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Inleiding: 
10 juni vond voorafgaand aan de ALV van de NVBF een discussiebijeenkomst plaats met als thema de 
‘Toekomst van de Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapeut’. Deze bijeenkomst is op initiatief van de NVBF 
tot stand gekomen om van gedachten te wisselen met de aanwezige leden. Aanleiding is het 
herschrijven van de beroepsprofielen en welke keuzes de beroepsgroep moet maken en welke 
consequenties daaraan hangen.  
 
Proces en reacties  
Het bestuur heeft eerst haar visie op de toekomst gepresenteerd en getoetst bij de aanwezigen. 
Onderstaande punten zijn daar aan de orde gekomen. Per punt volgt ook een reactie van de 
aanwezigen. 
 
1. Overstappen naar 1 beroepsprofiel: 1 fysiotherapeut op het domein Arbeid en Gezondheid. 

De aanwezigen onderschrijven dat het sterker is voor de profilering en positionering dat er één 
professional is op dit domein. 
Dit voorstel wordt opgenomen in de nog uit te zetten enquête.  

2. De titel voor deze fysiotherapeut is nog te bepalen in samenspraak met de leden.  
De aanwezigen stellen voor om deze analoog te houden aan de bedrijfsarts dus een 
bedrijfsfysiotherapeut. Dit voorstel wordt opgenomen in de nog uit te zetten enquête.   

3. De fysiotherapeut werkt op het snijvlak van de gezondheidszorg en de arbocuratieve zorg.  
Daarmee is hij uniek binnen de fysiotherapie. Ook dit beamen de aanwezigen. Ze stellen de vraag 
in hoeverre het KNGF dit ook omarmt als domein van de fysiotherapie. En welke consequenties 
hieraan verbonden zijn indien dit niet het geval is. Hiervoor dienen een aantal zaken eerst verder 
uitgewerkt te worden voor het gesprek goed gevoerd kan worden met KNGF. Denk aan de 
beschrijving van het domein, welke samenwerkingen er zijn, wat de positie van de fysiotherapeut 
is in de arbocuratieve zorgverlening.  

4. De werkzaamheden van de fysiotherapeut betreffen: 
a. de individuele medewerker en zijn arbeidsbelasting (zowel curatief als preventief). 
b. De fysieke belasting en belastbaarheid op groepsniveau/organisatie niveau waarbij 

oplossingsrichtingen vanuit de proces- en productergonomie kunnen worden toegepast.  
Hier ontspon zich een discussie of selectieve preventie tot het domein van de 
bedrijfsfysiotherapeut behoort. Gelet op de omschrijving in het beroepsprofiel Fysiotherapeut1 
pag. 21,22:  
“Bij selectieve preventie heeft de fysiotherapeut meer een signalerende en adviserende rol, 
bijvoorbeeld in overdracht en triage. De fysiotherapeut deelt kennis, ervaring en inzichten over 
bewegend functioneren, om zo te voorkomen dat mensen met een risico op een aandoening die 
ook daadwerkelijk krijgen. De fysiotherapeut is hierin deskundig en uniek in deze 
deskundigheid.” 

  

 
1 Zie Beroepsprofiel Fysiotherapeut pagina 21 met de verschillende vormen en doelen van preventie. Ook op 
pagina 22 voor de omschrijving van selectieve preventie.  



 

 
5. De fysiotherapeut is dé expertisepartner van werknemer, werkgever en de bedrijfsarts (c.q. 

arbodienst) met betrekking tot fysieke belastbaarheid in relatie tot arbeidsbelasting. 
Dit wordt omarmt door de aanwezigen. Hierbij is belangrijk om op te merken dat er een directe 
relatie dient te zijn met het bewegend functioneren. Dit kan als consequentie hebben dat er 
taken en bevoegdheden losgelaten dienen te worden. Belangrijk is om dat wel in kaart te gaan 
brengen 

 

Conclusie 

De conclusie voor het NVBF-bestuur uit deze discussie is als volgt te omschrijven:  

De Bedrijfsfysiotherapeut is en blijft een Fysiotherapeut en BIG-geregistreerd, geregistreerd in of het 

aantekeningenregister Arbeidsfysiotherapie of het deelregister Arbeid en Gezondheid (werktitel, 

samenvoeging met het SRBF). De Bedrijfsfysiotherapeut zal bestaan uit een graad 1 en 2 wat terug te 

lezen zal zijn in het beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut. Graad 1 is een opleiding specifiek gericht op 

het onderdeel arbeidsfysiotherapie (1 jaar, EQF 6) en kan zich registreren in het 

aantekeningenregister en mogelijk doorgroeien naar Graad 2. Graad 2 is een fysiotherapeut opgeleid 

op masterniveau (2 à 3 jaar, EQF 7) op het domein van Arbeid en Gezondheid en kan zich registreren 

in het deelregister. Waarbij toegewerkt wordt naar 1 professional op masterniveau.  

 

 

 


