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Maart 2017 
 
In een korte enquête hebben we geïnventariseerd in welke mate de Friese fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten gebruik maken van e-health toepassingen en wat de ervaringen en wensen zijn.  
 
Dit met als doel om inzicht te krijgen en een volgende stap te stimuleren in zinvolle online zorg/ 
e-health in de fysio- en oefentherapie praktijk. 
 
E-health wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. In de enquête hebben we de volgende 
onderwerpen uitgevraagd: 

 Behandel-educatiesites 

 Online programma’s (vrij toegankelijk) 

 YouTube-filmpjes 

 Apps 

 Online behandelprogramma’s (waarvoor betaald moet worden) 

 E-mailconsult 

 Skype 

 Sociale media (Facebook, Twitter, What's App, Snapchat, Instagram) 

 Platform 

 
Deze inventarisatie is een momentopname van de huidige stand van zaken binnen de onderzochte 
praktijken. De uitkomsten kunnen niet worden gegeneraliseerd naar alle praktijken in Friesland, maar 
geven wel een impressie en een ontwikkelrichting aan.   
 
Conclusie 
Dagelijkse toepassing van e-health in de behandeling is nog geen routine voor de meeste fysio- en 
oefentherapeuten, wel weet een groot aantal van de respondenten toepassingen te vinden en  ‘af en 
toe’ in te zetten. 
Therapeuten die gebruik maken van de online behandelprogramma’s beoordelen deze overwegend 
positief. De respondenten geven aan dat hun cliënten hierover ook overwegend positief zijn.  
 
Voor beide beroepsgroepen geldt dat Whatsapp en Facebook veelvuldig wordt toegepast. Het 
gebruik van sociale media wordt ook door cliënten overwegend positief beoordeeld.  
 
Cliënten kunnen nog maar zeer sporadische online hun eigen medische gegevens inzien, hier is zeker 
ruimte voor verbetering. 
 
Fysio- en oefentherapeuten wensen wat betreft het gebruik van e-health: eenvoudige praktische 
toepassing (aansluiting bij systemen, geen extra administratie), met aandacht voor de cliënt (niet te 
snel ‘moeten’) en privacy.  
 
Cliënten ervaren de inzet van e-health positief.  
Ga aan de slag en ervaar het zelf, samen met uw cliënten! 
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Resultaten enquête 

 
1 Respons 

De vragenlijst over e-health is in de nationale E-healthweek verstuurd aan fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten in Friesland. 
De vragenlijst is beantwoord door 20 fysiotherapeuten van 20 verschillende fysiotherapiepraktijk. De 
vragenlijst is ook beantwoord door 12 oefentherapeuten van evenzoveel oefentherapiepraktijken. 
 
2 Online behandelprogramma’s 

Ongeveer een kwart (9) van de respondenten attendeert cliënten op vrij toegankelijke online 
behandelprogramma’s. Wekelijks attenderen 4 van de 40 respondenten cliënten op online 
behandelprogramma’s. 
Programma’s die genoemd worden zijn bij fysiotherapeuten: retrain pain, thuisarts.nl en ook worden 
YouTube video’s als hulpmiddel aangegeven. De oefentherapeuten attenderen cliënten op 
programma’s als e-exercise, Bechterew/C. Rost en Mindfulness VGZ. 
 
Diegene die gebruik maken van de vrij toegankelijke behandelprogramma’s beoordelen de 
behandelprogramma’s overwegend positief, ook cliënten beoordelen de behandelprogramma’s 
positief aldus de respondenten. 
 
3 YouTube toepassing 

Van de 20 fysiotherapeuten die de vragenlijst hebben ingevuld attendeert meer dan twee derde de 
cliënt weleens op toepasselijke YouTube filmpjes, bij de oefentherapeuten is dit de helft. 
In beide groepen wordt de toepassing van de filmpjes positief beoordeeld (85%), eenzelfde 
percentage geldt voor de cliënten.  
 
YouTube filmpjes die door fysiotherapeuten werden genoemd 
zijn: sleepers stretch, the fuzz speech van Bill Hedley, normal 
pait. En/of gaan over ontspanningsoefeningen, muziek om op te 
bewegen, taping en educatie 
YouTube filmpjes die door oefentherapeuten gaan o.a. over 
chronische pijn, werken aan houding en uitleg over 
triggerpoints, hyperventilatie en sportvideo’s. 
 
4 Filmen van oefeningen voor cliënten 

Van de fysiotherapeuten filmt een kwart de oefeningen voor de cliënt zodat deze thuis nagedaan 
kunnen worden. Men geef taan dat cliënten deze filmpjes positief beoordelen. 
Geen van de oefentherapeuten filmt oefeningen zodat cliënten ze thuis na kunnen doen. 
 
5 Apps 

Indien fysiotherapeuten en oefentherapeuten cliënten attenderen op apps (14 van de 32 
respondenten doen dat), dan worden deze grotendeels positief ervaren door cliënten en 
therapeuten. 
 
6 Online screenings-/diagnostische instrumenten 

Vijf van de fysiotherapeuten gebruiken dagelijks online screenings-/diagnostische instrumenten. 
Twee gebruiken wekelijks online screenings-/diagnostische instrumenten en 10 nooit. 
Cliënten en fysiotherapeuten beoordelen de instrumenten overwegend positief. 
 

Figuur 1 Beoordeling You Tube filmpjes door 
cliënten fysiotherapeut 
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Online screenings-/diagnostische instrumenten worden ingezet via patiënten portalen, 
FysioRoadmap, EPD en bij de intake. Er wordt onder meer uitvraag gedaan naar medische 
voorgeschiedenis, klachten, BSID-3NL motorische schaal, klinimetrie (PSK, NDI). 
 
Oefentherapeuten maken slechts sporadisch gebruik van online screenings-/diagnostische 
instrumenten. 
 
7 Betaalde online behandelprogramma’s 

Van online behandelprogramma’s waarvoor door de zorgverlener of cliënt betaald moet worden 
wordt door 3 fysiotherapeuten/praktijken uit de groep gebruik gemaakt. Genoemd worden 
HelloFysio en Smartfysio, de beoordeling van deze behandelprogramma’s zijn positief. 
 
Geen van de oefentherapeuten maakt gebruik van online screenings-/diagnostische instrumenten. 
 
8 E-mailconsulten 

Voor de oefentherapeuten zijn e-mailconsulten ook nog geen reguliere zorg, indien het echter 
toegepast wordt, dan wordt het wel door de cliënt als 
zorgverlener als positief ervaren. 
 
Meer dan de helft van fysiotherapeuten maakt wel 
eens gebruik van e-mailconsulten, ook deze worden 
door zowel cliënten als fysiotherapeuten als positief 
ervaren. 
Opmerking die hierbij door fysiotherapeuten wordt 
gemaakt is dat de mail niet gedeclareerd kan worden 
waardoor er veel ‘eigen tijd’ in gaat zitten. 
 
9 Skype 

Een enkele fysiotherapeut past Skype toe, geen van de respondenten binnen oefentherapeuten 
maken hier gebruik van. Voor Skype geldt dat, ook al is het niet declarabel, het bij toepassing toch als 
positief wordt  ervaren.  
 
10 Sociale media 

WhatsApp en Facebook zijn de populairste toepassingen van sociale media voor zowel de 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten uit de onderzoeksgroep.  Er is specifiek gevraagd naar gebruik 
van social media in contact met cliënten (organisatie en algemene informatievoorziening).  
 
Van de fysiotherapeuten maken 82% gebruik van WhatsApp en Facebook, Twitter wordt door 35% 
gebruikt en Instagram door 12%. Snapchat wordt niet gebruikt door de respondenten. 
 
Voor oefentherapeuten is er een vergelijkbare 
uitkomst, maar liefst 92% maakt gebruik van 
WhatsApp, 83% gebruikt Facebook en 
Instagram wordt door 8% gebruikt. Twitter en 
Instagram worden niet door de 
oefentherapeuten gebruikt. 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Gebruik sociale media oefentherapeuten 

Figuur 2 Beoordeling e-mailconsulten door cliënten 
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Voor beide beroepsgroepen geldt dat het gebruik van sociale media door cliënten voor twee derde 
als positief wordt beoordeeld en door een derde als neutraal. Oefentherapeuten beoordelen 
sociale media in de behandelrelatie nog 
positiever: drie kwart positief en een kwart 
neutraal. Fysiotherapeuten zijn voor 67% 
positief en 33% neutraal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Cliëntdossiersysteem met toegang tot digitale hulpmiddelen en interventies 

Van de fysiotherapeuten heeft iets minder dan een op de vijf via zijn cliëntendossiersysteem toegang 
tot een platform dat toegang biedt tot digitale hulmiddelen en interventies, bij de oefentherapeuten 
is dit een kwart. 
Door de fysiotherapeuten worden HelloFysio, HWO en Incura genoemd als toepassingen, bij de 
oefentherapeuten kinderoefentherapie platform en MS Zorg Nederland en Slaapcoachen. 
 
Volgens de respondenten beoordelen de cliënten van de fysiotherapeuten het betreffende platform 
overwegend positief, terwijl de fysiotherapeuten zelf het platform gemiddeld genomen als neutraal 
beoordeelden. Bij de oefentherapeuten was het net andersom: de cliënten van de oefentherapeuten 
beoordelen het betreffende platform neutraal, terwijl oefentherapeuten zelf overwegend positief 
waren. 
 
Cliënten kunnen nog maar zeer sporadische online hun eigen medische gegevens inzien. 
 
12 Attitude ten opzichte van e-health 

‘Terughoudend’ wordt door 5 van de 20  fysiotherapeuten geantwoord op de vraag om de attitude 
ten opzichte van e-health weer te geven, dit wordt gevolgd door ‘Enthousiast’ en ‘ik zie door de 
bomen het bos niet’ met 29% en ‘lastig dat de cliënten en niet voor willen betalen, ‘leuk dat je eigen 
rol anders in te vullen naar meer als coach’ en ‘cliënten met beweegproblematiek hebben juist 
persoonlijke aandacht nodig i.p.v. internet en andere technieken’. 
 
Twee derde van de oefentherapeuten noemen: ‘cliënten met beweegproblematiek hebben juist 
persoonlijke aandacht nodig i.p.v. internet en andere technieken’, gevolgd door ‘ik zie door de 
bomen het bos niet’ en ‘leuk oom je eigen rol anders in te vullen naar meer als coach’ met 36%. 
 
13 De ‘te hanteren term’  

Bij iets minder dan de helft van de fysiotherapeut-respondenten zijn termen ‘e-health’ en ‘digitale 
zorg’ het meest populair in het contact met cliënten, gevolgd door ‘online zorg’ (5 van de 20),  ‘zorg 
thuis’ en ‘zorg met de pc’ (door 2).   
Opvallend is dat de term ‘digitale zorg’ niet wordt gebezigd door oefentherapeuten in het contact 
met cliënten, dit geldt ook voor ‘zorg thuis’. De term  ‘online zorg’ is hier veruit het populairst (7 van 
de 12) gevolgd door e-health (iets minder dan de helft) en zorg met de pc (een derde).   
 
De respondenten geven aan dat de reacties van hun cliënten uiteenlopen van terughoudend, 
neutraal tot positief. 
 

Figuur 4 Beoordeling sociale media cliënten 
oefentherapeuten 
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14 Wensen voor het gebruik van e-health 

De antwoorden op de openvraag : ‘welke wensen heeft u t.a.v.  e-health gebruik’ zijn voor zowel 
fysiotherapeuten als oefentherapeuten erg divers.  
Gemene delers zijn: Eenvoudige praktische toepassing (aansluiting bij systemen, geen extra 
administratie) met aandacht voor de patiënt (niet te snel ‘moeten’) en privacy. 
 
15 Nadere verdieping 

Een aantal respondenten heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer kennis en informatie over 
de toepassing van e-health in de vorm van een scholing of workshop en wil hier ook over 
meedenken. 
 

Conclusies 

Dagelijkse toepassing van e-health in de behandeling is nog geen routine voor de meeste fysio- en 
oefentherapeuten, wel weet een groot aantal van de respondenten toepassingen te vinden en  ‘af en 
toe’ in te zetten. 
Therapeuten die gebruik maken van de online behandelprogramma’s beoordelen deze overwegend 
positief. De respondenten geven aan dat hun cliënten hierover ook overwegend positief zijn.  
 
Voor beide beroepsgroepen geldt dat WhatsApp en Facebook veelvuldig wordt toegepast. Het 
gebruik van sociale media wordt ook door cliënten overwegend positief beoordeeld.  
 
Cliënten kunnen nog maar zeer sporadische online hun eigen medische gegevens inzien, hier is zeker 
ruimte voor verbetering. 
 
Fysio- en oefentherapeuten wensen wat betreft het gebruik van e-health: eenvoudige praktische 
toepassing (aansluiting bij systemen, geen extra administratie), met aandacht voor de cliënt (niet te 
snel ‘moeten’) en privacy.  
 
Cliënten ervaren de inzet van e-health positief.  
Ga aan de slag en ervaar het zelf, samen met uw cliënten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


