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Voorwoord
Samen werken aan gezond werk!
De ontwikkelingen in de curatieve zorg en de arbeidsgezondheidszorg vragen om een heldere beschrijving
en positionering van het relatief jonge specialisme bedrijfsfysiotherapie. In de jaren tachtig wordt, door de
ingrijpende veranderingen van wetgeving op het gebied van Arbo- en verzuimbeleid in het bedrijfsleven enerzijds
en de behandeling (curatie) en begeleiding (preventie) van personen met aandoeningen in de gezondheidszorg
anderzijds, met de opleiding gestart: de bedrijfsfysiotherapeut is in staat op praktische wijze een sleutelrol te
spelen.
In 1995 wordt de profielschets Fysiotherapeut voor de bedrijfsgezondheidszorg door het KNGF geaccordeerd: “De
activiteit van de bedrijfsfysiotherapeut kenmerkt zich door het, in de arbeidssituatie, met een preventief doel
aanwenden van specifieke kennis van het bewegend functioneren van de mens in relatie met zichzelf en zijn
omgeving.”
In 1999 wordt de Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten opgericht, waarin de registereisen duidelijk
omschreven zijn.
Door marktwerking is in 2003 het beroep arbeidsfysiotherapeut toegevoegd, met zijn eigen competenties, waarna
de NVBF haar naam heeft gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. Eén van
haar doelstellingen is profilering en erkenning van het beroep arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut.
Updating van onze profielschets, zowel voor intern als extern gebruik, was gewenst.
Het bestuur van de NVBF heeft een projectgroep deze uitdagende opdracht gegeven:
“Het BeroepsCompetentieProfiel dient het brede domein van de bedrijfsfysiotherapeut in volle omvang
te beschrijven en daarbinnen de onderscheidende competenties van de bedrijfsfysiotherapeut en
arbeidsfysiotherapeut helder te profileren. Het BCP moet ook visionair zijn en anticiperen op toekomstige
scenario’s.”
Wat wij doen, moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie, als ook op praktische uitvoerbaarheid – oftewel:
niet alleen evidence based practice, maar zeker ook gestuurd door best practice.
De toekomstige bedrijfsfysiotherapeut die in aanmerking wil komen voor registratie, dient over een masterniveau
te beschikken.
De link tussen wetenschap en praktijk zal worden gelegd als alle bedrijfsfysiotherapeuten een masteropleiding
hebben afgerond en dezelfde taal spreken.
Dit profiel maakt duidelijk wat het beroep bedrijfsfysiotherapeut met al zijn competenties in diverse rollen
inhoudt en dat ons vak staat voor kwaliteit.
Veel dank is verschuldigd aan Loek Harmeling, die als drijvende kracht de vele versies heeft gelezen en aangevuld.
Tevens zijn de kritische op- en aanmerkingen van de werkgroepleden van grote waarde geweest.
Door hun inspanningen is er nu een “state of the art” omschrijving van het domein en de daarbij behorende
competenties van de bedrijfsfysiotherapeut voor de komende jaren.
“It takes a minute to learn and a lifetime to master.”

Marlene Lutgert-Boomsma
voorzitter NVBF

1

Status

december 2009

Onder regie van

NVBF

Ontwikkeld door

Projectleider
• Dhr. drs. R. Coppoolse

Projectgroep

Projectgroepleden vanuit NVBF:
Mw. A.M. Lutgert-Boomsma, MSc. en Rbf
Dhr. L.J.B. Harmeling
Referenten:
Mw. dr. Y.F Heerkens
Dhr. drs. H.J. Bieleman
W.N. Veldhuijzen, Rbf
M.H.L. Duivenvoorde, Rbf
L.J.C.M. Gardien, Rbf
C.M.A. Kromhout-Boeren, Rbf

Legitimering

Door bestuursbesluit NVBF

Refereer als:

Lutgert-Boomsma AM, Harmeling L, Coppoolse R (2009).
Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsfysiotherapie, NVBF

Vormgeving en druk: Drukkerij De Gans, Amersfoort
2

Bedrijfsfysiotherapeut

Inhoudsopgave
Voorwoord ......................................................................................................................................

1

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 3
Inleiding ......................................................................................................................................... 4

1 Typering bedrijfsfysiotherapie in de arbeidsgezondheidszorg ........................................................... 5
1.1 GESCHIEDENIS VAN DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE IN DE ARBEIDSGEZONDHEIDSZORG ...................................

7

1.2 TYPERING BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTISCH HANDELEN ......................................................................

8

1.3 WERKVELD VAN DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT...............................................................................

8

1.4 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE .......................................................................... 12

2 Typering master bedrijfsfysiotherapie ............................................................................... 13
2.1 DOELGROEPEN VAN DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT .......................................................................... 14
2.2 CONTEXTEN EN PRODUCTEN VOOR DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT ......................................................... 15
2.3 COMPLEXITEIT .................................................................................................................... 17
2.4 OPLEIDING ....................................................................................................................... 17

3 Rollen & beroepscompetenties ........................................................................................ 19
3.1 ROLLEN VAN DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT................................................................................... 19
3.2 COMPETENTIEPROFIEL ........................................................................................................... 21
3.3 COMPETENTIEKAARTEN.......................................................................................................... 22

Bijlage 1 Dublin descriptoren ............................................................................................ 42

Bijlage 2 Overzicht specialisten verenigingen KNGF ................................................................. 43

3

NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Inleiding
In de markt van zorgaanbieders op het gebied van arbeidsrelevante problematiek spelen verschillende partijen
een rol. Naast disciplines als de huisarts, bedrijfsarts, arboverpleegkundige, bedrijfsmaatschappelijk werker
en de psycholoog zijn er ook binnen het fysiotherapeutisch domein verschillende aanbieders voor zorg bij
arbeidsrelevante klachten.
De algemeen fysiotherapeut en de arbeidsfysiotherapeut behandelen onder anderen patiënten met een
hulpvraag, gerelateerd aan de arbeidssituatie. Op een gedifferentieerd niveau zet de bedrijfsfysiotherapeut zich in
bij het voorkomen en oplossen van problemen van medewerkers met betrekking tot het arbeidsproces.
Het is wenselijk dat cliënten, zorgaanbieders en marktpartijen weten wat zij mogen verwachten van de
onderscheiden aanbieders vanuit de fysiotherapie. Door de realisatie van dit beroepscompetentieprofiel
wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van de bedrijfsfysiotherapeut binnen het domein van de
arbeidsgezondheidszorg.
Verscheidene ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitvoeren van het beroep, worden in dit
beroepscompetentieprofiel (BCP) vertaald naar noodzakelijke competenties voor de bedrijfsfysiotherapeut:
1. De ontwikkelingen in de curatieve zorg en de arbeidsgezondheidszorg, waarbij wordt gedacht aan
toename van de marktwerking, verdergaande ontwikkeling van technologie, taakverschuivingen in de
zorgketen en positionering van de bedrijfsfysiotherapeut binnen de arbeidsgezondheidszorg, vragen om
een heldere beschrijving van het beroep.
2. De bedrijfsfysiotherapeut die in aanmerking wil komen voor registratie, dient in de toekomst (2015)
tenminste over een masterniveau te beschikken, dan wel aantoonbaar gestart te zijn met een door de
NVBF erkende masteropleiding. In tegenstelling tot de arbeidsfysiotherapeut, die na het behalen van zijn
bachelordiploma een aantekening haalt, zullen bedrijfsfysiotherapeuten een masterdiploma moeten
overleggen om geregistreerd te worden. Het BCP schept duidelijkheid over de eisen van registratie en het
niveau van de opleiding.
3. Er wordt voorzien dat in de nabije toekomst een differentiatiemogelijkheid tot arbeidsfysiotherapeut
wordt gerealiseerd binnen de bacheloropleiding fysiotherapie. Deelname aan de opleiding
bedrijfsfysiotherapie is mogelijk na een differentiatie arbeidsfysiotherapie. Een duidelijke omschrijving
van het eindprofiel van de bedrijfsfysiotherapeut (én van de arbeidsfysiotherapeut) draagt bij aan de
afstemming tussen beide niveaus en maakt inzichtelijk wat het intredeniveau is voor de masteropleiding
tot bedrijfsfysiotherapeut.
Dit BCP beschrijft de context van het handelen van de bedrijfsfysiotherapeut, de complexiteit van zijn
werkzaamheden en de competenties die de bedrijfsfysiotherapeut moet hebben om zijn werkzaamheden uit te
voeren.
In dit BCP vindt u in hoofdstuk 1 de context en positie van de bedrijfsfysiotherapeut binnen de
arbeidsgezondheidszorg.
In hoofdstuk 2 ligt de focus op de complexiteit van de werkzaamheden van de bedrijfsfysiotherapeut. De
complexiteit van het beroep geeft een indicatie voor het opleidingsniveau.
In hoofdstuk 3 worden vervolgens de competenties van de bedrijfsfysiotherapeut beschreven.
Ten slotte kan daar waar gesproken wordt over werkgever ook opdrachtgever worden gelezen. Daar waar
gesproken wordt over medewerker (enkelvoud) kan in veel gevallen ook medewerkers (meervoud) worden
gelezen. Ten slotte is voor de leesbaarheid de mannelijke persoonsvorm gebruikt, maar daar waar “hij” of “hem”
staat, kunt u vanzelfsprekend ook “zij” of “haar” lezen.

1 De term ‘arbeidsrelevant’ wordt gebruikt voor aandoeningen die, al of niet veroorzaakt door het werk, het functioneren op het werk nadelig
beïnvloeden. Met ‘arbeidsgerelateerd’ wordt geduid op klachten die door het werk zijn ontstaan (SER, 1998).
In dit BCP is ervoor gekozen om ‘arbeidsrelevant’ te gebruiken, behalve daar waar de klachten door het werk zijn ontstaan.
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Typering bedrijfsfysiotherapie in de
arbeidsgezondheidszorg

In dit hoofdstuk vindt u de beschrijving van de bedrijfsfysiotherapeut in het domein van
de arbeidsgezondheidszorg. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerkende elementen
van het beroep van de bedrijfsfysiotherapeut en de ontwikkelingen die daarbinnen te
verwachten zijn.

De bedrijfsfysiotherapeut en bronaanpak
(met dank aan Leon Gardien)
De stratenmakers van Delft kampten met forse lichamelijke klachten. Het verzuim was hoog. Eind jaren
negentig lag het rond de 10 procent.
Bij een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), uitgevoerd in 1999, bleek dat er binnen deze
groep medewerkers een relatief hoge prevalentie van rug-en knieklachten was.
De gemeente Delft wilde daar wat aan doen en vroeg een bedrijfsfysiotherapeut een plan te bedenken om het
verzuim onder de 40 stratenmakers en servicemedewerkers van de sector Stadsbeheer omlaag te krijgen.
De bedrijfsfysiotherapeut keek allereerst, samen met een arbodeskundige van de gemeente, naar de
hulpmiddelen die de stratenmakers gebruikten of juist nodig hadden. De gesignaleerde knelpunten werden
op beeld vastgelegd. Vervolgens werd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst met de medewerkers het
beeldmateriaal getoond en konden ze zelf oplossingen aandragen.
Oplossingen
Er werden hulpmiddelen ingezet om de fysieke belasting te reduceren.
Voorbeelden hiervan zijn een skidster (shovel waarop men staat), een bandentang
op maat en een vacuümmachine om trottoirbanden mee te tillen. Bij nieuwbouw
werden afspraken gemaakt om mechanisch te straten. En alle medewerkers kregen
van de bedrijfsfysiotherapeut een werktechniektraining. Met de medewerkers zijn
werkafspraken gemaakt, verzameld in een protocol werktechniek.
Middels een beleidstuk fysieke belasting zijn alle verantwoordelijkheden en taken
vastgelegd en is vastgesteld hoe de gemaakte afspraken binnen de gemeente
zouden worden geborgd.
Daarnaast werd ook de logistieke organisatie onder de loep genomen.
Met name bij de voorbereiding van een project werd er beter gekeken naar de
logistiek, om te voorkomen dat materialen over een grotere afstand moesten
worden vervoerd.
Een terugkerend probleem waar de medewerkers in de
praktijk mee te maken hadden, waren materialen die te
zwaar of niet handzaam waren om te verwerken.
Op zich is het gebruik van zware materialen geen probleem,
mits er goede hulpmiddelen aanwezig zijn. Maar vaak
waren deze hulpmiddelen op locatie, door bijvoorbeeld
ruimtegebrek, niet te gebruiken en moesten de materialen
toch met de hand worden verwerkt.
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Bronaanpak
Verbluffend genoeg bleek dat de oplossing van het probleem moest worden gezocht bij de bron van
deze ongemakken: het ontwerp van de wijk. De ontwerpers van de wijk ofwel het ingenieursbureau
hadden duidelijk geen rekening gehouden met ongemakken die stratenmakers tegen konden komen.
Vaak waren de straten veel te smal ontworpen om een kraan of een tilmachine in te zetten. Dus nam
de bedrijfsfysiotherapeut een stratenmaker mee naar de architecten, liet de beelden zien waarbij de
stratenmaker vertelde hoe vervelend het voor hem en zijn collega’s was dat ze geen hulpmiddelen konden
gebruiken.
Daarna zijn de 15 ingenieurs van het bureau voorgelicht door de bedrijfsfysiotherapeut over de risico’s van
fysieke belasting en de richtlijnen binnen de bouw. Vervolgens hebben zij het beeldmateriaal bekeken waarop
de knelpunten duidelijk zichtbaar waren (te zware materialen op plaatsen waar geen machines konden
worden ingezet).
Afgesproken werd dat de knelpunten in de toekomst niet meer zouden terugkomen. De gemeente Delft heeft
een nieuw handboek openbare ruimte opgesteld.
Dit boek is het model/normboek voor het ontwerpen van de infrastructuur van de gemeente.
De medewerkers van het ingenieursbureau hebben de intentie uitgesproken zich aan de gemaakte afspraken
te houden.
De veiligheidskundige zal de naleving van de afspraken jaarlijks toetsen en zal het ingenieursbureau op de
hoogte houden van recente richtlijnen.
Binnen de sector Stadsbeheer zijn afspraken gemaakt over het omgaan met de richtlijnen ten aanzien
van de fysieke belasting enerzijds en het ontwerp en gebruik van materialen anderzijds, en ook over het
communiceren van de gemaakte afspraken naar de uitvoerende medewerkers.
Dit project maakt duidelijk dat bronaanpak en eliminatie van risico’ s het meest wenselijk is. De belasting
bij de stratenmakers is bewezen teruggebracht. De oplossingen zijn in goed overleg tussen medewerkers en
werkgever tot stand gekomen met als bijkomend gevolg dat de stratenmakers zich serieus genomen voelen en
met meer plezier aan het werk gaan. Het resultaat hiervan mag er zijn: in de periode 2003 tot 2005 daalde het
verzuim met 3,9 procent.
Bijzonder is ook dat het een zogenaamde ketenaanpak betreft, de oplossing grijpt immers terug op de
ontwerpfase. De ontwerpers van de woonwijk, het ingenieursbureau, zijn betrokken bij en voorgelicht over
de gevolgen van hun ontwerpen voor de belasting van de stratenmakers. Dat heeft geleid tot standaard
ontwerpafspraken. Vaak is het zo dat de oplossing niet bij één partij ligt, maar dat meerdere partijen
betrokken zijn. Een gezamenlijke aanpak van een gedeeld probleem is nodig om tot een optimale oplossing te
komen.
Het feit dat deze Goede Praktijk bij de gemeente Delft zich tevens uitstekend leent voor toepassing in andere
sectoren én andere landen, heeft geleid tot de voordracht van deze casus tot de eerste Nederlandse nominatie
voor de Europese Good Practice Award 2007.
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1.1 Geschiedenis van de bedrijfsfysiotherapie in de arbeidsgezondheidszorg
Pioniers
Een fysiotherapeut wordt bijna dagelijks geconfronteerd met patiënten die na een periode van herstel opnieuw
klachten krijgen, als gevolg van slechte houdingen en bewegingen tijdens het werk. In de hoogtijdagen van
de jaren zeventig ontwikkelde de fysiotherapeut zich echter bijna uitsluitend op het terrein van de curatieve
gezondheidszorg. Het terrein van het bedrijfsleven en de bedrijfsgezondheidszorg was onontgonnen. In die tijd
waren er wel fysiotherapeuten werkzaam in grotere bedrijven zoals Philips, KLM, Shell en de NAM. Dit waren
pioniers in de arbocuratie.

Functieomschrijving
In 1980 stelde het KNGF een werkgroep bedrijfsfysiotherapie in. Deze was beperkt actief, maar vanwege de
ontwikkelingen op het terrein van arbeid en gezondheid werd hun in 1990 gevraagd een functieomschrijving
bedrijfsfysiotherapie op te stellen. In 1992 presenteerde het KNGF een functieomschrijving voor de
bedrijfsfysiotherapie. Deze werd in 1995 gevolgd door een profielschets en opleidings- c.q. registratie-eisen die in
1996 door de NVBF werden vastgesteld.

Opleidingen
Het besef en de overtuiging van de preventieve waarde van de fysiotherapeutische kennis en vaardigheden op
het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen waren drijfveren voor een aantal koplopers, verbonden aan de
toenmalige Academie voor Fysiotherapie in Enschede, om zich op het gebied van de arbeidsomstandigheden te
begeven.
De “fysiotherapeutische blik” op de werkende mens gaf veel aanknopingspunten. Aanvullende kennis
op het gebied van ergonomie, werkplekonderzoek, onderzoeksinstrumenten voor fysieke belasting en de
bedrijfsorganisatie werden ingezet om het terrein van het bedrijfsleven te ontginnen. Zo ontstond in 1987 de
cursus “Inleiding in de bedrijfsfysiotherapie”. In 1988 ging een door de overheid gesubsidieerd project van start:
Tab2 Duizend (Twentse Aanpak Bedrijfsfysiotherapie). Dit project was gericht op de ontwikkeling van een postHBO-opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut. In maart 1991 studeerden de eerste bedrijfsfysiotherapeuten af en zij
besloten gezamenlijk tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsfysiotherapeuten (NVBF).
In 1992 startte een tweede groep in Enschede met de cursus bedrijfsfysiotherapie. In deze periode begon de
Hogeschool Rotterdam met een soortgelijke post-HBO-opleiding.

Wettelijke kaders
Het bedrijfsleven kreeg in de jaren negentig te maken met grote veranderingen op het gebied van sociale
wetgeving. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) (1994) moest ten uitvoer worden gebracht en de WAOregelgeving werd drastisch aangepast. Een prima voedingsbodem ontstond daardoor voor een “deskundig denker
en doener op het gebied van fysieke (werk)belasting” met belangstelling voor het bedrijfsleven.
Op grond van de nieuwe Arbowet hanteert de overheid sinds 1 januari 2007 een nieuwe arboaanpak. Werkgevers
en werknemers hebben meer mogelijkheden gekregen om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen
de onderneming of de branche in te vullen en op deze wijze de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te
verbeteren.
In 2002 werd de Wet Poortwachter ingevoerd. Door het aannemen van deze wet werd door de overheid het
intreden in de WAO moeilijker gemaakt. Rechten en plichten van werknemers en werkgevers in het eerste
ziektejaar werden daarmee aanzienlijk aangescherpt.

Vereniging bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
Ook het KNGF erkende de noodzaak voor meer aandacht voor de werksituatie van de cliënt bij de
fysiotherapeutische behandeling (Domeinbeschrijving Fysiotherapie 1998).
Dit resulteerde in 2003/2004 in navolging op de bedrijfsfysiotherapie tot de eerste opleidingen
arbeidsfysiotherapie.
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Vanaf 2004 heeft de NVBF een professionaliseringsslag gemaakt op weg naar erkenning van de
bedrijfsfysiotherapie als specialisatie en registratie van de bedrijfsfysiotherapeut. Op 12 mei 2006 werd besloten
de arbeidsfysiotherapie op te nemen in de NVBF. Daarmee werd de naam van de vereniging, met handhaving
van het acroniem NVBF, veranderd in: de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapie. Deze
ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden voor het verwerven van een (nog) sterkere positie in de markt en in
de zorgketen rondom medewerkers met arbeidsrelevante problemen.

Richtlijnen
In 2008 is door de Stichting Verzekeringsgeneeskundig Instituut (VGI) de hernieuwde blauwdruk “Participeren in
Richtlijnen”2 gepresenteerd. Deze richtlijn beschrijft een methodiek voor het effectief opnemen van “participeren
en functioneren in werk” in richtlijntrajecten. In deze hernieuwde blauwdruk wordt tevens nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor het beoordelen van functionele mogelijkheden in richtlijnen. Hierdoor wordt arbeid expliciet
opgenomen in alle richtlijnen van verzekerings-, bedrijfs- en huisartsen, en de richtlijnen van de fysiotherapeut.
De huidige richtlijnontwikkeling is multidisciplinair gericht, vergelijk de ontwikkeling van de multidisciplinaire
richtlijn “Lage rugklachten”3.
Daarmee is de toegenomen aandacht voor de zorg voor medewerkers met arbeidsrelevante hulpvragen een impuls
voor de rol van de bedrijfsfysiotherapeut.

1.2 Typering bedrijfsfysiotherapeutisch handelen
In deze paragraaf wordt toegelicht wat kenmerkend is voor de context waarin de bedrijfsfysiotherapeut werkzaam
is. Fysieke problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer
organisaties zijn zich bewust van het belang van de fysieke aspecten van arbeid. Daardoor groeit de aandacht voor
de relatie tussen (fysieke) belasting van het werk en de (fysieke) belastbaarheid van de werknemers. De mens –
met zijn krachten en beperkingen – is maatgevend. Of zoals Da Vinci in zijn studie naar de human proportions het
formuleerde: “Man is the measure of all things.”
De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren en het
ziekteverzuim te verminderen in een bedrijf of instelling of binnen een branche. De bedrijfsfysiotherapeut is
daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij doet dit door
de organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden
te beoordelen en werkfuncties en werkplekken te analyseren. Zijn advies leidt tot een optimalisering van het
werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving.
Bij bestaande gezondheidsproblemen van medewerkers begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut in afstemming met
werkgever en medewerker zowel de organisatie als het individu bij verbeteringen, herstel en reïntegratie.
Hij geeft indien nodig strategisch advies over de fysieke belasting in de breedte van de organisatie.
Een bedrijfsfysiotherapeut is dus geen behandelaar in de curatieve zin, maar een coach, begeleider en een
adviseur.

1.3 Werkveld van de bedrijfsfysiotherapeut
Bedrijfsfysiotherapeuten zijn werkzaam binnen een bedrijf of in een instelling, of ze worden ingehuurd door
bedrijven of instellingen. Bedrijfsfysiotherapeuten werken in diverse contexten, zoals ziekenhuizen, fabrieken,
verpleeghuizen, onderwijsinstellingen, thuiszorg, bouw, administratieve afdelingen, midden- en klein-bedrijf,
transport en het industriële domein.
Aangezien gezondheidsproblemen op de werkplek vaak door een interactie van factoren worden bepaald, is
het noodzakelijk om de oplossingen ook op verschillende terreinen te zoeken. Bedrijfsfysiotherapeuten werken
daarom samen met andere deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden in een multidisciplinair
verband.
2 www.nvvg.nl
3 CBO (2009). Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke Lage Rugpijn (i.o.)
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Deskundigen waarmee het meest intensief wordt samengewerkt zijn: bedrijfsartsen, personeels- en
organisatiemedewerkers, arbeidsfysiotherapeuten, (P&O-)arbeidsorganisatiekundigen, arbeidsdeskundigen,
arbeidshygiënisten, ergocoaches, arbeids- en organisatiepsychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers,
veiligheidskundigen, preventiemedewerkers en ergonomen.
De bedrijfsfysiotherapeut werkt samen met werkgevers en werknemers, indien gewenst ook met
arbodeskundigen, brancheverenigingen en verzekeraars. De multidisciplinaire samenwerking vraagt om
afstemming tussen de verschillende hulpverleners. De bedrijfsfysiotherapeut kent de meerwaarde van de
verschillende hulpverleners in de totale keten.
De bedrijfsfysiotherapeut evalueert zijn beroepsmatig handelen. Bij de evaluatie betrekt hij de medewerker,
werkgever en andere betrokkenen. Om optimaal te blijven functioneren zal de bedrijfsfysiotherapeut zijn
competenties voortdurend blijven ontwikkelen.

Bedrijfsfysiotherapie en arbeidsfysiotherapie in de arbeidsgezondheidszorg
Voor de benadering van arbeidsrelevante hulpvragen bestaan er binnen de fysiotherapie twee disciplines: de
bedrijfsfysiotherapie en de arbeidsfysiotherapie. Beide zijn relatief jonge beroepen. Er is een zekere mate van
overlap, maar ook is er verschil tussen de twee disciplines4.
Figuur 1. Spectrum van werkzaamheden van de arbeidsfysiotherapeut.
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Arbeidsfysiotherapie
Het veld waarin de arbeidsfysiotherapeut zich beweegt, is het grensgebied tussen eerstelijnszorg en arbozorg.
Enerzijds behandelt de arbeidsfysiotherapeut werknemers met arbeidsrelevante klachten in de eigen praktijk,
daarnaast begeeft de arbeidsfysiotherapeut zich in bedrijven. Werknemers kunnen worden verwezen door
huisartsen en medisch specialisten, maar dit gebeurt nog maar sporadisch, omdat deze groepen het fenomeen
arbeidsfysiotherapie nog niet goed kennen. Ook vindt verwijzing plaats door bedrijfsartsen of P&O’ers in
bedrijven. De behandeling zoals die bij verwijzing en bij DTF wordt geleverd, wordt (deels) vergoed door de
zorgverzekeraar al dan niet (deels) via de aanvullende verzekering.
De rol van de arbeidsfysiotherapeut is meer gericht op herstelmogelijkheden van de patiënt. Binnen de
behandeling van patiënten met arbeidsrelevante problematiek richt de arbeidsfysiotherapie zich op individuele,
arbeidsgeoriënteerde oefening en training. Secundaire preventie en eventueel primaire preventie rekent de
arbeidsfysiotherapeut ook tot zijn mogelijkheden.
Bij werknemers die nog niet zijn uitgevallen maar die wel klachten hebben, wordt door gerichte interventie uitval
voorkomen.

4 In het verslag van het project Arbofit wordt de onderlinge relatie tussen verschillende disciplines helder uiteengezet in de arbozorg, eerstelijnszorg, en
tweede- en derdelijnszorg.
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Van een afgestudeerde arbeidsfysiotherapeut mag verwacht worden dat hij de volgende competenties bezit:
• arbeidsrelevantie bij gezondheidsproblematiek herkennen en naar aanleiding hiervan een plan van aanpak
opstellen
• primaire en secundaire preventie en activiteiten ten behoeve van individuele cliënten
• arbeidsgerelateerde individuele fysiotherapeutische begeleiding en training
• advisering aan individuele cliënten, anders dan in het kader van de wet BIG
• coördinatie van activiteiten betreffende de individuele cliënten

Bedrijfsfysiotherapie
De opdrachtgever van de bedrijfsfysiotherapeut is de werkgever. De invalshoek van de bedrijfsfysiotherapeut is
primair de werkplek en de organisatie. De rol van de bedrijfsfysiotherapeut is gelegen in het beïnvloeden van de
regelmogelijkheden binnen het gehele spectrum van primaire preventie tot aan reïntegratie.
Figuur 2. Spectrum van werkzaamheden van de Bedrijfsfysiotherapeut
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Bedrijfsfysiotherapeut
De verschillen in de beroepsuitoefening van de bedrijfsfysiotherapeut en de arbeidsfysiotherapeut uiten zich
ook in het verschil in context waarin zij werkzaam zijn. De context wordt bepaald door de plaats van uitoefening
van het beroep, de bekostiging, de relatie tot opdrachtgever en medewerker, de specifieke doelgroep, het
dienstverband en de marktpositie (Kuiper en Elenbaas, 2003). De bedrijfsfysiotherapeut zal indien dat nodig is de
arbeidsfysiotherapeut inschakelen bij de behandeling van een medewerker.
Tabel 1. Context van beroepsuitoefening van de arbeidsfysiotherapie versus Bedrijfsfysiotherapie (gebaseerd op Kuiper en
Elenbaas, 2003 7)

Arbeidsfysiotherapeut

Bedrijfsfysiotherapeut

Plaats van uitoefening

Eigen praktijk
Werkplekbezoek in bedrijf

Primair in bedrijf

Bekostiging

Publiek (BIG) en privaat

Privaat

Relatie tot opdrachtgever

Verwijsrelatie en opdrachtgever kan
organisatie zijn

Opdrachtgever is organisatie

Doelgroep

Werkende bevolking met klachten in het
bewegend functioneren

Werkende bevolking al of niet met klachten
in het bewegend functioneren

Dienstverband/
marktpositie

Zelfstandig of in loondienst bij praktijk
of instelling voor gezondheidszorg

Zelfstandig of in loondienst bij
reïntegratiebedrijf, arbodienst, bedrijf,
adviesbureau, maar ook vrijgevestigd of
in loondienst bij praktijk of instelling voor
gezondheidszorg

7 Kuiper C., Elenbaas H. (2003). Competentiebeschrijvingen Fysiotherapeut, Arbeidsfysiotherapeut, Bedrijfsfysiotherapeut en Master Arbeid en Gezondheid
Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Transfergroep Rotterdam
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Samengevat uit zich het verschil tussen de bedrijfsfysiotherapeut en de arbeidsfysiotherapeut in de gerichtheid
van het handelen. De arbeidsfysiotherapeut beperkt zich tot de zorg voor de patiënt met arbeidsrelevante
problematiek. De bedrijfsfysiotherapeut heeft als primaire insteek het niveau van de werkplek of organisatie.
Daarnaast heeft de bedrijfsfysiotherapeut aanvullende competenties, zoals innoveren van het beroep en de eigen
organisatie waar hij voor werkt. De bedrijfsfysiotherapeut kan de arbeidsfysiotherapeut inschakelen om een deel
van het proces voor zijn rekening te nemen.

De bedrijfsfysiotherapeut en het laboratorium
(met dank aan Leon Gardien)

In een laboratorium werd door een leidinggevende aangegeven dat meerdere medewerkers
schouderklachten hadden. De bedrijfsfysiotherapeut werd gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s
van fysieke belasting tijdens de werkzaamheden.
In het laboratorium werd frequent en langdurig gepipetteerd en er werden vele flesjes met monsters in
trays geplaatst. Deze trays werden vervolgens in machines gezet die de monsters analyseerden. Er werden
knelpunten gesignaleerd die het verband aangaven tussen de schouderklachten en de werkzaamheden.
Het ging met name om repeterende bewegingen en belastende werkhoudingen. Van deze knelpunten
zijn videobeelden gemaakt. Vervolgens heeft de bedrijfsfysiotherapeut een groep leidinggevenden en
medewerkers voorlichting gegeven over het ontstaan en voorkomen van schouderklachten en de risico’s
van fysieke belasting.
Met behulp van het beeldmateriaal zijn de knelpunten met de groep op een rij gezet en is een plan van
aanpak opgesteld om de knelpunten bij de bron aan te pakken.
Naast het rouleren van een aantal taken op de dag zijn de reikafstand en werkhoogte van een aantal
werkplekken aangepast. Daarna zijn er werkafspraken gemaakt om goed gebruik te maken van de
werkplek en zodoende schouderklachten in de toekomst te voorkomen. Van de werkafspraken zijn foto’s
gemaakt. De foto’s zijn op de verschillende werkplekken opgehangen om medewerkers eraan te blijven
herinneren en om tijdelijke krachten snel in te kunnen werken.
Na een aantal maanden is de bedrijfsfysiotherapeut teruggekomen om te checken of het lukte om
volgens de werkafspraken te werken. De bevindingen van deze individuele begeleiding zijn geëvalueerd
met de leiding en daarmee is het plan van aanpak aangepast.
Het project is in 2004 gestart. Inmiddels is er al tweemaal een follow-up uitgevoerd. Tijdens een followup wordt de kennis opgefrist en begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut de medewerkers op de werkvloer.
Eventuele knelpunten worden met de leiding besproken en het plan van aanpak wordt steeds zo nodig
aangepast.

Er is een arm geplaatst om een monsterzakje
in op te hangen en het flesje te vullen
(ergonomische oplossing). Hierdoor kan men
de armen afsteunen.

Hooggeplaatste flessen bovenhands gepakt
(werktechniek)
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1.4 Ontwikkelingen in de bedrijfsfysiotherapie
Een aantal ontwikkelingen in en om het beroep van de bedrijfsfysiotherapie hebben consequenties voor de
toekomstige beroepspraktijk van de bedrijfsfysiotherapeut.

Demografische ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen, als een toenemend aantal herintreders, uitstel van de pensioengerechtigde
leeftijd en een toename aan chronisch zieken die in het arbeidsproces participeren, doen een ander appèl op de
bedrijfsfysiotherapeut. De ouder wordende werknemer vraagt om een andere benadering en andere interventies
dan een jongere werknemer. Daarbij vraagt de toename van de aandacht voor de vitale werknemer, met aspecten
als gezondheidsmanagement en aandacht voor welzijn, een andere rolopvatting van de bedrijfsfysiotherapeut.
De bedrijfsfysiotherapeut wordt als het ware een “personal coach” van de medewerker met arbeidsrelevante
problematiek.

Begeleiding en reïntegratie
Er vindt een verandering plaats ten aanzien van de benaderingswijze van de medewerker. Ingegeven door de
complexiteit van de problematiek en de consequenties voor de medewerker of de organisatie, zijn vaardigheden
als counseling en coaching belangrijke elementen van de interventie. Vooral binnen het indicatiegebied van de
arbeidsrelevante aandoeningen wordt veel aandacht besteed aan de interacterende psychosociale componenten.
Hiermee wordt het belang van de multidisciplinaire samenwerking versterkt. Denk daarbij aan de samenwerking
met de psycholoog of psychosomatisch fysiotherapeut.

Preventie
Een andere ontwikkeling is vraag naar preventie. De verdergaande digitale mogelijkheden scheppen nieuwe
kansen voor de bedrijfsfysiotherapeut. Gezien de oplopende kosten van de gezondheidszorg in de toekomst
wordt voorzien dat er meer ingezet zal gaan worden op zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de
werkgever en de medewerker. Innovatieve oplossingen op het terrein van zelfredzaamheid of zelfmanagement is
een specifiek aandachtsgebied voor de bedrijfsfysiotherapeut.
Verdere professionalisering van het beroep wordt verlangd, waarbij de beroepsgroep zich verder zal positioneren
door in te spelen op de markt, het ontwikkelen van beroepsspecifieke richtlijnen, en het inzetten van
wetenschappelijk onderzoek.

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen die de interventies van de bedrijfsfysiotherapeut ondersteunen en die
mogelijkheden bieden voor de werkgevers en voor medewerkers, zullen verder toenemen. Dat maakt het ook
mogelijk om de behoefte aan monitoring en interventies op afstand te realiseren. Ook wordt daarmee de eigen
regie en het zelfmanagement van cliënten ondersteund8.
Een voorbeeld van een technologische invoering is het elektronisch medisch dossier. Naast nieuwe mogelijkheden
doemen ook ethische dilemma’s9 op voor de bedrijfsfysiotherapeut. De toegankelijkheid door de nieuwe
technologie geeft inzicht in problematiek die binnen een organisatie veel voorkomt en geeft helderheid over de
medische situatie van werknemers. Echter, zorgvuldigheid over het gebruik van deze informatie ten opzichte van
anderen in de organisatie is geboden. De bedrijfsfysiotherapeut weegt voortdurend of informatie relevant is voor
het beleid fysieke belasting in de organisatie en of een aanpassing gewenst is.

Coördinatie van multidisciplinaire samenwerking
De bedrijfsfysiotherapeut kan, gezien zijn deskundigheid, indien nodig multidisciplinaire samenwerking
coördineren bij bedrijven en instellingen of bij medewerkers met arbeidsrelevante hulpvragen.
Zoals in het verleden de Wet Poortwachter effect had op de rol en positie van de bedrijfsfysiotherapeut bij de
werkhervatting en reïntegratie van de cliënt, zo zal waarschijnlijk door de eerder genoemde blauwdruk een
toename van de vraag naar bedrijfsfysiotherapie optreden. Daarbij zal door een duidelijke positionering van het
specialisme de samenwerking met en het verwijsgedrag van andere disciplines veranderen.

8 Volgens Luc de Witte, hoogleraar Technologie en langdurige zorg te Maastricht, is de zorg over twintig tot dertig jaar in hoge mate gebaseerd op technologie.
‘De zorgprofessional zal veel meer op afstand aanwezig zijn en de rol hebben van adviseur en ondersteuner, met wellicht af en toe een intensiever contact.
De contacten zullen vooral via internet of een verbeterde opvolger daarvan plaatsvinden.’ Bron: www.arbo.nl (2009)
9 Jan Vorstenbosch (2009), Hoe maakt u het? Technologie in een veranderende gezondheidszorg: Over dossiers, robots en tests in de zorg. Den Haag: ZonMW
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Zoals blijkt uit het eerste hoofdstuk, is het werk dat bedrijfsfysiotherapeuten verrichten
divers en in ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de complexiteit
van de werkzaamheden en op de werkomgeving van de bedrijfsfysiotherapeut. De
complexiteit van de werkzaamheden is gerelateerd aan het opleidingsniveau van de
bedrijfsfysiotherapeut.

De bedrijfsfysiotherapeut en veranderingsprocessen
(met dank aan Rob Kaasschieter)
Een bedrijfsfysiotherapeut wordt uitgenodigd bij een jeugdzorgorganisatie. Deze organisatie heeft ongeveer 600 medewerkers in dienst en is
gehuisvest op meerdere locaties. Het verzuim was relatief hoog (>10%).
Aanvankelijk was de vraagstelling smal: preventie van RSI. Op één grote
locatie werd gestart met voorlichting en rondgang langs de teams.
Tevens vond er een inventarisatie door middel van vragenlijsten plaats.
Hieruit bleek sprake van forse problematiek. Daarom werd de vraag uitgebreid naar advisering op gebied van reïntegratie en belastbaarheidsverbetering. Na een groot aantal werkplekonderzoeken en gesprekken
met teamleiders, hoofd P&O en hoofd facilitaire dienst werd de eindrapportage opgesteld. Deze rapportage
legde knelpunten vast waarmee de organisatie aan de slag kon gaan. Enkele weken na een presentatie voor de
directie wordt de bedrijfsfysiotherapeut gevraagd mee te werken aan de verdere verlaging van het verzuim binnen de organisatie.
Wat hield het project in?
De eerste stap was de analyse van langdurige verzuimgevallen wegens fysieke en psychische problemen. Op
basis van de conclusies zijn er curatiebedrijven gezocht waarnaar deze medewerkers verwezen werden. Slechts
één persoon heeft ander werk moeten zoeken. De overigen zijn allemaal weer teruggestroomd naar eigen werk
of naar gelijksoortig werk binnen een ander team.
De volgende stap was preventief gericht. Iedere maand of 2 maanden was er een ‘ergonomisch spreekuur’ op
iedere locatie waarvoor de teamleiders medewerkers konden aanmelden. Op grond hiervan ontstond er een
grote database met gegevens die samen een beeld gaven van de organisatie. Periodiek was er terugkoppeling
naar de contactpersoon bij P&O. Alle problematische gevallen werden doorgesproken met de teamleider en
de betrokken P&O-medewerker. Na afloop van een jaar is er een jaarverslag gemaakt waarin de grote lijnen
terugkwamen en de interventies verantwoord werden.
Daarnaast was er de samenwerking met het hoofd facilitaire dienst, met een preventief karakter.
Het ging hierbij om: advisering over de ergonomie meubilair, beoordelen van ergonomische hulpmiddelen,
maken van herinrichtingsplannen voor kantoorruimtes, uitvoeren van licht- en klimaatmetingen op locaties,
advisering over mogelijke geluidsreductie en lichtwerende middelen
Vanwege de snelle groei van de organisatie was het zoeken naar mogelijkheden om de ruimtes beter te
benutten een zeer uitdagend project. De overgang van kleine kantoren naar kantoortuinen leverde dermate veel
ruimtewinst op, dat 30% meer werkplekken konden worden gerealiseerd. De teamleiders en de werknemers
konden via participatieve ergonomie meedenken over de inrichting.
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Uit de verslagen van het sociaal medisch team (SMT) bleek dat de teamleiders zeer verschillend dachten en
handelden inzake verzuim en verzuimpreventie. Dit was reden om een verzuimmanagementtraining te geven
aan de teamleiders. Hierdoor is de communicatie met de teamleiders aanzienlijk verbeterd inzake preventie van
verzuim en omgaan met verzuimende medewerkers. Het verzuim is sterk verlaagd. De verzuimcijfers zijn 20%
lager dan binnen de branche gebruikelijk is.
Vooral bepalend voor het succes in de samenwerking was transparantie in de communicatie met alle betrokkenen.
De volgende overlegvormen hebben plaatsgevonden:
- Eens in de vier maanden een gesprek met de hoofddirectie om een sfeertekening te geven van de locaties.
Daar werd gesproken over teams, teamleiders, de organisatie rond verzuim, waarbij soms de vinger op de
pijnlijke plek gelegd kon worden. Iedereen binnen de organisatie wist dat de adviseur met de directie om de
tafel zat. Zo werden verrassingen voorkomen.
-

Eens per 6 weken overleg met P&O over preventieve en curatieve zaken inzake verzuim en reïntegratie. Met
name de ingewikkelde gevallen (stress, psychische problemen, arbeidsconflicten) werden besproken en een
plan van aanpak werd geformuleerd.

-

Eens per 6 weken overleg met het hoofd facilitaire dienst om de facilitaire kant van preventie en verzuim te
bespreken.

-

Eens per jaar overleg met de Veiligheids, Gezondheids- en Welzijnscommissie van de OR van de
organisatie. Deze commissie houdt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek waarvan de diensten van de
bedrijfsfysiotherapeut onderdeel waren.

Samenvattend
Vanwege de verspreiding over de locaties zijn communicatie en helderheid speerpunt geweest van het project.
Door op alle niveaus binnen de organisatie duidelijke doelen en verantwoordelijkheden neer te leggen, wordt
de rol van de externe adviseur versterkt binnen de organisatie. Dit project is nog steeds lopende. Er is sprake van
een langdurende relatie waarbij de eigen competenties bepalend zijn voor het meedenken met de klant en het
aanbod aan de klant.

2.1 Doelgroepen van de bedrijfsfysiotherapeut
Voor de bedrijfsfysiotherapeut is het van belang de bedreigingen voor de gezonde werknemer te herkennen, op te
sporen en te analyseren in de verschillende werkkringen waarin zijn advies wordt gevraagd.

Belasting tijdens het werk
Gezondheidsklachten, ziekten en aandoeningen ontstaan ook door lichamelijke en mentale belasting tijdens
het werk. Het is lastig om in individuele gevallen een oorzakelijk verband aan te tonen met de arbeidsrisico’s,
maar bij navraag onder de werknemers worden psychische klachten in 29 procent van de gevallen met werk in
verband gebracht. Bij lichamelijke klachten aan rug, nek, armen en handen is dat voor ruim één derde het geval.
Gehoorproblemen en klachten aan benen en voeten worden in ruim 20 procent van de gevallen aan het werk
geweten.

Werkdruk en werkstress
In de Arbobalans 2007/2008 wordt gesteld dat de gezondheid van de Nederlandse beroepsbevolking de
afgelopen decennia is verbeterd, mede doordat veel risicovol werk is verdwenen. Toch is het percentage van
werkgerelateerde klachten hoog en is vooral langerdurend verzuim vaak werkgerelateerd. De psychische risico’s
springen er dan uit. Onder de psychische risico’s vallen werkdruk, gebrek aan autonomie, cognitieve belasting

10 Werkdruk wordt gedefinieerd als te weinig tijd om het werk te doen en onvoldoende mogelijkheden om dat zelf op te lossen. Werkstress is het gevolg
van hoge werkdruk, hoge tijdsdruk en een hoog werktempo. Het is een toestand die als negatief wordt ervaren en lichamelijke en geestelijke klachten
oplevert.
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en verstoring van de balans tussen werk en privé. Tot sociale risico’s worden gerekend: emotionele belasting,
ongewenst gedrag op de werkvloer en conflicten op het werk. 36 procent van de werknemers geeft aan dat
werkdruk en werkstress10 redenen waren voor verzuim. Vooral als de eigen regelmogelijkheden daarbij gering
zijn, nemen de klachten toe. Horeca, zorg en onderwijs zijn sectoren die hier hoog scoren. In 10 procent van de
gevallen ontstaat arbeidsverzuim door problemen met de leidinggevende of collega’s.
Overwerk en telewerken stijgen gestaag. Naarmate er meer overuren worden gemaakt, wordt de werkdruk als
hoger ervaren en zijn er meer problemen met de balans tussen werk en privé.

Lichamelijke belasting en omgevingsrisico’s
Daarnaast zijn lichamelijke belasting en omgevingsrisico’s relevant. Met omgevingsrisico’s wordt bedoeld
gevaarlijk werk, lawaai, gevaarlijke stoffen en niet-ioniserende straling. In 20 procent van de verzuimgevallen
wordt als oorzaak aangegeven zwaar lichamelijk werk zoals tillen, duwen, trekken en sjouwen of het gebruik
van apparatuur waarbij veel kracht nodig is. Bovendien werkt één op de tien werknemers regelmatig in een
ongemakkelijke werkhouding.
In 12 procent van de gevallen bij arbeidsverzuim verricht diegene langdurig dezelfde handelingen of werkt lang
achter de computer. In 2007 werkte de gemiddelde Nederlander 3,7 uur per dag achter het beeldscherm, met aan
de top ICT’ers met zeven uur per dag. Uit onderzoek blijkt dat vier uur beeldschermwerk geldt als kritische grens
voor verhoogd risico op klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS)11.

2.2 Contexten en producten van de bedrijfsfysiotherapeut
In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden van de bedrijfsfysiotherapeut ten behoeve
van bedrijven en instellingen, brancheorganisaties, reïntegratiebedrijven en verzekeringsbedrijven. Onderstaand
zijn de producten en diensten beschreven die de bedrijfsfysiotherapeut binnen de diverse contexten kan leveren.

Bedrijven en instellingen:
•
•
•
•
•

advies op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid, ergonomie, arbotechnische en organisatorische
aspecten
voorlichting, gericht op het bevorderen van bewustzijn met betrekking tot de risico’s van de fysieke aspecten
van arbeid, het lichamelijk functioneren en het verantwoord gebruik van het lichaam
werk-, til- en houdingsadvies op de werkplek
structureel preventieadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
individuele begeleiding van werknemers bij verminderde inzetbaarheid en bij reïntegratie

Brancheorganisaties:
•
•

input voor de ontwikkeling van arbocatalogi en advies bij de implementatie binnen de branche
vertaling van afspraken tussen werkgever en werknemers naar gerichte oplossingen voor aangesloten
bedrijven

Reïntegratiebedrijven:
•
•
•
•

bijdrage in de ketenzorg binnen de arbeidsgezondheidszorg
analyse van alle aspecten van arbeid, werkplek en werknemer
advies met betrekking tot fysieke belasting/belastbaarheid en de juiste werkwijze
begeleiding bij herstel van fysieke klachten en bevordering van reïntegratie

Verzekeraars:
•

advies om te komen tot schadelastbeheersing door preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
ten gevolge van fysieke belasting in het werkproces

De bedrijfsfysiotherapeut levert binnen deze contexten producten die zijn gebonden aan werkprocessen, thema’s
en kennis. Voorbeelden van producten, afgestemd op de werkprocessen zijn voorlichtingsmodules of folders.

11 IJmker S (2008). Risk factors for arm-wrist-hand and neck-shoulder symptoms among office workers; A longitudinal perspective
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Themagebonden producten zijn informatie op het gebied van onder andere rug-, nek- en schouderklachten.
Voorbeelden van kennisgebonden producten zijn richtlijnen, studiedagen en onderzoeksprojecten.
De producten die de bedrijfsfysiotherapeuten leveren, spitsen zich toe op de risico’s van lichamelijke arbeid op
organisatieniveau en op de effecten daarvan op de gezondheid van het individu. Voorbeelden daarvan zijn:

Organisatorisch:
•
•
•
•
•
•

onderzoek ten behoeve van risico-inschatting (organisatorisch, technisch of individueel)
advies voor inrichting van arbobeleid, i.c. beleid fysieke belasting
ondersteuning bij uitvoering en borging van beleid fysieke belasting
preventief advies voor inrichting werkplek en/of werkproces
advies voor (her)ontwerp en inrichting van werkplekken bij verbouw en nieuwbouw
werkplekbezoek ter voorbereiding op voorlichting, gerichte instructie of werktechniektraining voor groepen

Individueel:
•
•
•
•
•
•
•

beoordelen fysieke belasting en belastbaarheid voor functie en taken
werkplekonderzoek ter voorbereiding op training, advies of coaching
ergonomische aanpassingen ter voorbereiding op werkhervatting
advies inzake hulpmiddelen en meubilair om klachten te voorkomen of te verminderen
korte functionele training op de werkplek
opzetten en begeleiden reïntegratietrajecten
inzicht geven in herstelbevorderende maatregelen

Naast de zorg- en dienstverlening die de bedrijfsfysiotherapeut levert aan de organisatie of aan medewerker
is hij als master breder werkzaam in en vanuit zijn eigen organisatie en in zijn beroepsgroep. Binnen de eigen
organisatie12 waar de bedrijfsfysiotherapeut deel van uitmaakt, is hij mede verantwoordelijk voor innovaties
gericht op de kwaliteit van de dienstverlening. Om de kwaliteit van de begeleiding van cliënten voortdurend te
verbeteren werkt hij op diverse manieren samen met directe collega’s en diverse disciplines.
Op macroniveau is een bedrijfsfysiotherapeut binnen zijn beroep betrokken bij beroepsinnovatie en
kennismanagement. Hij levert dan bijvoorbeeld een bijdrage aan congressen, workshops en intercollegiaal
overleg. Dit alles met als doel om de kennis te vermeerderen op het gebied van fysieke belasting in relatie tot de
arbeid.
Tot slot houdt de bedrijfsfysiotherapeut zich als adviseur onder andere bezig met het coachen van beroepsgenoten
en directe collega’s binnen de eigen organisatie.

Methodiek van de bedrijfsfysiotherapeut
De bedrijfsfysiotherapeut werkt volgens een eigen methodiek. Binnen de methodiek van het
bedrijfsfysiotherapeutisch handelen worden zes fasen onderscheiden.
De bedrijfsfysiotherapeut:
1
formuleert een voorlopige omschrijving van het (potentiële) gezondheidsprobleem op basis van de verkregen
informatie (kennismakingsfase);
2
scherpt de definitie aan en doet een voorstel voor een plan van aanpak voor het vervolgonderzoek
(oriëntatiefase);
3
analyseert de arbeidssituatie (algemene onderzoeksfase);
4
bepaalt de fysieke belasting door het werk en schat de fysieke belastbaarheid in van de werknemer(s)
(specifieke onderzoeksfase);
5
formuleert op basis van de onderzoeksresultaten een interventieplan (bestaande uit interventiedoelen,
interventievormen en een inschatting van frequentie, duur en kosten) en voert dit plan uit (interventiefase);
6
evalueert de interventie (evaluatiefase).

12 De bedrijfsfysiotherapeut is werkzaam binnen een bedrijf of instelling waarbinnen hij zijn diensten aanbiedt. Daar valt hij binnen een dienst of
een afdeling. Het kan ook zijn dat hij vanuit een eigen organisatie (adviesbureau, bedrijfsfysiotherapeutisch centrum) wordt ingehuurd. De rol van
professioneel leider, zoals ook in hoofdstuk 3 wordt uitgewerkt, richt zich op de verbetering van eigen setting wat zowel de dienst kan zijn als de eigen
organisatie.

16

Bedrijfsfysiotherapeut

Na de kennismakings- en oriëntatiefase (ofwel de screening) geeft de opdrachtgever op basis van het plan van
aanpak toestemming voor het vervolgonderzoek. Dit leidt tot een interventievoorstel.
Daarbij borgt de bedrijfsfysiotherapeut de uitkomsten in de organisatie, zodat terugval wordt voorkomen. De
bedrijfsfysiotherapeut rapporteert de gegevens uit de evaluatiefase aan de opdrachtgever. In veel gevallen is het
echter van belang dat de bedrijfsfysiotherapeut een hernieuwd onderzoek uitvoert. Een reden hiervoor is dat
bepaalde effecten van een interventie pas op langere termijn zichtbaar zijn. Een tweede reden kan zijn om na te
gaan of een bereikt effect na een bepaalde tijd nog aanwezig is.

2.3 Complexiteit
In de vorige paragrafen zijn de indicatiegebieden en producten geschetst voor de bedrijfsfysiotherapie. Daarmee
is een beeld ontstaan van de complexiteit van het beroep. Naast de specificiteit van de werkplek wordt de
complexiteit grotendeels bepaald door verschillende factoren die, al of niet gecombineerd, voorkomen: werkdruk,
belastbaarheid en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de medewerker. Op basis van de onderlinge
samenhang van deze factoren stelt hij de juiste prioriteiten in de interventies. De bedrijfsfysiotherapeut ziet een
breed scala aan arbeidssituaties. Daarbij schakelt hij voortdurend tussen de belangen van de organisatie en de
medewerkers.
De bedrijfsfysiotherapeut kan in dat proces de eerstaangesprokene zijn, maar het kan ook zijn dat de
bedrijfsfysiotherapeut pas veel later wordt ingeschakeld. Binnen de organisatie heeft een medewerker
dan soms al een klachtenbeeld ontwikkeld en heeft hierbij een andere beleving dan wanneer de zorg
gericht is op preventie. De bedrijfsfysiotherapeut werkt zowel bij de interventies als in de analyse van de
problematiek regelmatig samen met andere professionals. Binnen de multidisciplinaire samenwerking neemt
de bedrijfsfysiotherapeut een belangrijke plek in door zijn inzicht in het bewegend functioneren in relatie tot
arbeidsrelevante problematiek.
De bedrijfsfysiotherapeut baseert zijn handelen op wetenschappelijke inzichten en op basis van ervaringskennis.
Hij maakt daarbij gebruik van in de fysiotherapie ontwikkelde richtlijnen en de multiprofessionele richtlijnen die
zijn ontwikkeld door het CBO.
De bedrijfsfysiotherapeut is in staat de onderzoeksresultaten te vertalen naar de situatie en de specifieke
wensen en behoeften van het bedrijf of instelling, of van de medewerker. Op basis daarvan verantwoordt hij zijn
handelen. Hij houdt de ontwikkelingen in zijn vak(gebied) bij en past nieuwe kennis en inzichten toe in zijn werk.
Voor situaties waar geen bewijskracht voor bestaat, zet hij zijn expertise en creativiteit in om op zoek te gaan naar
een passende oplossing voor het bedrijf of instelling, of voor de medewerker.

2.4 Opleiding
De Saxion Hogeschool (Enschede) en de Hogeschool Rotterdam bieden zowel de opleiding arbeidsfysiotherapie als
bedrijfsfysiotherapie aan. De Fontys Hogeschool (Eindhoven) verzorgt alleen de opleiding arbeidsfysiotherapie.
Ook andere hogescholen hebben een opleiding arbeidsfysiotherapie ontwikkeld (Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) of zijn daar mee bezig.
Ten behoeve van het onderhouden van de vereiste beroepsvaardigheden en beroepshandelingen dienen
geregistreerde bedrijfsfysiotherapeuten te blijven voldoen aan de beroepsstandaard zoals verwoord binnen het
BCP en de overige door de NVBF en KNGF vereiste opleidingseisen.
Voor (her)registratie moet worden voldaan aan de eisen van de Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten
(SRBF).

Opleidingskolom fysiotherapie
Binnen de fysiotherapie worden in de opleidingskolom twee niveaus onderscheiden, namelijk bachelor en
master. Op het masterniveau bestaat er een differentiatie in een master bedrijfsfysiotherapie (of master Arbeid

13 Bama is een afkorting van bachelor-master. De Europese ministers van onderwijs hebben door middel van het afsluiten van verschillende verdragen
(Bolgona, Lissabon, en Dublin) afspraken gemaakt over een eenduidige onderwijsstructuur binnen Europa, waarvan deze twee cycli het uitgangspunt
zijn. Daarmee wordt de mobiliteit tussen landen verbeterd voor studenten en arbeidskrachten.
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& Gezondheid) en een wetenschappelijke master, ofwel de master of science (zie figuur 3). De BAMA-structuur13
leidt tot een logisch samenhangende onderwijskolom, waarin de programma’s inhoudelijk en onderwijskundig
op elkaar afgestemd zijn. Daardoor zijn er doorstroommogelijkheden vanuit de bachelor naar de verschillende
masteropleidingen.

Master

Master
2-4 jaar
deeltijd

Master of Science

Pre-master

Bachelor
4 jaar voltijd

Basisfysiotherapeut

Figuur 3: Opleidingskolom Fysiotherapie 14

De opleidingskolom fysiotherapie biedt een volledig en samenhangend stelsel van opleidingen. Bachelor
fysiotherapeuten kunnen doorstromen in verschillende masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en in
het universitaire onderwijs.
Het accent binnen de master ligt op verdieping van kennis- en vaardighedentoepassing in de hoogcomplexe
cliëntenzorg. Het accent in de wetenschappelijke master ligt op aanleren van vaardigheden betreffende het
initiëren, uitvoeren en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek en zodoende ontwikkelen van nieuwe
inzichten voor de beroepsgroep. De masters richten zich op competenties voor een hoogwaardige en innovatieve
praktijkuitvoering. De rollen van de master bedrijfsfysiotherapie worden toegelicht in het volgende hoofdstuk.

14 Coppoolse R, Wittink H, Meeteren van N, Helders P (2006). Professional Master opleiding fysiotherapie. Fysiopraxis
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3 Rollen & beroepscompetenties
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke competenties een bedrijfsfysiotherapeut moet
hebben om op masterniveau te kunnen functioneren. Deze competenties zijn gebaseerd op
de vier rollen van de bedrijfsfysiotherapeut: de specialist, de beroepsontwikkelaar, de
professioneel leider en de adviseur.

3.1 Rollen van de bedrijfsfysiotherapeut
De master bedrijfsfysiotherapie is een specialist met specifieke deskundigheid op het gebied van arbeidsrelevante
problematiek. Hij onderbouwt zijn handelen met de best mogelijke evidentie en is in staat deze expertise te delen
met directe collega’s.
Het model dat wordt beschreven in dit BCP maakt de relatie tussen de verschillende rollen zichtbaar. Ze zijn wel te
onderscheiden maar niet te scheiden. De rol van specialist vormt de basis voor de overige rollen.
De rollen die de bedrijfsfysiotherapeut vervult zijn de rol van:
•
specialist (gericht op de medewerker, werkgever en de organisatie)
•
beroepsontwikkelaar (gericht op de ontwikkelingen in het beroep)
•
professioneel leider (gericht op de organisatie waartoe de bedrijfsfysiotherapeut behoort)
•
adviseur (gericht op collega’s en andere disciplines)

Specialist
In de voorgaande hoofdstukken is het domein en de mate van complexiteit beschreven. Bij de benadering
van arbeidsrelevante problematiek heeft de bedrijfsfysiotherapeut in samenwerking met de medewerker
en werkgever, zowel aandacht voor het beantwoorden van de hulpvraag als voor het optimaliseren van de
werkomgeving. Bij de interventies weegt de bedrijfsfysiotherapeut voortdurend de belangen van de organisatie
(opdrachtgever) en de gezondheidsbelangen van de medewerkers. De benadering van de bedrijfsfysiotherapeut
voldoet aan professionele standaarden. De specialist weet de ‘evidence based’ specialistische kennis te vertalen
naar de organisatie waar de interventie plaatsvindt en naar het individu of naar groepen medewerkers. De
essentie van de rol van specialist is het voorbereiden, analyseren, uitvoeren, evalueren en bijstellen van de
interventies in overleg met de opdrachtgever. Bij complexere vraagstukken, waarbij multidisciplinaire afstemming
plaatsvindt, kan de coördinatie met andere betrokken disciplines een onderdeel zijn van de activiteiten van
de bedrijfsfysiotherapeut. De specialist werkt tevens nauw samen met andere disciplines om preventie en
voorlichting af te stemmen op de arbeidssituatie.
Ook de toenemende zelfverantwoordelijkheid en betrokkenheid van de (individuele) medewerker in het proces
van werkhervatting hoort bij de benadering te worden betrokken.

Beroepsontwikkelaar
De rol beroepsontwikkelaar is gericht op het onderbouwen, verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening.
Kennisontwikkeling vormt de basis voor innovatie op het gebied van interventies en methodiek (evidence based
practice), uiteindelijk resulterend in een ‘geactualiseerde’ professionele standaard voor dit specialistische domein
van de fysiotherapie. De master bedrijfsfysiotherapie is niet per definitie een wetenschappelijk onderzoeker.
De master bedrijfsfysiotherapie houdt zich wel bezig met het vertalen van kennis (kennistransitie) naar de
beroepspraktijk en in het bijzonder met het toepassen van kennis in de eigen werkkring.
Kritisch reflecteren op de waarde van verschillende kennisbronnen, beoordelen van de bruikbaarheid van deze
resultaten voor de beroepspraktijk en vertalen van deze resultaten naar de beroepspraktijk, vormen de basis voor
de rol van de beroepsontwikkelaar.
De bedrijfsfysiotherapeut innoveert en verwerft daarbij draagvlak onder beroepsgenoten en collega’s uit andere
betrokken disciplines.
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Figuur 4. Rollen en competenties van de bedrijfsfysiotherapeut
De beschrijving van de rollen en de gerelateerde competenties zijn geclusterd in een figuur. In deze figuur blijkt de
onderlinge afhankelijkheid binnen de competenties. Ook is het binnen deze figuur denkbaar dat er differentiaties optreden
in het beheersen van de rollen en competenties.

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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De bedrijfsfysiotherapeut draagt bij aan beroepsinnovatie door mee te werken aan de totstandkoming van
richtlijnen, zitting te nemen in werkgroepen van beroepsverenigingen, deel te nemen aan experimenten en
projecten en door te publiceren over eigen ervaring (case report en vakpublicaties).

Professioneel leider
Bij de rol van professioneel leider gaat het niet zozeer om de algemene praktijkvoering ten behoeve van de zorg
voor de gezondheid van de medewerker, maar veel meer om het functioneren als kennis- en innovatiemanager
binnen de eigen werksetting.
Het expliciete integreren, inzetten en beheren van kennis die noodzakelijk is om de doelstellingen van de
organisatie of de klant of werkgever te kunnen bereiken, past bij deze rol.
Innovatie van dienstverlening maakt een ander belangrijk onderdeel uit van deze rol. Deze rol vraagt om
sensitiviteit tegenover de omgeving en overtuigingskracht en verandercompetenties in de eigen organisatie. Hij
signaleert ontwikkelingen, zoals nieuwe doelgroepen en specifieke problemen waar de afdeling of de organisatie
mee geconfronteerd wordt. Implementeren van innovaties vraagt om inzicht in veranderingsprocessen, het
kunnen verantwoorden van de eigen strategie, het kunnen overtuigen van het management, projectmatig werken
en samenwerken met collega’s.
In zijn rol als professioneel leider heeft de bedrijfsfysiotherapeut ook taken op het gebied van de kwaliteit van
dienstverlening en draagt hij bij aan het beroepsinhoudelijk beleid binnen de eigen organisatie.

Adviseur
De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt de professionalisering van anderen met als doel kwaliteitsverhoging van de
geleverde diensten van de professional.
De bedrijfsfysiotherapeut vervult de rol van adviseur:
•
in de eigen werkorganisatie ten opzichte van (junior) collega’s
•
ten opzichte van andere professionals waarmee hij in (en vanuit) zijn eigen werkorganisatie te maken heeft
•
in de beroepsgroep, bij activiteiten als presentaties, intervisie of intercollegiale toetsing.
Afhankelijk van het doel neemt deze rol meer de vorm aan van coaching, educatie, consultatie of intervisie.
Kenmerkend voor coachen is het anderen (bijvoorbeeld juniorcollega’s) helpen bij het verhelderen, leren
oplossen of leren hanteren van problemen door het toepassen van vakinhoudelijke deskundigheid, gekoppeld
aan begeleidingsvaardigheden als: luisteren, observeren, stimuleren, motiveren en feedback geven, weerstanden
herkennen en productief maken.
De essentie van educatie is het laten leren van individuen of groepen, gericht op een bepaald doel dat in
samenspraak tussen de lerende en de adviseur wordt geformuleerd. Verschillende middelen om de deskundigheid
te bevorderen zijn het geven van presentaties, trainingen etc.
Van consultatie is sprake als een andere professional (behorend tot de eigen, dan wel tot een andere
beroepsgroep) vraagt om een deskundig advies ten behoeve van de eigen dienstverlening.
In beroepsverband heeft de bedrijfsfysiotherapeut een leidende positie in intercollegiale kwaliteitszorg
(intercollegiale toetsing, kwaliteitskringen, intervisie) en ondersteunt daar beroepsgenoten bij het nadenken over
de beroepsuitoefening en het oplossen van problemen.

3.2

Competentieprofiel
Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft de rollen waarvan verwacht wordt dat de bedrijfsfysiotherapeut ze
beheerst. Er zijn landelijk afspraken gemaakt ten aanzien van de competentieformuleringen. Veelal beschrijft
een competentie een cluster aan vaardigheden, kennis, persoonskenmerken en attitudes, die effectief worden
toegepast in de specifieke beroepssituatie(s).
Aansluitend bij een rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (van
Merriënboer, 2002), betekent dit voor de formulering van een competentie dat deze voldoet aan de volgende
criteria:
•
duurzaam (stabiel in de tijd op middellange termijn)
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•
•

specifiek (helder en slechts op één manier te interpreteren)
integratief (integreert kennis, vaardigheden en attitudes)

De competenties worden uitgedrukt in één of twee kernwoorden (label). Het label is de kernachtige samenvatting
van de competentie. Afgeleid van de rollen en de labels worden de competenties uitgewerkt. Per competentie
wordt een kaart opgesteld.
In de definitie wordt de competentie in haar volledigheid uitgeschreven.
De beschrijving geeft een toelichting op de competentie. Tevens zijn in de competentiekaarten de criteria
genoemd. De criteria geven weer waaraan kan worden afgemeten of het niveau wordt beheerst. De competentie
wordt beheerst als deze effectief wordt toegepast in een kritische beroepscontext.

3.3 Competentiekaarten
Preambule
In de competentiekaarten is een aantal terugkerende elementen te ontdekken. Dit zijn elementen die
het handelen van de bedrijfsfysiotherapeut in één of alle rollen typeren. Om de leesbaarheid van de
competentiekaarten te vergroten zijn deze hier voorafgaand aan de kaarten samengevat.
In het algemeen geldt dat:
•
waar gesproken wordt over de specialist wordt in dit competentieprofiel gedoeld op de
bedrijfsfysiotherapeutisch specialist
•
de bedrijfsfysiotherapeut werkt methodisch in alle rollen en communiceert op een heldere wijze over zijn
bevindingen, voorstellen, interventies en resultaten met alle relevante betrokkenen
•
de bedrijfsfysiotherapeut reflecteert voortdurend op zijn handelen en de resultaten die daarmee worden
bereikt
•
de bedrijfsfysiotherapeut plaatst problemen in de context van verschillende visies en ontwikkelingen in de
arbeidsgezondheidszorg
•
al het handelen binnen alle rollen van de bedrijfsfysiotherapeut is gebaseerd op de best beschikbare
evidentie
De bedrijfsfysiotherapeut onderscheidt zich van de reguliere fysiotherapeut door een eigen gedragscode (SRBF,
2002), door een eigen methodiek van handelen en door de manier van verslaglegging, waarbij er voortdurend
afstemming is met de werkgever en de medewerker. Ten slotte is typerend voor de bedrijfsfysiotherapeut dat hij
voortdurend oog heeft voor de medewerker en de organisatie. De alertheid ten aanzien van de wisselwerking
tussen medewerker en de organisatie en de focus op de mogelijkheden en onmogelijkheden van omgeving is
iets waarmee de bedrijfsfysiotherapeut zich onderscheidt van de arbeidsfysiotherapeut, die meer gericht is op de
mogelijkheden van de medewerker.

9 Ten aanzien van primaire preventie wordt verwezen naar de volgende competentiekaart.

22

Bedrijfsfysiotherapeut

Specialist
Screenen

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut formuleert een definitie van het (potentiële) gezondheidsprobleem en
de mogelijke aanpak daarvan op basis van informatie, verkregen uit het introductiegesprek, reeds
beschikbare rapporten en interviews.

Beschrijving
In de kennismakingsfase en de oriëntatiefase (screening) wordt een voorlopige definitie van
problematiek opgesteld. In de kennismakingsfase screent de bedrijfsfysiotherapeut of er
sprake is van een indicatie voor bedrijfsfysiotherapie. De bedrijfsfysiotherapeut betrekt bij de
kennismaking de relevante betrokkenen in een organisatie en geeft aan wat verwacht mag
worden en welke werkwijze daarbij gehanteerd wordt. Tijdens de oriëntatiefase wordt met
meer diepgang dan in de kennismakingsfase informatie verzameld over de opdrachtgever, het
gezondheidsprobleem (inclusief de risicofactoren) binnen het bedrijf en de te onderzoeken
functies van werknemers. Pas na deze oriëntatie wordt besloten of nader onderzoek op zijn
plaats is. Doorslaggevend daarbij is de mate waarin het vermoeden bestaat dat het gaat om
problematiek van het bewegend functioneren van een medewerker of een groep werknemers
in relatie tot de werksituatie. Over de resultaten uit de kennismakingsfase en de oriëntatiefase
rapporteert de bedrijfsfysiotherapeut aan de opdrachtgever.
Wanneer besloten is het bedrijfsfysiotherapeutisch handelen voort te zetten, stelt de
bedrijfsfysiotherapeut een plan op voor de onderzoeksfase. Dit plan omvat naast de definitieve
probleemstelling een keuze uit onderzoeksmethoden, een tijdsplanning en (eventueel) een
begroting.

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profi
profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

vormt zich een beeld van het bedrijf of de organisatie door gerichte vragen, een
oriënterende rondgang en/of doornemen van beschikbare rapporten
formuleert een eerste definitie van het mogelijke gezondheidsprobleem
stelt een nader onderzoek voor dat moet resulteren in een plan van aanpak met
tijdsplanning en begroting
rapporteert de conclusies en aanbevelingen uit de screeningsfase aan de opdrachtgever

10 Noot: secundaire en tertiaire preventie is opgenomen onder de competentie therapeutisch handelen.
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Specialist
Taakanalyse en werkplekonderzoek

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut brengt op een systematische en methodische wijze het
arbeidsrelevante probleem van de medewerker in kaart, rekening houdend met diens
werkhouding/beweging, werkwijze, de werkplekinrichting, de werkomgeving en de
werkorganisatie.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut analyseert de problematiek van de medewerker en de context
waarbinnen hij functioneert. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in werkhouding/beweging
van de werknemer, diens werkwijze, de werkplekinrichting en de werkomgeving. Tevens
inventariseert de bedrijfsfysiotherapeut risicofactoren die een relatie kunnen hebben met
de probleemstelling. De bedrijfsfysiotherapeut bepaalt de fysieke belasting en schat de
belastbaarheid van de werknemer in. De bedrijfsfysiotherapeut maakt daarbij zoveel mogelijk
gebruik van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden.
Over het werkplekonderzoek rapporteert de bedrijfsfysiotherapeut aan de opdrachtgever.
Binnen de verslaglegging is het mogelijk om naast traditionele verslaglegging ook gebruik te
maken van audiovisuele middelen.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
• voert zelfstandig en op verantwoorde wijze onderzoek uit vanuit specialistische kennis op het
gebied van arbeidsrelevante problematiek
• onderscheidt tijdens de analyse achtereenvolgens de functie, de taak en de handelingen
• analyseert de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en met welke werkdruk
dat gepaard gaat
• gebruikt daarbij gestandaardiseerde meetmethoden
• maakt gebruik van multimoment observaties en videoanalyses
• bepaalt de uitgangssituatie door op basis van relevante onderzoeksgegevens een
taakhandelingsanalyse op te stellen en bepaalt of de taakhandelingsanalyse beïnvloedbaar
is door bedrijfsfysiotherapeutische interventies
• stelt een interventieplan op en bespreekt dit met werkgever, medewerker en andere
betrokkenen

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
profi
Positioneren en profilieren
filieren

25

NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Specialist
Preventief handelen

Definiëring:
De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en begeleidt medewerkers of werkgevers, over
werkhouding/beweging, werkwijze, de werkplekinrichting en de werkomgeving, gericht op het
voorkomen van arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut geeft voorlichting, adviseert en verzorgt cursussen en trainingen aan
individuen, groepen, bedrijven en instellingen en branches over gedrag, gezondheid, houding en
beweging in de werksituatie. De bedrijfsfysiotherapeut voert in het kader van primaire preventie
interventies uit, waarbij de medewerker geen medische diagnose en geen gezondheidsprobleem in
engere zin heeft. Daarbij is wel de verwachting dat zonder interventie de kans op het ontstaan van
arbeidsgerelateerde problematiek verhoogd is. De bedrijfsfysiotherapeut heeft als voorbereiding
op de preventieve interventie, de risico’s ten aanzien van belasting en belastbaarheid van de
medewerker in kaart gebracht, gericht op zijn arbeidssituatie. De interventiefase begint met het
opstellen van een gedetailleerd, samenhangend plan van aanpak door de bedrijfsfysiotherapeut,
veelal in samenwerking met het bedrijf en andere deskundige hulpverleners. De
bedrijfsfysiotherapeut heeft reeds voorafgaand aan de preventieve interventies aandacht voor
de borging van de resultaten. Eventuele barrières in het handelen van de medewerker in de
arbeidssituatie worden vooraf besproken met de opdrachtgever en indien mogelijk opgelost. Het
inzichtelijk maken van de barrières wordt in samenspraak met de medewerker gedaan, en kan
eventueel groepsgewijs plaatsvinden.
De bedrijfsfysiotherapeutische interventie kan bestaan uit:
• een advies over aanpassingen van de organisatie en inhoud van de arbeid
• een bijdrage leveren aan het (her)ontwerp van een ergonomisch verantwoorde werkplek
• het verzorgen van gezondheidsvoorlichting, -opvoeding en -training
Een en ander vindt plaats in een individuele sessie of in groepsverband.
De bedrijfsfysiotherapeut stemt met de opdrachtgever af op welke manier de effecten worden
geëvalueerd. Bij de evaluatie gaat de bedrijfsfysiotherapeut na welk verschil is opgetreden in de
effectvariabelen voor en na de uitvoering van de interventie. Aan het einde van de evaluatiefase
vindt een eindrapportage plaats aan de opdrachtgever. In veel gevallen wil de opdrachtgever de
begeleiding continueren. Daarbij kan het nodig zijn dat de bedrijfsfysiotherapeut een hernieuwd
onderzoek uitvoert. Een reden hiervoor is dat bepaalde effecten van een interventie pas op langere
termijn zichtbaar zijn. Een tweede reden is dat men wil nagaan of een reeds bereikt effect na een
bepaalde tijd nog aanwezig is.
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Bedrijfsfysiotherapeut

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•

•
•
•
•

biedt de medewerker inzicht in de relatie tussen zijn gezondheid en de factoren die tot
klachten leiden, en legt uit hoe hij zelf of met hulp tot gezondheidsbevorderend gedrag kan
komen
voert op verantwoorde en methodische wijze interventies uit, aangepast aan de
belastbaarheid en de specifieke kenmerken van de medewerker en de organisatie
richt zich bij de voorlichting en werktechniektrainingen zowel op de individuele medewerker
als op groepen
evalueert het behaalde resultaat op basis van opgetreden gedragsverandering
zorgt voor borging van de resultaten op lange termijn door te kiezen voor structurele
oplossingen en systematische monitoring

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
profi
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Specialist
Ontwikkelen van hulpmiddelen

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt het verminderen dan wel voorkomen van aandoeningen
aan het bewegingssysteem door het ontwikkelen en implementeren van hulpmiddelen binnen
de arbeidssituatie van de medewerker.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut heeft een spectrum aan mogelijkheden om een adequaat antwoord
te geven op de vraag van de werkgever of medewerker. Hieronder valt ook het ontwikkelen van
hulpmiddelen die de medewerker ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De
bedrijfsfysiotherapeut kan hulpmiddelen ontwikkelen, maar zijn mogelijkheden zijn enigszins
beperkt. Hij zal veelal in samenwerking met andere professionals met een technische achtergrond
hulpmiddelen ontwikkelen met als doel om arbeidsrelevante klachten te verminderen dan
wel te voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut schetst dan het probleem op heldere wijze, en
geeft de ontwerpcriteria aan. In samenspraak met de werkgever en medewerker wordt een
mogelijke oplossing ontwikkeld, vaak in de vorm van een proefmodel of mock-up. Als dit concept
voldoet, dan wordt het hulpmiddel gerealiseerd. De training die nodig is om de medewerker het
hulpmiddel te laten gebruiken wordt verzorgd door de bedrijfsfysiotherapeut.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

ontwikkelt eenvoudige hulpmiddelen die worden ingezet ter ondersteuning van de
arbeidssituatie van de medewerker
schetst het probleem en de ontwerpcriteria aan andere professionals en bespreekt
mogelijke oplossingen
beoordeelt de kwaliteit van een proefmodel of mock-up, afgestemd op de vraag van de
werkgever of medewerker
traint de medewerker bij het gebruik van het hulpmiddel

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
profi
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken
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Bedrijfsfysiotherapeut

Specialist
Ontwerpen en inrichten werkplek

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut adviseert bij het ontwerp of de inrichting van de werkplek, afgestemd
op de werkhouding/beweging van de medewerker, diens werkwijze en de werkomgeving, zodat
arbeidsgerelateerde aandoeningen of recidief worden voorkomen.

Beschrijving
Het is van belang de werkplek zo in te richten dat onnodige fysieke belasting wordt voorkomen.
De bedrijfsfysiotherapeut ondersteunt op basis van zijn deskundigheid ten aanzien van
arbeidsgerelateerde aandoeningen het ontwerp en de inrichting van de werkplek.
Voor bepaalde arbeidssituaties bestaan duidelijke richtlijnen, zoals beschreven in de Europese
en arborichtlijnen. Voor andere arbeidssituaties zal de bedrijfsfysiotherapeut zich beroepen
op zijn kennis van de ergonomie. Het inrichten van de werkplek vindt veelal plaats in een
multidisciplinair verband. Binnen dit verband is de bedrijfsfysiotherapeut expert op het gebied
van arbeidsrelevante aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hij draagt deze kennis aan
anderen over, zodanig dat de werkplek optimaal wordt ingericht.
De bedrijfsfysiotherapeut betrekt de medewerker, de werkgever bij het proces. Met hen worden
afspraken gemaakt over de concrete invulling van de werkplek. De bedrijfsfysiotherapeut
ontwikkelt eventueel een zogenaamde mock-up in samenwerking met de medewerker en
werkgever. Deze wordt getest, waardoor eventuele bijstellingen kunnen worden aangebracht
voordat het definitieve ontwerp wordt geproduceerd. Deze en andere vormen van participatieve
werkplekergonomie zijn illustratief voor de werkzaamheden van de bedrijfsfysiotherapeut.
De bedrijfsfysiotherapeut evalueert op gepaste momenten het resultaat met het oog op het te
bereiken doel en stemt vervolgstappen daarop af.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

stelt een plan op voor de inrichting van de werkplek, gebaseerd op de analyse van de
arbeidssituatie
betrekt de medewerker zo actief mogelijk bij de het inrichten van de werkplek om daarmee
het zelfstandig functioneren te bevorderen
adviseert over houdingen tijdens het werkproces,en over gebruik van hulpmiddelen bij het
uitvoeren van werkzaamheden
ontwikkelt zonodig in samenwerking met anderen een mock-up van de nieuwe situatie
voordat een definitieve inrichting wordt gekozen

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
profi
Positioneren en profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken

29

NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Specialist
Adviseren van de werkorganisatie

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut adviseert de opdrachtgever over de risico’s met betrekking tot de
inrichting van de werkprocessen binnen de organisatie op het ontstaan van overbelasting en
mogelijke arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut geeft, gebaseerd op een analyse, advies aan de opdrachtgever over de
inrichting van de organisatie. Dit advies heeft als doel om de organisatie bewust te maken van de
risico’s van de huidige inrichting op een werkhouding/beweging van de verschillende werknemers.
Op verzoek van de opdrachtgever kan de bedrijfsfysiotherapeut zijn advies presenteren en actief
betrokken worden bij de implementatie.
Daarbij differentieert de bedrijfsfysiotherapeut zijn advies naar de verschillende werknemers,
rekening houdend met de aard van hun werkzaamheden. De manier waarop het advies wordt
gegeven, is afgestemd op de doelgroep. De bedrijfsfysiotherapeut evalueert het effect van zijn
adviezen en stelt op basis van de uitkomsten een vervolgplan voor gedragsverandering op.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

brengt de knelpunten samen met de medewerkers in kaart en presenteert deze aan de
werkgever
adviseert de werkgever over de mogelijke interventies die aansluiten bij de geconstateerde
problematiek
zorgt voor borging van de resultaten op lange termijn door te kiezen voor structurele
oplossingen en systematische monitoring
evalueert het behaalde resultaat op basis van opgetreden gedragsverandering

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
profi
Positioneren en profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
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Bedrijfsfysiotherapeut

Specialist
Begeleiden op weg naar werkproces

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut begeleidt werknemers bij reïntegratie op de werkplek en werkhervatting
in de eigen functie.

Beschrijving
De medewerker die terugkeert in het arbeidsproces, kan daarbij begeleid worden door een
professionele hulpverlener. In samenspraak met de medewerker en in overleg met de werkgever
wordt een plan opgesteld. Het belangrijkste doel van de interventie tijdens de reïntegratie is
de werknemer weer optimaal te laten functioneren binnen zijn werk. De activiteiten worden
stapsgewijs opgebouwd, waarbij de werkhouding en de werkplek worden geoptimaliseerd, met
als doel terugval en recidief te voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut richt zich daarbij op de
optimalisering van de balans tussen de gevraagde arbeid en de belastbaarheid van de medewerker.
De bedrijfsfysiotherapeut in de rol van reïntegratiewerker is gericht op het verlenen van individuele
begeleiding, of hij geeft adviezen, zonder dat er sprake is van een therapeutische relatie met de
medewerker.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•

stelt in samenspraak met de medewerker een reïntegratieplan op, gebaseerd op de analyse
van de mogelijkheden van de medewerker en afgestemd op de arbeidssituatie
stemt dit plan af met de werkgever, eventuele andere hulpverleners of betrokkenen
evalueert samen met de medewerker en werkgever het proces en de doelstellingen op vaste
momenten en koppelt de uitkomsten terug naar de opdrachtgever

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profi
profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten
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NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Specialist
Multidisciplinair samenwerken
Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut werkt multidisciplinair samen in het kader van de integrale zorgverlening
voor de medewerker met arbeidsrelevante klachten.

Beschrijving
Bij de begeleiding van de medewerker wordt vaak multidisciplinair samengewerkt. Elke
professional levert daarbij een bijdrage aan de integrale benadering. Belangrijk is om goede
afspraken te maken ten aanzien van overlappende behandelmogelijkheden tussen verschillende
disciplines.
In de samenwerking met anderen is de bedrijfsfysiotherapeut zich bewust van zijn professionele
mogelijkheden en grenzen. Hij brengt specifieke kennis in en vertaalt deze naar bruikbare
informatie voor de andere disciplines. De bedrijfsfysiotherapeut houdt rekening met de kenmerken
van de verschillende disciplines bij de houding en woordkeuze. Beroepsspecifieke elementen
legt hij op een begrijpelijke manier uit aan andere disciplines en hij laat zien dat hij de andere
disciplines begrijpt. Hij kan daarbij eigen doelen wegen, hetgeen kan leiden tot aanpassen,
uitstellen of afzien van een interventie in het kader van een gemeenschappelijk begeleidingsplan.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•

expliciteert zijn specifieke deskundigheid op heldere wijze naar andere disciplines
stemt met andere hulpverleners en derden af hoe de begeleiding zo efficiënt en effectief
mogelijk wordt uitgevoerd
adviseert en implementeert aanpassingen in relatie tot het functioneren van de medewerker
in samenspraak met andere betrokken hulpverleners

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
filieren
profi
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
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Bedrijfsfysiotherapeut

Specialist
Coördinatie van multidisciplinair samenwerken

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut coördineert desgevraagd de multidisciplinaire samenwerking rond
reïntegratie en werkhervatting in de eigen functie van de medewerker.

Beschrijving
Na arbeidsverzuim wordt de medewerker begeleid in het reïntegratie- of werkhervattingtraject. Hij
hervat zijn werkzaamheden in dezelfde functie of in het geval van reïntegratie keert hij terug in het
arbeidsproces, maar niet in dezelfde functie.
Afhankelijk van de aard van de problematiek van de medewerker vragen reïntegratie en
werkhervatting om een multidisciplinaire benadering. Een integraal plan en duidelijke regie over
de multidisciplinaire samenwerking is in het belang van de medewerker. Gezien zijn specifieke
deskundigheid op het gebied van arbeidsrelevante problematiek kan deze rol, indien wenselijk,
door de bedrijfsfysiotherapeut worden ingevuld.
De bedrijfsfysiotherapeut is door zijn domeinoverstijgende kennis veelal een belangrijke schakel
in het netwerk dat betrokken is bij de vormgeving van de werkplek en de werkprocessen van
de medewerker. De bedrijfsfysiotherapeut is op de hoogte van de competenties van de andere
disciplines en weet zijn manier van communiceren aan te passen aan de verschillende betrokkenen
in het multidisciplinaire netwerk.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•

coördineert de samenstelling van een integraal plan op basis van de analyse van de situatie
van de medewerker
stemt binnen het brede spectrum van diverse disciplines het aanbod af op de reïntegratie en
werkhervatting van de medewerker
voert de regie in de dienstverlening door de effectiviteit van de zorgverlening te beoordelen
en bij te sturen

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
filieren
profi
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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NVBFF – Bero
Beroepscompetentieprofiel

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk onderbouwen van bedrijfsfysiotherapeutisch handelen

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut onderbouwt zijn handelen aan de hand van ‘best available evidence’ en
vertaalt dit naar het handelen op het niveau van de beroepsgroep.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut moet handelen volgens de principes van de ‘evidence based practice’.
Binnen die eis kan hij aannemelijk maken wat de doelmatigheid en doeltreffendheid is van de
geleverde interventie. Hij draagt bij aan de verdere professionalisering in de vorm van specialisatie,
kennisontwikkeling en kennisimplementatie, die gewenst is binnen het vakgebied van de
bedrijfsfysiotherapie. De bedrijfsfysiotherapeut plaatst daarbij de wetenschappelijke onderbouwing
in de bredere context van disciplines die van invloed zijn op de bedrijfsfysiotherapie, zoals de
ergonomie, biomedische technologie, bedrijfskunde, epidemiologie, bewegingswetenschappen en
psychologie.
De bedrijfsfysiotherapeut levert op basis van zijn specifieke deskundigheid bouwstenen aan
voor de ontwikkeling van producten als richtlijnen, protocollen en artikelen over praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•
•

vindt op doelmatige wijze relevante en actuele literatuur
beoordeelt wetenschappelijke vakliteratuur op kwaliteit en relevantie
bevordert implementatie van onderzoeksresultaten in de beroepspraktijk
publiceert bedrijfsfysiotherapeutische casuïstiek en betrekt daarbij relevante en actuele
wetenschappelijke informatie
genereert onderzoeksvragen en neemt deel aan (project)groepen om onderzoek te initiëren

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
profi
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
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Bedrijfsfysiotherapeut

Beroepsontwikkelaar
Beroep innoveren

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut draagt bij tot verbetering van het beroep van de bedrijfsfysiotherapie
binnen de snel veranderende context van de arbeidsgezondheidszorg.

Beschrijving
Door verdergaande ontwikkelingen op het gebied van technologie, preventie en verschillende
interventies wordt er een sterk appèl gedaan op de innovatieve capaciteit van de
bedrijfsfysiotherapeut. De bedrijfsfysiotherapeut vergroot de kwaliteit van de dienstverlening
binnen het specialisme door mee te werken aan wetenschappelijke onderbouwing,
voorbereiding, implementatie en evaluatie van innovaties (onder andere richtlijnen en
methodieken, trainingsprogramma’s, bijdragen aan effectonderzoek, nieuwe gevalideerde
meetinstrumenten). De bedrijfsfysiotherapeut vertaalt nieuwe inzichten beleid, richtlijnen,
protocollen en methodieken. De bedrijfsfysiotherapeut participeert in intercollegiale scholing,
toetsing en intervisie en participeert in kennisdelende netwerken.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•

•
•

levert bouwstenen aan voor de ontwikkeling van producten als richtlijnen, protocollen en
artikelen over praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel kwalitatief betere
dienstverlening
implementeert innovaties in eigen handelen, binnen de organisatie en op het niveau van het
beroep
dissemineert kennis over het beroepsmatig handelen waarbij hij (wetenschappelijke)
inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen betrekt uit aangrenzende vakgebieden

Specialist
Specialist
Screenen
Screenen
Taakanalyse
Taakanalyseen
en
werkplekonderzoek
werkplekonderzoek

Professioneel
Professioneelleider
leider
Management
Managementvan
van
innovatieprocessen
innovatieprocessen
Ondernemen
Ondernemen

Preventief
Preventiefhandelen
handelen
Ontwerpen
Ontwerpen&&inrichten
inrichten
werkplek
werkplek
Ontwikkelen
Ontwikkelen
hulpmiddelen
hulpmiddelen
Adviseren
Adviserenvan
vande
de
werkorganisatie
werkorganisatie
Begeleiden
Begeleidenop
opweg
weg
naar
naarwerkproces
werkproces

Beroepsontwikkelaar
Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
Wetenschappelijk
onderbouwen
onderbouwenvan
van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
handelen
Beroep
Beroepinnoveren
innoveren

Positioneren
Positionerenen
enprofi
profi
profilieren
filieren
lieren

Multidisciplinair
Multidisciplinair
samenwerken
samenwerken
Coördinatie
Coördinatie
multidisciplinair
multidisciplinair
samenwerken
samenwerken

Adviseur
Adviseur
Deskundigheid
Deskundigheid
bevorderen
bevorderen
Coachen
Coachenvan
van
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Beroepsontwikkelaar
Positioneren en profileren

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut draagt bij aan het vergroten van de bekendheid van het beroep en de
mogelijkheden ervan met als doel een betere positie in de markt te verkrijgen.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut levert een bijdrage aan de maatschappelijke positionering en
verankering van het beroep en bepaalt zijn positie ten aanzien van:
- algemene vraagstukken van arbeid en gezondheid
- de maatschappelijke functie, identiteit en legitimiteit van de bedrijfsfysiotherapie
De bedrijfsfysiotherapeut maakt duidelijk welke mogelijkheden en onmogelijkheden
er zijn voor bedrijfsfysiotherapeutisch onderzoek en interventies. Hij informeert zowel
mogelijke opdrachtgevers en medewerkers, als andere professionals en partijen in de
arbeidsgezondheidszorg. Bij die informatieoverdracht zet hij vakinhoudelijke expertise in, in
combinatie met presentatietechnieken en methodischdidactische vaardigheden.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

presenteert zich als deskundige op het gebied van het specifieke domein van arbeidsrelevante
problematiek naar externen
stelt collega’s en externen op de hoogte van literatuur met beroepsinhoudelijke relevantie
presenteert bedrijfsfysiotherapeutische kennis, vaardigheden, attitudes en ethiek aan
collega’s
verzorgt presentaties voor collega’s, andere disciplines en externen met betrekking tot het
specifieke beroepsmatig handelen op bedrijfsfysiotherapeutisch terrein

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
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Bedrijfsfysiotherapeut

Professioneel leider
Management van innovatieprocessen

Definiëring
Binnen de eigen werksetting vergroot de bedrijfsfysiotherapeut de kwaliteit van handelen door
initiatief te nemen tot en leiding te geven aan de voorbereiding, implementatie, evaluatie en
borging van onderbouwde innovatieprocessen.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut leidt innovatietrajecten, gericht op de verbetering van de begeleiding
van de medewerker. De bedrijfsfysiotherapeut weet wat de actuele ontwikkelingen zijn in het
beroep. Wanneer zich maatschappelijke trends voordoen, weet hij een vertaalslag te maken
naar het domein van de arbeidsgezondheidszorg. Hij gebruikt aansluitend zijn deskundigheid
om belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie te initiëren en collega’s enthousiast
te krijgen en te overtuigen. De bedrijfsfysiotherapeut heeft kennis van veranderprocessen.
Ook is de bedrijfsfysiotherapeut de persoon die een brug bouwt tussen de maatschappelijke
ontwikkelingen, de eigen werkorganisatie, beschikbare evidentie en het daadwerkelijk
praktisch handelen.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•

vertaalt nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen naar innovatieplannen
initieert activiteiten, gericht op verbetering van bedrijfsfysiotherapeutisch handelen
geeft sturing aan veranderingen en vernieuwingen met als doel verbeteren van
bedrijfsfysiotherapeutisch handelen

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profi
profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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Bedrijfsfysiotherapeut

Professioneel leider
Ondernemen

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut is alert op kansen in de arbeidsgezondheidszorg en realiseert
aansluitend succesvolle vernieuwingen.

Beschrijving
Ondernemerschap wordt omschreven als initiatief nemen tot nieuwe producten of dienstverlening
en het opzetten van organisaties als marktkansen zich voordoen. De bedrijfsfysiotherapeut heeft
inzicht in de trends in de arbeidsgezondheidszorg en de positie van de eigen onderneming
in vergelijking met concurrenten. Hij identificeert imperfecties in de arbeidssituatie of in de
arbeidsgezondheidszorg. Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe producten die beter op de markt
en behoeften van bedrijven en instellingen of branches inspelen.
Bij het realiseren van de innovatie heeft hij steeds het optimaal inrichten van de arbeidssituatie
voor ogen, wat hij koppelt aan het commerciële belang van zijn eigen organisatie. Het succesvol
in de markt zetten van de innovatie leidt tot het veroveren van (een deel van) de markt en het
genereren van voldoende winst.
Om ondernemend te zijn, zijn ambitie en doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslagen,
onzekerheid en risico een voorwaarde.

Criteria

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•
•
•

werft klanten met behulp van diverse marketingtechnieken en gaat op een verantwoorde
wijze een kennismaking aan met de werkgever die hem daartoe uitnodigt
is alert op de trends in de arbeidsgezondheidszorg en vertaalt deze naar kansen voor zijn
organisatie
realiseert innovaties die aansluiten bij de behoefte van een organisatie of branche
weet te luisteren, maar ook de ander te overtuigen

Specialist
Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

Professioneel leider
Management van
innovatieprocessen
Ondernemen

Preventief handelen
Ontwerpen & inrichten
werkplek
Ontwikkelen
hulpmiddelen

Beroepsontwikkelaar
Wetenschappelijk
onderbouwen van
Bedrijfsfysiotherapeutisch
handelen
Beroep innoveren

Adviseren van de
werkorganisatie
profi
Positioneren en profilieren
filieren
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten
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Bedrijfsfysiotherapeut

Adviseur
Deskundigheid bevorderen

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut bevordert de deskundigheid van collega’s binnen en buiten de
eigen discipline ten dienste van verbeteren van de benadering van de medewerker met
arbeidsrelevante problematiek.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut stelt zijn kennis en vaardigheden ter beschikking aan derden. De
bedrijfsfysiotherapeut laat anderen (fysiotherapeuten en collega’s uit andere disciplines) leren
door op een planmatige wijze over thema’s in de arbeidsgezondheidszorg te presenteren en
te informeren. Dit voert hij zowel individueel als in groepen uit, zowel binnen als buiten de
eigen organisatie. Daarvoor zet hij op een methodische wijze zijn vakinhoudelijke kennis in,
in combinatie met presentatietechnieken en didactische vaardigheden. Het doel van deze
deskundigheidsbevordering is het leveren van een bijdrage aan het kwalitatief verbeteren
van de beroepsuitoefening van de betrokken collega’s en hiermee de dienstverlening aan de
medewerker en de organisatie.
Specialist

Criteria

Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

De bedrijfsfysiotherapeut:
Professioneel leider
•
•

Preventief handelen

Beroepsontwikkelaar

brengt bedrijfsfysiotherapeutische kennis, vaardigheden, attitudes en ethiek over aan
Ontwerpen & inrichten
Wetenschappelijk
Management van
collega’s
werkplek
onderbouwen van
innovatieprocessen
Bedrijfsfysiotherapeutisch
verzorgt presentaties voor collega’s en andere disciplines met
betrekking tot het specifieke
Ontwikkelen
handelen
Ondernemen
beroepsmatig
handelen op bedrijfsfysiotherapeutisch
terrein
hulpmiddelen
Beroep innoveren
Adviseren van de
werkorganisatie
profilieren
filieren
Positioneren en profi
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten

Verlenen van consultatie
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Adviseur
Coachen van beroepsgenoten

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut coacht juniorcollega’s ten dienste van het verbeteren van hun beroepsmatig
handelen bij medewerkers met arbeidsrelevante problematiek.

Beschrijving
De bedrijfsfysiotherapeut helpt juniorberoepsgenoten bij het beroepsmatig verhelderen, leren oplossen
en/of leren hanteren van arbeidsrelevante problemen. Hij gebruikt daarbij zijn ervaring als specialist
met cliëntenproblematiek en multidisciplinaire begeleiding. Hierbij maakt de bedrijfsfysiotherapeut
gebruik van begeleidingsvaardigheden als: luisteren, observeren, stimuleren, motiveren en feedback
geven, weerstanden herkennen en productief maken. Daarnaast beschikt hij over voldoende didactische
vaardigheden om kennis, attituden en vaardigheden effectief op de collega over te brengen.

Criteria
Specialist

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•

•

Screenen

reflecteert op beroepsmatig handelen, gericht op de effectiviteit en de efficiëntie van andermans
Taakanalyse en
professioneel handelen in het kader werkplekonderzoek
van
kwaliteitszorg
begeleidt stagiaires en collega’s in opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut of arbeidsfysiotherapeut
Preventief handelen
leider
in de praktijkProfessioneel
in hun professionele
ontwikkeling,
waarbij hijBeroepsontwikkelaar
rekening houdt met de professionele
attitude
Ontwerpen & inrichten
Wetenschappelijk
Management van
werkplek
biedt ondersteuning
bij collega’s met minder
expertise binnen het
domeinvan
van de
onderbouwen
innovatieprocessen
Bedrijfsfysiotherapeutisch
bedrijfsfysiotherapie
Ontwikkelen
handelen
Ondernemen

hulpmiddelen
Beroep innoveren
Adviseren van de
werkorganisatie
Positioneren en profilieren
filieren
profi
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten
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Bedrijfsfysiotherapeut

Adviseur
Verlenen van consultatie

Beschrijving
Vanuit zijn expertise wordt een bedrijfsfysiotherapeut geconsulteerd door collega’s vanuit eigen
of aanpalende disciplines. De bedrijfsfysiotherapeut fungeert als vraagbaak op basis van brede
expertise en het vertrouwen dat anderen aan hem toekennen. De bedrijfsfysiotherapeut staat
open voor vragen van collega’s en biedt de ruimte om complexe situaties of ethische dilemma’s te
bespreken. Hierbij vervult de bedrijfsfysiotherapeut een rol tegenover collega’s bij het vergroten van
hun competenties.

Definiëring
De bedrijfsfysiotherapeut geeft advies aan collega’s of andere professionals die vragen hebben,
gericht op het primaire proces van de begeleiding van de medewerker met arbeidsrelevante
problematiek.
Specialist

Criteria

Screenen
Taakanalyse en
werkplekonderzoek

De bedrijfsfysiotherapeut:
•
•

Preventief handelen

leider collega bij het vergroten van zijn Beroepsontwikkelaar
ondersteuntProfessioneel
de vragende
kennis/competenties binnen het
beroep van bedrijfsfysiotherapie Ontwerpen & inrichten
Wetenschappelijk
Management van
werkplek
onderbouwen
van bij
geeft advies
aan bedrijfsfysiotherapeuten
of andere collega’s over
casuïstiek
innovatieprocessen
Bedrijfsfysiotherapeutisch
arbeidsrelevante problematiek
Ontwikkelen
handelen
Ondernemen

hulpmiddelen
Beroep innoveren
Adviseren van de
werkorganisatie
profilieren
filieren
Positioneren en profi
Begeleiden op weg
naar werkproces
Multidisciplinair
samenwerken
Coördinatie
multidisciplinair
samenwerken

Adviseur
Deskundigheid
bevorderen
Coachen van
beroepsgenoten
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Bijlage 1 Dublin descriptoren
Een master moet aan de volgende eisen, de zogenaamde ‘Dublin descriptoren’ (bron: NVAO, februari 200315)
voldoen:

Kennis en inzicht:
Heeft aantoonbare kennis en inzicht die de kennis op het niveau van bachelor overtreffen en/of verdiepen. Is
tevens in staat om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in
onderzoeksverband.

Toepassen kennis en inzicht:
Is in staat om kennis, inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende
omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in
staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan.

Oordeelsvorming:
Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te
houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen
van de eigen kennis en oordelen.

Communicatie:
Is in staat om conclusies, evenals de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen,
duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten.

Leervaardigheid:
Bezit de leervaardigheden die hem in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels
zelfgestuurd of autonoom karakter.

15 Nederlandse Accreditatie Organisatie. (februari 2003). Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. ’s-Gravenhage.
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Bijlage 2 Overzicht specialisten verenigingen
KNGF
Specialisten vereniging

Afkorting

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
www.nvmt.nl

NVMT

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
www.nvfgnet.nl

NVFG

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij
Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg
www.nvfb.nl

NVFB

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en
Jeugdgezondheidszorg
www.nvfk.nl

NVFK

Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie
www.nvof.nl

NVOF

Vereniging voor Hart-, vaat- en longfysiotherapie
www.nhvl.nl

VHVL

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de
Psychosomatiek
www.kngf-nfp.nl

NFP

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de
Sportgezondheidszorg
www.nvfs.nl

NVFS

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
www.nvfl.nl

NVFL

Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie
www.nvbf.nl

NVBF

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie
www.nvzf.nl

NVZF
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