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Even voorstellen…
Ron van Heerde
• Fysio- en Manueeltherapeut Gimbornhof Zevenaar
• Bestuurslid Coöperatieve Fysiocare ZO Gelderland

Marius van der Valk
• Chimango IT
• Project Manager
• Consultant



Agenda
• Totstandkoming Coöperatieve Fysiocare Zuidoost 

Gelderland
• Missie en visie van Fysiocare
• De aanpak van de coöperatie
• De eerste pilot en resultaten
• De realisatie van het SLIM-EPD en Fysiocare Database
• Programma aanpak
• Kwaliteitssysteem 
• Het vervolg



De totstandkoming van Fysiocare



Visie en Missie

Missie: Fysiocare wil transparante en 
doelmatige fysiotherapeutische zorg 

bieden met een herkenbare 
gemeenschappelijke kwaliteit, die 

meetbaar gemaakt is met een sterk 
verminderde administratie in de 

behandelkamer in de Liemers en een 
deel van de Achterhoek

Visie

Kwaliteitsbeleid Fysiocare: 
•Samenwerking tussen de praktijken en haar 
stakeholders in de regio
•Van elkaar leren om de kwaliteit te 
verhogen
•Peerreview/intervisie
•Praktijkvisitatie
•Gemeenschappelijke klinimetrie
•Fysiocare Database
•Fysiocare Slim-EPD 



De Aanpak



Zorgverzekeraar



IQ Healthcare



De pilot – een ander kijk op doelmatige 
fysiotherapie



De resultaten van de pilot
• PROM’s goed bruikbaar als instrument
• Meer administratie door 

gegevensverzameling
• Slechte ondersteuning van EPD 

programma’s
• Gedragsverandering van therapeut nodig
Conclusie: 
PROM’s goed bruikbaar mits op een 
efficiënte manier uitgevraagd



We gaan gezamenlijk van start…



De EPD-commissie gaat op zoek



SLIM-EPD



Het is vallen en opstaan… 



Leren en Trainen
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Stap voor stap oogsten – vorming strategie
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PROM’s – meten is weten! 



Peer-review en Visitatie 



Borging



Gezamenlijke database



Het vervolg
• Strategische samenwerking 

zorgverzekeraars
• Uitbouwen SLIM-EPD met meer profielen
• Wetenschappelijke borgen kwaliteit met IQ
• Verbreding samenwerkingsvormen 

praktijken
• Samenwerking met andere netwerken
• Verder innoveren met SpotOnMedics



Vragen?


