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I.

Missie Rug Netwerk Twente

Het RNT is een netwerk van in Twente en in de Achterhoek werkzame
fysiotherapeuten die als gezamenlijk doel hebben het (beter) positioneren en
profileren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met
klachten en aandoeningen van de wervelkolom.
In de moderne gezondheidszorg is sprake van nieuwe samenwerkingsverbanden
waarin fysiotherapeuten een relevante rol willen spelen. Het netwerk fungeert als een
organisatie die fysiotherapeuten helpt die nieuwe rol op te pakken en uit te voeren.
De omvang van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn (NP) en
lage rugpijn (LRP) staat onder druk. Andere organisaties bieden patiënten met NP en
LRP behandelopties aan met vaak een duidelijker concept. Dat betekent dat
fysiotherapeuten de kwaliteit van hun handelen transparanter, eenduidiger, efficiënter
en effectiever dienen te maken. Het RNT probeert in dat proces een positieve
bijdrage te leveren.
Het RNT is zelf een monodisciplinaire organisatie maar werkt samen met
organisaties van andere zorgprofessionals, zorg gerelateerde en financieel –
maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste stakeholders zijn de leden fysiotherapeuten zelf en indirect de
andere fysiotherapeuten en fysiotherapie organisaties als het KNGF. De reguliere
leden fysiotherapeuten leveren actief zorg aan de patiënten groep met aandoeningen
van rug, nek en thorax en realiseren dankzij de netwerk activiteiten een toestroom
van patiënten.
De belangrijkste andere professionals zijn de tweede lijn medisch specialisten, nurse
practitioners en verpleegkundigen. Daarna zijn zorgprofessionals in de eerste lijn
zoals huisartsen en praktijkondersteuners relevant. Ook samenwerken met andere
instituten die dezelfde populatie patiënten behandelen is zinvol.
Het netwerk werkt samen met het kennisinstituut Saxion hogeschool Enschede, en
wel met het lectoraat gezondheid en bewegen.
Het netwerk kan fungeren als gesprekspartner voor zorgverzekeraars, onderzoek
instituten en patiënten verenigingen. Vertrekpunt voor die gesprekken blijft het
realiseren van professionele en kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg.
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II.

Visie Rug Netwerk Twente

Over vijf jaren fungeert het RNT als een regionaal netwerk met een honderdtal leden
dat op regelmatige basis 2 tot 4 keer per jaar bijeenkomt om zowel inhoudelijke
aspecten alsook aspecten omtrent het verbeteren van de samenwerking, PR en
sociaal – maatschappelijk functioneren te bespreken. De ongeveer veertig leden van
het Rug Netwerk Achterhoek (RNA) fungeren als een zelfstandige organisatie waarbij
het RNT en het RNA constructief samenwerken.
Het netwerk is een vliegwiel waarin de leden elkaar stimuleren en enthousiasmeren
om actief deel te nemen aan het realiseren van de gezamenlijk afgesproken doelen.
De leden van het netwerk hanteren eensluidende modellen en classificatie systemen
om patiënten op transparante wijze te klasseren zodat de optimale zorg plaatsvindt.
De leden zijn eenduidig over de keuze van meetinstrumenten, technologische
hulpmiddelen en interventies bij het onderzoeken en behandelen van patiënten met
HVL aandoeningen.
De RNT leden onderscheiden zich van niet RNT leden doordat ze patiënten met nek,
thorax en lage rug pijn gerichter en specifieker behandelen.
Het netwerk is een belangrijke partner voor andere organisaties rond de zorg voor
patiënten met nek, thorax en lage rug pijn.

III.

Doelstellingen Rug Netwerk Twente

Het centrale doel van het RNT is het optimaliseren van het fysiotherapeutisch
handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met aandoeningen en klachten rond
de wervelkolom.
Belangrijke subdoelstellingen luiden als volgt:
- Het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheid en attitude van fysiotherapeuten
omtrent kwalitatief goed handelen bij deze patiënt populatie.
- Het realiseren van best practice fysiotherapie waarin sprake is van een goede
balans tussen evidence based fysiotherapie, richtlijnen en zorgstandaarden
enerzijds en klinische expertise en wensen en voorkeuren anderzijds.
- Het selecteren en op dezelfde wijze toepassen van meetinstrumenten om
patiënten op transparante wijze te klasseren en te behandelen.
- Het selecteren en op dezelfde wijze toepassen van classificatie modellen om
patiënten op transparante wijze te klasseren en te behandelen.
- Het op transparante en overeenkomende wijze aanbieden van
fysiotherapeutische behandelingen in de praktijk.
- Het verbeteren van de onderlinge samenwerking van fysiotherapeuten.
- Het realiseren van samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn
met de gezondheidszorg rond deze patiënten populatie.
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IV.

Strategie / plan van aanpak

Bovengenoemde doelen zijn te realiseren door een regionaal netwerk te starten. De
startdatum van het RNT is 1 januari 2013.
Een goed functionerend netwerk is enerzijds intern gericht op het inhoudelijk
verbeteren van de fysiotherapeutische zorg en is anderzijds extern gericht om naar
andere belanghebbenden die fysiotherapeutisch zorg te presenteren. Voorwaarde is
wel dat de leden zowel oog hebben voor de rechten als ook voor de plichten van het
netwerk. In het huishoudelijk reglement worden die rechten en plichten beschreven.
Doordat sprake is van een selectie van leden die voldoen aan inhoudelijke criteria en
een actieve deelname aan aantal vastliggende bijeenkomsten die in samenwerking
met Saxion hogeschool worden voorzien van kwalitatief goede inhoud, realiseert het
netwerk onder de leden een optimale fysiotherapeutische kwaliteit. Door die kwaliteit
ook bij andere organisaties onder de aandacht te brengen, kan die
fysiotherapeutische zorg een relevante plek in de gezondheidszorg realiseren.
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