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Het is een onmiskenbare ontwikkeling: de druk op de zorg in de eerste lijn blijft toenemen. In de 
taakherschikking die het groeiende aantal zorgaanvragen meebrengt, lijkt ook voor de fysiotherapeut een 
nieuwe expertrol weggelegd. Op die rol bereidt de Mastercourse Anderhalvelijnszorg van het Breederode 
Instituut je voor. 

Wervelkolom 
Prof. dr. Wilco Peul is als docent verbonden aan de 
9-daagse postgraduate opleiding. Hij beklemtoont het
belang van extra kennis: “Als het gaat om wervelkolom-
gerelateerde problematiek, hebben we naar mijn idee
met een kennistekort te maken. Van huisartsen kan die
specialistische kennis onmogelijk verwacht worden.
Ook de nazorg van operaties kan in de huisartspraktijk
onvoldoende gewaarborgd worden. Tegelijkertijd weten
patiënten niet waar ze terecht kunnen met niet-algemene
klachten. En dat terwijl vanuit de politiek én de verzeke-
raars de anderhalvelijnszorg sterk wordt gepropageerd.”

Interactief
In de Angelsaksiche landen groeit de rol van de fysiothe-
rapeut. De ESP (‘Extended Scope Physiotherapist’) blijkt 
daar positief bij te dragen aan de doelmatigheid van de 
zorg én de patiënttevredenheid. Met dat in het vizier focust 
de Mastercourse op twee vaardigheden: het aanvragen 
van aanvullende diagnostiek en het verwijzen naar de 

Anderhalvelijnszorg
voor fysiotherapeuten

tweede lijn. Professor Peul: “Om dat adequaat te kunnen, 
moeten fysiotherapeuten grondig op de hoogte zijn van 
de competenties en werkwijzen van medisch specialisten. 
Alle docenten zijn daarom, behalve gepromoveerd, dage-
lijks praktisch werkzaam in het neuro-musculopskeletale 
domein. Cursisten kijken, denken en beslissen mee. Ik 
was buitengewoon enthousiast over hun niveau in de 
eerste cursus, najaar 2015. Ik zet daarom nog meer in op 
interactieve lesvormen, waarin we  op gelijk niveau actuele 
casussen bespreken.”

Complexe pathologie
Peul benadrukt dat de ESP niet de ‘gewone’ fysiothera-
peut vervangt. De Mastercourse richt zich vooral op fysio-
therapeuten met extra wetenschappelijke belangstelling 
en interesse in complexe pathologie. Wie geen master-
diploma heeft, wordt geacht die belangstelling per cv 
te kunnen aantonen. “De cursus is kwalitatief van hoog 
niveau, wat ook in de toetsing tot uitdrukking komt. Maar 
daar is de accreditatie bij de KNGF dan ook naar: goed 
voor maar liefst 142 punten.”     

Breed draagvlak
De Mastercourse heeft een breed draagvlak. Het 
Breederode Instituut heeft - in nauwe samenwerking met 
de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC Rotterdam 
- de opleiding ontwikkeld op verzoek van de NVMT. Die
onderzoekt in 2016 de kosteneffectiviteit van de inzet van
‘Extended Scope’ in de diagnostiek van lagerugklachten.
Dat sluit volgens Peul aan bij de behoefte aan een keten-
breed gedragen integratieplan voor de ESP. “Als chirurg
zal ik de verwijzing van een ESP hoger kwalificeren dan
die van een huisarts. Ik zal in de toekomst bij complexe
problematiek de huisarts mogelijk om een extra opinie van
de ESP vragen. Laten we de mogelijkheden van een effi-
ciënte anderhalvelijnszorg optimaal gaan benutten. Wie
zich als fysiotherapeut aangetrokken voelt tot een meer
specialistische rol, nodig ik van harte uit deel te nemen.”

De mastercourse start op 7 april 2016
Voor meer informatie en inschrijving: www.breederode.nl.

9-daagse Mastercourse Van onze partners
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