ook binnen het
netwerk, heeft daarom mijn pré.’
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Francois Maissan | Over klinisch relevant onderzoek, BIG artikel 14 en de beroepsnorm

BIG art. 14

De Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving bracht in 2019 het adviesrapport ‘De B van Bekwaam - Naar een
toekomstbestendige Wet BIG’ uit. De
raad verwacht dat de huidige Wet BIG
onvoldoende de snelle veranderingen in
de zorgpraktijk kan opvangen. Francois:
‘Dit heeft directe gevolgen voor de aanvraag BIG-artikel 14 die de NVMT samen
met de NVFB, NVFK en het KNGF heeft
voorbereid. Het adviesrapport stelt dat
bekwaamheid daarbij meer dan bevoegdheid het uitgangspunt moet zijn.
Het is wel duidelijk dat de overheid bij de
herziening van de Wet BIG van artikel 14
af wil. We hebben op dit dossier dan ook
geen actie meer ondernomen.’

Beroepsnorm hoog
cervicale manipulaties

Francois: ‘De beroepsnorm houdt in
dat je bij het onderzoeken en behandelen van nek- en/of hoofdpijnklachten
een aantal voorzorgsmaatregelen moet
nemen, waardoor de kans op eventuele
bij- en nawerkingen voor de cliënt wordt
geminimaliseerd, denk aan het uitvoeren
van een aantal pre-manipulatieve testen
en het goed informeren van de patiënt.
Als je dat niet doet, dan kun je daarop
aangesproken worden. Onze huidige
beroepsnorm is een afgeleide van een
IFOMPT-document over dit onderwerp
dat op dit moment herzien wordt. Ook wij
herzien onze beroepsnorm. Als NVMT
vinden we het belangrijk dat het nieuwe
document ook wordt voorgelegd aan
een vasculair neuroloog. Wij vinden
de veiligheid van de patiënt, en in het
verlengde daarvan de veiligheid van
de manueel therapeut namelijk onze
verantwoordelijkheid.’

Enthousiast

‘Naast mijn bestuurswerk voor de NVMT zit ik ook in het
onderwijs. Het is erg leuk dat ik de mensen die ik heb opgeleid
nu tegenkom op posities in het land waarvan ik me afvraag
of ze daar ooit terecht waren gekomen als ze geen master
opleiding hadden gevolgd. Dat is een interessant gegeven.
En in mijn rol als redacteur van FysioPraxis zag ik ook
commentaren op artikelen binnenkomen van oud-studenten
waaraan je kon zien dat ze die opleiding hadden gevolgd.
Nou ja, je merkt wel, ik ben gewoon heel enthousiast over
het vermasteren van de manuele therapie.’

Wat gebeurde er nog meer in 2019?
> Bekijk alle publicaties uit het Science Netwerk
op msg-sciencenetwerk.nl
> Gratis voor NVMT-leden
Wetenschappelijk tijdschrift ‘Musculoskeletal
science and practise’ Journal of Manual &
Manipulative Therapy (via IFOMPT)
> Capita Selecta lezingen
> De Scholingscommissie behandelde accreditatie
verzoeken bij het BOCK.
> In 2019 publiceerde de Journalclub in FysioPraxis
2 artikelen.
> De Wetenschapsreporter publiceerde 22 artikelen.
Doel: nieuwe wetenschappelijke informatie en de
klinische relevantie ervan delen met de lezers.
> 10 x per jaar een bijdrage van de NVMT in het
specialistenkatern in FysioPraxis.
Van wetenschappelijke artikelen tot informatie over
manuele therapie of informatie over de mastereis.
> De Calamiteitencommissie behandelde 2 meldingen.
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Francois Maissan | Over klinisch relevant onderzoek, BIG artikel 14 en de beroepsnorm

De Extendedscope specialist
De Extendedscope Specialist (ES) is na de masteropleiding
manuele therapie en/of sportfysiotherapie aanvullend
geschoold in het beoordelen van complexe vraagstukken
van het houdings- en bewegingsapparaat. In samenwerking
met een huisarts of medisch specialist kan de ES
ondersteunend zijn bij diagnostiek en behandeling
en daarmee bijdragen aan het verminderen van
onnodig onderzoek of verwijzing naar de 2e lijn.
Ook geeft het de professional de mogelijkheid
zich verder te ontwikkelen als ES.
Extended Scope is een vakinhoudelijke
ontwikkeling die op initiatief van de NVMT
en de NVFS een formele positie heeft
gekregen met het oprichten van de
Nederlandse Vereniging van Extended
scope Specialisten (NVES). Deze
ontwikkeling sluit aan bij het landelijk beleid
om waar dat mogelijk is te komen tot een
herschikking van taken door het inzetten van
andere professionals binnen het medisch
domein. Om onderbouwd de meerwaarde aan te
kunnen tonen van de Extendedscope Specialist is in
2019 door de VU een onderzoek met verschillende pilots
gestart. Het onderzoek richt zich op kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten zoals tevredenheid in de samen
werking met de huisarts en tevredenheid bij de patiënt,
maar ook het effect op het aantal verwijzingen naar
de 2e lijn en aanvragen voor beeldvormend onderzoek.
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Paul Stoetzer | Over de grote lijnen, de juiste dingen doen en financiën

‘Ik kijk naar het ledenbelang
en let erop dat we
bestuurlijk juist handelen’
Paul Stoetzer
De penningmeester houdt samen met de voorzitter de grote lijnen
van de vereniging in de gaten. Zijn de plannen gerealiseerd,
kloppen de financiën en doet het bestuur de juiste dingen.
Paul: ‘Een penningmeester is meer van het regelen op de
achtergrond, van het geld en dat dingen kloppen. Als je heel
nieuwsgierig bent is penningmeester een leuke functie. Je mag
je overal tegenaan bemoeien! Ik ben niet zozeer inhoudsdeskundige. Ik voel me meer een verenigingsmens, ik kijk naar het
ledenbelang en let erop dat we bestuurlijk juist handelen. Voor de
inhoud hebben we een paar hele goede kundige bestuursleden.’
‘Een succesvol moment uit 2019 was zeker het symposium. Er
waren flink wat bezoekers én veel nieuwe gezichten. En ik merk
dat we als bestuur ook steeds beter op elkaar ingespeeld raken.’

Reëel

‘Mijn rol binnen het bestuur is om structuur aan te brengen,
denk aan de jaarstructuur en natuurlijk de begroting. En om alles als geheel te blijven zien, dus als er bijvoorbeeld afgeweken
wordt van gemaakte plannen dat dat wel gemotiveerd gebeurd.
Ik stel dan ook vooral vragen: Hoe ziet je plan er precies uit?
Wat zijn je afwegingen om het zo te doen? Nieuwe plannen
maken of afwijken van een plan is prima, zolang het maar reëel
is en past binnen de context van het grotere plan.’

Scherp houden

‘We werken met een kascommissie én een accountant.
Omdat we een grote vereniging zijn denk ik dat dat goed is.

Mijn wens is dat de kascommissie zich
steeds meer gaat bemoeien met de
consistentie van de plannen van de vereniging en de realisatie ervan. En dat de
commissieleden mij en het bestuur daar
scherp op houden. Ik wil dat ze vragen
stellen, over wat er speelt, of we het
meerjaren-idee goed voor ogen houden
en over de jaarplannen. Dat ze dus op
beleidsmatig niveau meedoen en niet
zozeer kijken of het juiste bonnetje wel is
ingeleverd. Daar hebben we de accountant voor. Ik nodig mensen die interesse
hebben om op dat niveau mee te denken
bij deze van harte uit om zich kandidaat
te stellen voor de commissie.’
NVMT Commissies
> Commissie Complexiteit
> Young professionals Network
> Scholingscommissie
> Wetenschappelijke commissie
> Onderzoekscommissie
Beroepsnorm
> Journalclub
> Commissie dossiertoetsing
> Kascommissie
> Sollicitatiecommissie
> Regioambassadeurs
> Congrescommissie
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Samenvatting financieel jaarverslag
In het financiële jaarverslag zijn de werkelijk gemaakte kosten in 2019 verantwoord in vergelijking met de
begroting voor dat jaar en de werkelijk gemaakte kosten in 2018. De begroting 2019 is goedgekeurd door
de Algemene Vergadering in december 2018.
In dit inhoudelijk jaarverslag is beschreven welke activiteiten zijn verricht in 2019 en welke resultaten zijn
behaald. Het boekjaar 2019 is geëindigd met een nadelig saldo van € 38.803.
Een uitgebreide toelichting vindt u in de, door onze accountant (Fair Numbers) goedgekeurde, jaarrekening
NVMT 2019. De formele goedkeuring door de ALV vindt plaats in de ledenvergadering in november 2020.

Toelichting op de Balans per 31 december 2019
Activa
31-12-2019

31-12-2018

46.793

36.780

842.276

862.216

31-12-2019

31-12-2018

Vorderingen en overlopende posten

Liquide middelen

Passiva

Eigen Vermogen
Beginsaldo

280.637

300.000

Mutatie dit jaar

-75.000

-19.363

Saldo bestemd vermogen eind van het jaar

205.637

280.637

Toelichting bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gevormd voor specifieke bestedingen waarvan de beperking door het bestuur is aangebracht.
Extended scope: pilot om extra bevoegdheden voor de Manueel therapeut te realiseren.

Overige reserves
Beginsaldo
Mutatie dit jaar

479.751

446.256

-38.803

33.494

Saldo vrij vermogen eind van het jaar

440.948

479.751

Totaal eigen vermogen

646.586

760.388

242.483

138.608

Kortlopende schulden
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BATEN
2019

2019

2018

Realisatie

Begroting

Werkelijk

31-12-2019
Totaal Baten

31-12-2019

484.903

31-12-2018

490.386

497.465

LASTEN
2019

2019

2018

Realisatie

Begroting

Werkelijk

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

Kwaliteit op het hoogste niveau
Totaal kwaliteit op het hoogste niveau

230.105

243.589

187.675

55.423

54.494

41.709

88.041

29.365

43.288

163.480

120.140

139.187

50.151

48.063

60.353

11.505

9.735

11.121

Totaal Bestuur, beleid en lobby

225.136

177.938

210.662

Totaal Lasten

598.706

505.386

483.334

Resultaat

-113.803

-15.000

Onttrekking uit reservering Extended scope

75.000

15.000

19.363

Netto resultaat

-38.803

-

33.494

Een actieve dialoog met de leden
Totaal een actieve dialoog met de leden
Maatschappelijke positie
Totaal maatschappelijke positie
Bestuur, beleid en lobby
Bestuur
Totaal bestuur
Lobby (in- en extern)
Totaal lobby (in- en extern)
Financien
Totaal Financien

14.131,0
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