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Onderzoeksinformatie 
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Doelstelling 

 

Het doel van het Reumafonds is om met 

behulp van dit onderzoek het volgende te 

bewerkstelligen: 

• Verhalen verzamelen over de urgentie 

van fysiotherapie voor mensen met 

reuma 

• Zichtbaar maken van het probleem bij de 

politiek, beleidsmakers, 

zorgverzekeraars, etc. 

• Achterbanraadpleging over dit dossier 

sinds 2014 

 

Onderzoeksdoelstelling en leeswijzer 

Doelgroep 

 

Doelgroep van dit onderzoek is 

reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar 

fysiotherapie hebben gehad. In het gehele* 

onderzoek is dit de achterliggende basis 

van de beantwoorde vragen. 

 

 

*Alleen voor vraag Q03 wijkt de basis af 
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Management summary (1/2) 

Onder reumapatiënten... 

...heeft 67% in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie gehad. 

...is het voor 16% langer dan 3 jaar geleden dat ze fysiotherapie hebben gehad. 

...heeft 17% nog nooit fysiotherapie gehad voor hun reumatische aandoening. 

Onder reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad... 

Persoonsgegevens 

...zijn Artrose (48%), Reumatoïde artritis (30%) en Fibromyalgie (29%) de meest voorkomende vormen van reuma. 

...heeft 50% al langer dan 10 jaar de diagnose reuma. 

...heeft 64% comorbiditeit met Prikkelbare darm syndroom, longziekten en hartklachten/-falen als meest voorkomende aandoeningen. 

...onderneemt 89% extra sportieve activiteiten om in beweging te blijven voor de reuma.          49%            43%           29%  

 

Fysiotherapie 

...gaat 82% naar de fysiotherapeut vanwege pijnklachten en 65% vanwege het hebben van moeite met bewegen. 

...gaat 29% preventief naar de fysiotherapeut om verdere klachten te voorkomen. 

...maakt 16% momenteel geen gebruik van fysiotherapie terwijl dit eigenlijk wel nodig is. Onder jongeren (<30 jaar) is dit 24%. 

...en momenteel ook fysiotherapie hebben, richt de behandeling zich in 77% van de gevallen op het verbeteren van kracht en mobiliteit.  

...is vooral voor jongeren het leren van oefeningen en begeleiding bij het uitvoeren ervan erg belangrijk (51%). 

...en momenteel ook fysiotherapie hebben, heeft 46% één keer per week of vaker fysiotherapie gedurende een langere periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 
16% 

17% In de afgelopen 3 jaar

Langer dan 3 jaar geleden

Nooit fysiotherapie gehad
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Management summary (2/2) 

Onder reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad... 

 

Zorgverzekering 

...heeft 87% zich aanvullend verzekerd en worden er in de aanvullende verzekering gemiddeld 27 sessies vergoed.  

...krijgt 24% 20 of minder sessies vergoed. Slechts 1 op de 5 aanvullend verzekerde reumapatiënten krijgt een onbeperkt aantal sessies vergoed. 

...en aanvullend verzekerd zijn, zijn CZ (15%), Zilveren Kruis (15%) en Menzis (14%) de meest populaire verzekeringen. 

 

 

Urgentie 

...ervaart 70% (veel) beperkingen in het dagelijks leven door hun reumatische aandoening. 

...heeft meer dan 1 op de 10 in het afgelopen half jaar minder vaak fysiotherapie gehad dan in de periode daarvoor. 

...maar momenteel minder/geen fysiotherapie hebben, is het niet dekken van de benodigde behandelingen daar de voornaamste reden voor (29%). 

...maar momenteel minder/geen fysiotherapie hebben, ondervindt 74% gevolgen in hun zorg en 74% in hun dagelijks leven door de afname.  

...en gevolgen ondervinden in hun zorg door afname van fysiotherapie, moet 49% vaker hun medicijnen gebruiken door de afname. 

...geeft 41% aan dat fysiotherapie ervoor zorgt dat ze beter kunnen bewegen en functioneren. 

...geeft 28% aan dat fysiotherapie zorgt voor minder (pijn)klachten. 

...geeft 7% aan dat ze door fysiotherapie überhaupt (weer) kunnen bewegen/functioneren. 
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Onderzoeksresultaten 
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Persoonsgegevens 
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Profiel deelnemers onderzoek Reuma & Fysiotherapie 

Geslacht 

17% 83% 

Leeftijd 

Beperkingen door reuma 

Comorbiditeit 

Diagnose vastgesteld 

Activiteiten vanwege reuma 

Zwemmen 

29% 

Volleyballen 

1% 

(Sportief) 

wandelen 

43% 

Fitness 

17% 

Fietsen 

49% 

Anders: 23% 

Onderneemt geen 

activiteiten: 11% 

2%3%

21%

24%

50%

Totaal

Langer dan 10 jaar

geleden

5 tot 10 jaar geleden

1 tot 5 jaar geleden

Een half jaar tot een jaar

geleden

Korter dan 6 maanden

geleden

3%

20%

46%

30%

29 jaar of jonger

30-49 jaar

50-64 jaar

65 jaar of ouder

Ja ik heb ook een andere 

aandoening/stoornis 

 

64% 

Nee ik heb geen andere 

aandoening/stoornis 

 

36% 

Aanvullende verzekering 

(Vrijwel) geen beperkingen 

neutraal 

(Erg veel) beperkingen 

12% 

18% 

70% 

87%

5%

2%
6%

Ja

Nee, ik betaal het zelf

Niet aanvullend verzekerd, maar momenteel wel vergoed

Anders

Alle respondenten die reuma hebben en in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 
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48%

30%

29%

15%

8%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60%

Artrose

Reumatoïde artritis (RA)

Fibromyalgie

Axiale spondyloartritis

Artritis psoriatica

Sjögren (syndroom van)

Osteoporose

Tietze (syndroom van)

Systemische lupus erythematodes (SLE)

Jicht

Sclerodermie

Polymyalgia rheumatica

Juveniele Idiopathische Artritis (JIA)

Hypermobiliteit

MCTD/UCTD

Lyme (ziekte van)

Anders

Artrose is de meest voorkomende vorm van reuma onder reuma- 

patiënten die de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad. 

Q01. Heeft u een reumatische aandoening? Zo ja, kunt u aangeven welke van onderstaande vormen van reuma er 

bij u is/zijn vastgesteld? 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 

• De helft van de deelnemers 

aan het onderzoek geeft aan 

artrose te hebben. Op de 

tweede en derde plaats staan 

Reumatoïde artritis (30%) en 

Fibromyalgie (29%). 

 

Vormen van reuma 
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2%
3%

21%

24%

50%

Totaal

Langer dan 10 jaar geleden

5 tot 10 jaar geleden

1 tot 5 jaar geleden

Een half jaar tot een jaar geleden

Korter dan 6 maanden geleden

Helft van de reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie 

heeft gehad, heeft al langer dan 10 jaar de diagnose. 

Q02. Kunt u aangeven wanneer uw arts de diagnose bij u heeft vastgesteld? 

• 50% van de respondenten in 

het onderzoek heeft al langer 

dan 10 jaar de diagnose 

reuma. 

• Afgerond heeft 4% van de 

respondenten de diagnose 

een jaar of korter. 

 

Diagnose vastgesteld 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 
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36%

16%

13%

12%

8%

7%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

17%

0% 20% 40% 60%

Ik heb geen andere aandoening/stoornis

Prikkelbare darm syndroom (PDS)

Longziekte

Hartklachten/hartfalen

Psoriasis

Depressie

Diabetes type 2

Schildklier afwijking/aandoening

Angststoornis

Rugklachten/ hernia

Hoge bloeddruk/ hypertensie

Ziekte van Crohn

Colitis Ulcerosa

Een vorm van kanker (exclusief long gerelateerd)

Diabetes type 1

Allergieën (oa hooikoorts, zonnealergie)

Burn out / Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Andere aandoening/stoornis

2 op de 3 reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie heeft 

gehad, heeft naast reuma nog een andere aandoening of stoornis. 

Q05. Heeft u momenteel naast een reumatische aandoening nog een andere lichamelijke of geestelijke aandoening 

of stoornis? (exclusief ‘Weet ik niet/wil ik niet zeggen’) 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3232 

• 36% geeft aan geen andere 

aandoening of stoornis te 

hebben naast reuma. 

• Indien mensen naast reuma 

nog een andere aandoening 

of stoornis hebben, is het 

Prikkelbare darm syndroom 

de meest voorkomende 

aandoening (16%) gevolgd 

door longziekten (13%) en 

hartklachten/-falen (12%). 

• Voorbeelden van de andere 

uiteenlopende antwoorden 

zijn spierziekten, slaapapneu 

en oedeem.  

 

Comorbiditeit 
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49%

43%

29%

17%

1%

23%

11%

0% 20% 40% 60% 80%

Fietsen

(Sportief) wandelen

Zwemmen of bewegen in water

Fitness

Volleyballen

Anders

Ik onderneem momenteel geen andere activiteiten om in

beweging te blijven

Helft van de reumapatiënten fietst om in beweging te blijven voor hun 

reuma. Op de tweede plek volgt (sportief) wandelen. 

A10. Onderneemt u momenteel vanwege uw reuma andere activiteiten om in beweging te blijven? Zo ja, wat voor activiteit(en)? 

• 89% onderneemt extra 

activiteiten om in beweging te 

blijven door de reuma. 

• 49% van de reumapatiënten 

fietst vanwege hun reuma. 

• Ook (sportief) wandelen 

(43%) en zwemmen of 

bewegen in water (29%) is 

erg populair om in beweging 

te blijven. 

• Overall doet 17% aan fitness. 

Onder de jongere (<30 jaar) 

reumapatiënten is dit 28%. 

• Veel reumapatiënten 

bewegen ook op een andere 

manier (23%). Het meest 

voorkomende antwoord hier 

is yoga, maar ook het doen 

van oefeningen thuis is 

populair. Andere voorbeelden 

binnen de ‘Anders’ categorie 

zijn tuinieren, tennis, Tai Chi, 

Pilates, hardlopen, 

badminton, golfen en dansen. 

Activiteiten vanwege reuma 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 
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Fysiotherapie 



15 © GfK June 19, 2017 | Reuma en Fysiotherapie 

1 op de 3 reumapatiënten heeft nog nooit fysiotherapie gehad of heeft 

dit in de afgelopen 3 jaar niet meer gehad. 

Laatste keer fysiotherapie 

• Twee op de drie reumapatiënten heeft in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie gehad. 

• Voor 16% van de reumapatiënten is het langer dan 3 jaar geleden dat ze voor het laatst fysiotherapie hebben gehad. 17% van de reumapatiënten 

heeft nog nooit gebruik gemaakt van fysiotherapie. Mannen maken minder gebruik van fysiotherapie dan vrouwen; voor 24% van de mannen geldt 

dat zij langer dan 3 jaar geleden of nog nooit fysiotherapie hebben gehad tegenover 17% bij de vrouwen. 

• Van de patiënten die de diagnose korter dan een jaar hebben, heeft 33% nog geen fysiotherapie gehad. 

 
Q03. Wanneer heeft u voor het laatst fysiotherapie gehad (individueel of in groepsverband) voor uw reumatische aandoening? Alle respondenten die reuma hebben: n = 5100 

67%

16%

17%
In de afgelopen 3 jaar

Langer dan 3 jaar geleden

Ik heb nooit fysiotherapie

gehad voor mijn

reumatische aandoening
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82% van de reumapatiënten met fysiotherapie in de afgelopen 3 jaar 

geeft aan naar de fysiotherapeut te gaan vanwege pijnklachten.  

A04. Wat was de aanleiding/indicatie om naar de fysiotherapeut te gaan voor uw reumatische klachten? 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 

• Veel reumapatiënten zijn 

vanwege meerdere klachten 

naar een fysiotherapeut 

gegaan; patiënten geven 

gemiddeld 2,9 redenen om 

naar een fysiotherapeut te 

gaan.  

• Voor 82% was het hebben van 

pijnklachten één van  de  eerste  

aanleidingen om naar een 

fysiotherapeut te gaan. 

Voornaamste redenen om naar 

een fysiotherapeut te gaan zijn 

dan ook pijn (82%), bewegings-

problemen (65%) en problemen 

in het uitvoeren van dagelijkse 

handelingen (52%). 

• 29% heeft preventief 

fysiotherapie om (verdere) 

klachten te voorkomen. 

• 22% ging, onder andere, naar 

de fysiotherapeut omdat ze 

problemen hadden bij het 

uitvoeren van hun werk. 

Indicatie om naar de fysiotherapeut te gaan 

82%

65%

52%

29%

22%

20%

10%

1%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pijnklachten

Moeite met bewegen

Problemen bij uitvoeren van dagelijkse handelingen

Preventief; ter voorkoming van (verdere) klachten

Problemen bij uitvoeren van werk

Te slechte conditie

Hogere ziekteactiviteit

Problemen bij uitvoeren van studie

Anders
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61%

2%

21%

18%

7%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fysiotherapie individueel in een fysiotherapiepraktijk

Fysiotherapie individueel in het ziekenhuis

Oefentherapie in de zaal in een groep onder leiding van een

fysiotherapeut

Oefentherapie in het water in een groep onder leiding van een

fysiotherapeut

Ik maak momenteel geen gebruik van fysiotherapie want ik heb het

niet nodig

Ik maak momenteel geen gebruik van fysiotherapie maar heb het

eigenlijk wel nodig

16% van de reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie heeft 

gehad maar dit momenteel niet heeft, heeft dit eigenlijk wel nodig. 

A01. Van welke vormen van fysiotherapie maakt u momenteel gebruik voor uw reumatische aandoening? 

Alle respondenten die reuma hebben en in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 

• 61% van de reumapatiënten 

(met fysiotherapie in de 

afgelopen 3 jaar) heeft 

individuele fysiotherapie in 

een fysiotherapiepraktijk. 

• Slechts 2% heeft individuele 

therapie in het ziekenhuis. 

• Van de patiënten die in de 

afgelopen 3 jaar fysiotherapie 

hebben gehad, heeft 16% 

momenteel geen 

fysiotherapie ondanks dat ze 

dit eigenlijk wel nodig 

hebben. Onder mensen die 

momenteel niet aanvullend 

verzekerd zijn, ligt dit 

percentage zelfs op 25%. 

Ook onder jongere 

reumapatiënten ligt dit 

percentage hoog; 24% geeft 

aan dat zij momenteel geen 

fysiotherapie hebben 

ondanks dat ze dit wel nodig 

hebben. 

Vormen van fysiotherapie 
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36%

50%

3%
11% Lokale reumapatiëntenvereniging

Fysiotherapiepraktijk

Ziekenhuis

Anders

36% van de groepstherapieën wordt georganiseerd door lokale 

reumapatiëntenverenigingen. 

Organisatie groepstherapie 

• Fysiotherapie in een groep wordt veelal georganiseerd door fysiotherapiepraktijken; in 50% van de gevallen heeft de fysiotherapiepraktijk dit 

georganiseerd. 

• Lokale reumapatiëntenverenigingen tonen ook veel initiatief voor het organiseren van groepstherapie. Een derde van de groepssessies wordt 

georganiseerd door deze patiëntenverenigingen. 

• Slechts 3% van de groepssessies wordt door ziekenhuizen georganiseerd.  

A02. Wie organiseert de groepstherapie waar u gebruik van maakt? Alle respondenten die fysiotherapie in groepsverband hebben: n = 1103 



19 © GfK June 19, 2017 | Reuma en Fysiotherapie 

Meer dan 3 op de 4 reumapatiënten die fysiotherapie hebben, gaat naar 

de fysiotherapeut om kracht en mobiliteit te verbeteren. 

A03. Waar bestaat uw behandeling bij de fysiotherapeut uit? Alle respondenten die momenteel fysiotherapie hebben: n = 2614 

• 77% van de reumapatiënten 

die momenteel fysiotherapie 

hebben, geeft aan dat hun 

behandelingen gericht zijn op 

het verbeteren van kracht en 

mobiliteit. 

• 36% geeft aan dat 

behandelingen vooral gericht 

zijn op het leren van 

oefeningen en begeleiding bij 

het uitvoeren ervan. Het 

leren van oefeningen en 

begeleiding bij het uitvoeren 

is vooral heel belangrijk bij 

jongeren (51%). 

• Een andere veel 

voorvoorkomende 

behandeling bij de 

fysiotherapeut is massage. 

Ook manuele therapie en dry 

needling worden genoemd bij 

andere behandelingen. 

Behandeling fysiotherapeut 

77%

36%

16%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oefentherapie gericht op het verbeteren van kracht en mobiliteit

(soepelheid)

Leren van oefeningen en begeleiding bij het uitvoeren ervan

Voorlichting en advies over bewegen met reuma

Anders
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Bijna de helft van de reumapatiënten met fysiotherapie heeft één keer 

per week of vaker fysiotherapie voor een lange periode. 

A05. Met welke regelmaat gaat u momenteel naar de fysiotherapeut voor uw reumatische aandoening? Alle respondenten die momenteel fysiotherapie hebben: n = 2614 

• 31% geeft aan ‘Eén keer per 

week langdurig’ fysiotherapie 

te hebben. Dit zou betekenen 

dat deze groep gemiddeld 

zo’n 52 behandelingen per 

jaar heeft. 

• 15% moet zelfs gedurende 

een lange periode meerdere 

keren per week naar de 

fysiotherapeut. 

Reumapatiënten waarbij de 

reuma invloed heeft op het 

dagelijks leven moeten 

aanzienlijk vaker langdurig 

meerdere keren per week 

naar de fysiotherapeut dan 

respondenten die geen 

invloed ervaren (17% vs. 

10%).  

• Des te ouder reumapatiënten 

worden, des te regelmatiger 

moeten ze een bezoek 

brengen aan de 

fysiotherapeut. 

Regelmaat bezoek fysiotherapeut 

6%

15%

14%

31%

5%

12%

2%
4%

5%

6%

Totaal

Anders

Onregelmatig

Maandelijks langdurig

Maandelijks gedurende een bepaalde periode

2 tot 3 keer per maand langdurig

2 tot 3 keer per maand gedurende een bepaalde periode

Eén keer per week langdurig

Eén keer per week gedurende een bepaalde periode

Meer dan één keer per week per week langdurig

Meer dan één keer per week gedurende een bepaalde periode
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Zorgverzekering 
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87%

5%

2% 6%
Ja

Nee, ik betaal het zelf

Ik ben niet aanvullend verzekerd, maar

fysiotherapie wordt momenteel wel voor mij

vergoed (bijvoorbeeld na een operatie)

Anders

Bijna 9 op de 10 reumapatiënten die fysiotherapie heeft gehad in de 

afgelopen 3 jaar is aanvullend verzekerd. 

Aanvullende verzekering 

• 87% van de reumapatiënten (die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie heeft gehad) heeft zich aanvullend verzekerd. 

• 5% is niet aanvullend verzekerd en moet fysiotherapie zelf betalen.  

A12. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? 

Alle respondenten die reuma hebben en in de afgelopen 

3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 
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6%

18%

17%

22%

4%

19%

14%

Totaal

Weet ik echt niet

Onbeperkt aantal sessies

41 en meer

31-40

21-30

11-20

1-10

1 op de 4 aanvullend verzekerde reumapatiënten krijgt 20 of minder 

sessies vergoed voor fysiotherapie. 

A13. Voor hoeveel sessies bent u dit jaar aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? 

Alle respondenten die aanvullend verzekerd zijn voor 

fysiotherapie: n = 2973 

• Reumapatiënten die 

aanvullend verzekerd zijn, 

krijgen gemiddeld 27 

fysiotherapie sessies 

vergoed.  

• 24% krijgt 20 of minder 

sessies  vergoed. 

• 22% heeft 31 tot 40 

behandelingen in haar 

aanvullende verzekering 

zitten. 

• Slechts 1 op de 5 

reumapatiënten krijgt een 

onbeperkt aantal sessies 

vergoed. 

Aantal sessies vergoed door aanvullende verzekering 

Gemiddeld 

27 
sessies 
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CZ, Zilveren Kruis en Menzis zijn de meest populaire (aanvullende) 

zorgverzekeraars onder reumapatiënten 

A14. Bij welke zorgverzekeraar bent u momenteel aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? 

• De top 3 van 

zorgverzekeraars voor 

reumapatiënten bestaat uit 

CZ (15%), Zilveren Kruis 

(15%) en Menzis (14%). 

Andere zorgverzekeraars 

volgen met enige afstand. 

• Zilveren Kruis is onder 

jongeren (29 jaar en jonger; 

8%) significant minder 

populair dan onder oudere 

reumapatiënten. 

Zorgverzekeraar aanvullende verzekering 

Alle respondenten die aanvullend verzekerd zijn voor 

fysiotherapie: n = 2973 

9%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

VGZ

DSW

IZZ (voor mensen in de zorg)

De Friesland

IZA (voor ambtenaren)

OHRA

Zorg & Zekerheid

Univé

Delta Lloyd

FBTO

Avéro

ONVZ

IAK

Pro Life

Aevitae (inclusief voormalig VPZ)

UMC

Interpolis

Stad Holland Zorgverzekeraar

De Amersfoortse

CZ Direct (internetzorgverzekering)

Salland

Andere zorgverzekeraar

15% 

15% 

14% 
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Urgentie 
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2% 9% 18% 29% 15% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal

1 Ik ervaar hierdoor geen enkele beperking in het dagelijkse leven 2 3 4 5 6 7 Ik ervaar hierdoor erg veel beperkingen in het dagelijkse leven

7 op de 10 reumapatiënten ervaart (veel) beperkingen in het dagelijks 

leven door hun reumatische aandoening.  

Invloed reuma op dagelijks leven 

• Reumapatiënten met fysiotherapie in de afgelopen 3 jaar geven de invloed op hun dagelijks leven gemiddeld een 5,2 op een schaal van 7, waarbij 1 

staat voor geen beperkingen en 7 voor erg veel beperkingen. 

• 70% van de patiënten ervaart in enige/zeer sterke mate beperkingen in het dagelijks leven. 

• Onder jongeren geeft 58% aan beperkingen in het dagelijks leven te ervaren. Reumapatiënten van 30 jaar en ouder ervaren meer beperkingen in 

het dagelijks leven dan jongeren (+/- 7 op de 10). 

Q04. In welke mate heeft uw reumatische aandoening invloed op uw dagelijkse leven? 

Alle respondenten die reuma hebben en in de afgelopen 

3 jaar fysiotherapie hebben gehad: n = 3414 

Geen beperkingen in 

het dagelijks leven 

Wel beperkingen in 

het dagelijks leven 
Gemiddelde 

12% 70% 5,2 
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28%

60%

12%

Totaal

Minder vaak

Even vaak

Vaker

60% heeft het afgelopen half jaar even vaak fysiotherapie gehad als in 

de periode daarvoor. 

A06. Heeft u in het afgelopen half jaar vaker of minder vaak gebruik gemaakt van fysiotherapie voor uw 

reumatische klachten dan in de periode daarvoor? 

Alle respondenten die langer dan een half jaar de diagnose 

reuma hebben en die momenteel fysiotherapie hebben: n = 2550 

• Zowel in de groep die 

aanvullend verzekerd is als in 

de groep die niet aanvullend 

is, geeft 60% aan in het 

afgelopen half jaar even vaak 

fysiotherapie te hebben 

gehad als in de periode 

daarvoor.  

• 28% heeft in het afgelopen 

half jaar vaker fysiotherapie 

gehad dan in de periode 

daarvoor. 

Frequentie fysiotherapie afgelopen half jaar in vergelijking tot daarvoor 
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3 op de 10 reumapatiënten die momenteel geen of minder fysiotherapie 

hebben, geeft aan dat dit komt doordat de aanvullende verzekering niet 

de behandelingen dekt die nodig zijn. 

A07. Waarom maakt u momenteel geen gebruik/minder vaak gebruik van 

fysiotherapie dan voorheen? 

Alle respondenten die momenteel geen fysiotherapie hebben of die het afgelopen 

half jaar minder vaak fysiotherapie hebben dan in de periode daarvoor: n = 839 

• De beperkte dekking van de 

verzekering en de kosten zijn de 

voornaamste reden om 

momenteel niet/minder gebruik te 

maken van fysiotherapie. 

• 29% heeft momenteel minder/ 

geen fysiotherapie omdat hun 

aanvullende verzekering niet de 

benodigde behandelingen dekt. 

• 22% geeft aan dat ze de 

benodigde behandelingen niet 

zelf kunnen betalen. 

• 22% kan een aanvullende 

verzekering met meer 

behandelingen niet betalen. 

• Andere gegeven redenen zijn het 

bewaren van behandelingen voor 

als het harder nodig is, volgen 

van andere behandelingen (voor 

reuma/andere fysieke klachten), 

zelf oefeningen doen, privé-

omstandigheden en niet meer 

behandeld willen/kunnen worden. 

 

Reden voor het niet/minder gebruiken van fysiotherapie 

29%

22%

22%

13%

11%

8%

3%

28%

0% 20% 40%

Mijn aanvullende verzekering dekt niet de behandelingen die ik nodig

heb

De behandelingen die ik nodig heb, kan ik niet zelf betalen

Een aanvullende verzekering met meer behandelingen kan ik niet

betalen

Ik ervaar het als te belastend voor mijn lichaam

Lastig te combineren met mijn werk/studie/andere activiteiten

Mijn klachten zijn minder/vrijwel over

Het heeft geen/te weinig effect/resultaat

Anders

Voorbeelden: 

“Ik ga bewust om met het budget 

wat ik heb voor de fysio. Ik moet er 

nog het hele jaar mee doen. Zelf 

betalen hakt er behoorlijk in. Dus 

dan moet je keuzes maken.” 

“Ik oefen thuis de voorgeschreven 

oefeningen” 

“Ik wacht liever totdat het helemaal 

niet meer lukt. Zo hou ik mijn 

behandelingen nog tegoed voor 

nood aan de man” 

“Therapiemoeheid” 
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49%

23%

22%

20%

17%

15%

9%

8%

8%

4%

2%

28%

0% 20% 40% 60% 80%

Gebruik ik vaker mijn medicijnen

Heb ik (meer) mantelzorg nodig (zorg van

familie/kennissen/partner)

Gebruik ik (vaker) hulpmiddelen zoals een stok,

rolstoel of rollator

Moet ik vaker naar de huisarts

Gebruik ik andere medicijnen

Moet ik vaker naar de specialist (bijv. een

orthopedisch chirurg of neuroloog)

Heb ik meer medische onderzoeken nodig

Moet ik vaker naar een andere therapeut (bijv.

een ergotherapeut of een psycholoog)

Heb ik (meer) thuiszorg nodig

Volg ik een revalidatieprogramma

Heb ik (meer) ziekenhuisopnames

Anders

Helft van de reumapatiënten die door afname in fysiotherapie gevolgen 

ondervinden in hun zorg moeten door de afname vaker hun medicijnen 

gebruiken en 1 op de 4 heeft (meer) mantelzorg nodig. 

A08. Welke gevolgen zijn op u van toepassing sinds de afname van het gebruik van 

fysiotherapie als u kijkt naar uw zorg? 

Alle respondenten die gevolgen ondervinden in hun 

zorg door de afname van fysiotherapie: n = 810 

• 26% geeft aan dat afname van 

fysiotherapie geen invloed 

heeft gehad op hun zorg. 

• Onder de respondenten die 

door de afname wel gevolgen 

merken in hun zorg, geeft 49% 

aan vaker medicijnen te 

moeten gebruiken, 23% is 

hierdoor (meer) afhankelijk 

van mantelzorg en 22% 

gebruikt hierdoor (vaker) 

hulpmiddelen. 

• 1 op de 5 reumapatiënten 

moet door afname in 

fysiotherapie vaker de huisarts 

bezoeken. 

• Andere genoemde gevolgen 

zijn onder andere het hebben 

van meer (pijn)klachten en het 

moeten zoeken naar andere 

manieren om klachten te 

bestrijden/ voorkomen (sport 

of alternatieve 

behandelingen). 

Gevolgen afname fysiotherapie op de zorg 

74%

26%

Dit heeft gevolgen

gehad voor mijn

zorg

Dit heeft geen

gevolgen gehad

voor mijn zorg
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74%

26%

Dit heeft gevolgen

gehad op mijn

dagelijks leven

Dit heeft geen

gevolgen gehad

op mijn dagelijks

leven

64%

46%

30%

22%

19%

16%

10%

7%

6%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

Heb ik meer moeite/problemen met mijn

huishoudelijke werk

Ben ik minder actief met hobby's

Heb ik minder sociale contacten

Is mijn thuissituatie verslechterd

Ben ik minder actief met vrijwilligerswerk

Heb ik meer moeite/problemen met mijn

betaalde baan

Ben ik geheel gestopt met betaald werk

Heb ik mij vaker ziek gemeld bij mijn betaalde

baan

Ben ik minder uren betaald gaan werken

Anders

74% van de reumapatiënten die momenteel minder gebruik maakt van 

fysiotherapie dan voorheen geeft aan dat deze afname gevolgen heeft 

gehad op hun dagelijks leven. 

A09. Welke gevolgen zijn op u van toepassing sinds de afname van het gebruik van fysiotherapie 

als u kijkt naar uw dagelijkse leven? 
Alle respondenten die gevolgen ondervinden in hun dagelijks 

leven door de afname van fysiotherapie: n = 809 

• 26% geeft aan dat afname 

van fysiotherapie geen 

invloed heeft gehad op hun 

dagelijks leven. 

• Binnen de 74% die door de 

afname van fysiotherapie wel 

gevolgen ondervindt in het 

dagelijks leven, geeft 64% 

aan meer moeite/problemen 

te hebben met huishoudelijke 

taken. 46% is minder actief 

met hobby’s door de afname 

en 30% heeft hierdoor zelfs 

minder sociale contacten. 

• 10% heeft moeten stoppen 

met het uitvoeren van een 

betaalde baan. 

• Andere gevolgen die 

genoemd worden zijn erg 

uiteenlopend maar bevatten 

onder andere meer 

(pijn)klachten en vermoeider 

zijn. 

Gevolgen afname fysiotherapie op het dagelijkse leven 
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7% van de reumapatiënten die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie heeft 

gehad, kan door fysiotherapie überhaupt (weer) bewegen/functioneren. 

Door fysiotherapie kan/heb/krijg ik … 

• Voornaamste voordeel van fysiotherapie onder reumapatiënten (die in de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad), is het gemakkelijker/ beter 

bewegen/functioneren (41%) gevolgd door het hebben van minder (pijn)klachten (28%). 

• Fysiotherapie is ook belangrijk voor het krijgen van advies over het beter/bewuster gebruiken/belasten van het lichaam (10%), om zo ook grenzen 

te leren. 

• 7% heeft fysiotherapie nodig om überhaupt (weer) te kunnen bewegen of functioneren. 

 
A11. Maak de volgende zin af, door aan te geven waarom fysiotherapie voor u belangrijk is. 

Selectie reumapatiënten die afgelopen 3 jaar 

fysiotherapie hebben gehad: n = 500 

41%

28%

18%

11%

10%

9%

8%

8%

7%

7%

Gemakkelijker/beter bewegen/functioneren

Minder pijn/klachten

Gewrichten/ spieren losser/soepeler/sterker

Conditie (lichaam) verbeteren/op peil houden

(Advies over) lichaam beter/bewuster

gebruiken/belasten

Kwaliteit van leven verbeteren

Blijven werken/ werk langer volhouden

Mentaal beter voelen/ meer zelfvertrouwen

Uberhaupt (weer) bewegen/functioneren

Dagelijkse bezigheden uit kunnen blijven voeren

(activiteiten)

6%

5%

5%

3%

2%

1%

1%

4%

3%

Leren omgaan met de reuma/klachten/pijn

Klachten voorkomen/vertragen/stabiel houden

Meer energie/ meer doen

Zelfstandiger zijn

Houding verbeteren

Minder medicatie/ andere zorg nodig

Ben ik socialer/kom ik meer onder de mensen

Ander antwoord

Ziet geen voordelen/ heeft niks aan fysiotherapie
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Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoeksverantwoording 

Methode Steekproef 

Veldwerk 

Type onderzoek: Online vragenlijst (CAWI)  

Aantal vragen: 25 vragen  

Tijdsduur vragenlijst: 6 minuten 

Onderwerpen vragenlijst: Reuma & fysiotherapie 

Veldwerkperiode: 17 mei 2017 tot en met 11 juni 2017 

Bruto steekproefaantal (alleen o.b.v. Reumafonds Panel): 3.641 

Netto steekproefaantal: Reumafonds Panel 1.925 en open link 

3.346 (Totaal 5.271, waarvan 3.414 aan doelgroep voldeden) 

Responspercentage (alleen o.b.v. Reumafonds Panel): 53%  

Panelbron: Reumafonds Panel en open link 

Doelgroep: respondenten met reuma die in de afgelopen 3 jaar 

fysiotherapie hebben gehad 

Representativiteit: De steekproef is niet representatief getrokken 

en/of gewogen 
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Contact 
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Contactpersonen 

088 435 1227  

Projectmanager 

Karen.blommers@gfk.com 

088 435 1301 

Research Consultant 

Stephan.dijcks@gfk.com 

088 435 1530 

Research Manager 

Dionne.thijssen@gfk.com 

Stephan Dijcks Dionne Thijssen 

Karen Blommers 


