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Programma
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18.00 - 18.15 uur

18.15-18.45 uur

18.45-19.15 uur

19.15 -19.30 uur

- Opening
- Historie project
- KNOP in vogelvlucht

- Resultaten via stellingen

- Een kijkje achter de schermen van KNOP

- Blik op de toekomst
- Feestelijke afsluiting

19.30 - 20.00 uur Borrel (tuinkamer)
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Uitdaging!

• Bewezen effectieve preventieve beweegprogramma’s: implementatie 
stagneert 

• Innovaties op terrein van 
preventie vinden niet vanzelf hun weg 
naar de praktijk!
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KNOP project: Waar gaat het om?

• Stimuleren van bewegen van ouderen (beweegprogramma’s): met eigen 
regie zo lang mogelijk thuis

• Fysiotherapeut-oefentherapeut als preventie-ondernemer en zorg-
ondernemer



Hoe doen we dat? Slow innovation

Q1-2

• Behoefte analyse

• Wervingsstrategie

• Businesscase/verdienmodel

Q3-4

• Implementeren aangepast 
FTO 

• Evalueren effecten FTO

Ervaringen co-creatie

2015 2016  
Feb              Jun      Sept            Jan

Werven 
ouderen

Q1-2

• Behoefte analyse

• Wervingsstrategie

• Businesscase/verdienmodel

Q3-4

• Implementeren aangepast 
FTO 

• Evalueren effecten FTO

Ervaringen co-creatie

2016 2017  
Feb              Jun      Sept            Jan

Werven 
ouderen

Lessons learned
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Co-creatie in KNOP-teams



Aanpassingen op 
maat voor de 
lokale setting!
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Resultaten

1. Bereik

2. Implementatie

3. Co-creatie

4. Deskundigheidsbevordering therapeuten

5. Korte en lange termijn effect FTO

6. Vragen



Bereik (1)

18 KNOP-teams

28 praktijken

31 fysio- en oefentherapeuten

30 ervaringsdeskundigen 

102 studenten fysiotherapie

5 docenten

148 Deelnemers FTO

-> 30 afstudeerscripties



Het doel was om ouderen van 65 jaar en ouderen te werven met beginnende 
fysieke problemen.  

Stelling: 

Het is gelukt om deze groep te werven!

Bereik (2)



Bereik (3) 

148 deelnemers FTO 

72% vrouw

77 jaar (range 61-95)

26% loophulpmiddel

71% 1 of meer chronische aandoeningen 



Het doel was om ouderen van 65 jaar en ouderen te werven met beginnende 
fysieke problemen.  

Stelling:

Het is gelukt om deze groep te werven!

Bereik (3)
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Stelling

Werving: één keer investeren in een goeie flyer is de basis voor succes!

Implementatie (1)



Implementatie (2)
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Promotie lokale markt

Informatiebijeenkomst

Gratis proefles

Intern KNOP-onderzoek

Mond-tot-mond reclame

Fitscan

Folder/flyer

Artikel plaatselijke krant

Persoonlijke benadering via therapeut



Stelling

Werving: één keer investeren in een goeie flyer is de basis voor succes!

Implementatie (3)



Implementatie (4)

Niet Wijkscan Wel

Begeleid door een 
instructeur



Implementatie (5)

Aanpassingen FTO aan lokale situatie

- 1 i.p.v. 2 keer per week

- Huiswerkboekje

- Meer aandacht aan lopen

- Interessante oefeningen voor mannen

- Specifieke doelgroep 

- ….



Implementatie (5)

Financiering:

- Gratis, €60,- tot  €180,-

Vergoeding / subsidie:

- Zorg en zekerheid

- Gemeente

- Ouderenbelangen vereniging



Deskundigheidsbevordering

Fysiotherapeutisch handelen FTO 

-> nieuwe vaardigheden functioneel 

trainen breder ingezet

Werving 

Co-creatie lastiger

Rendabel aanbieden FTO



Stelling:

Het hoogste 
niveau van de 
participatieladder 
is bereikt.

Co-creatie (1)



Stelling:

Het hoogste 
niveau van de 
participatieladder 
is bereikt.

Co-creatie (1)



Juiste voorbereiding informeren 

vragen

werkvormen

faciliteren

Juiste doelgroep om tafel

Co-creatie (2)



Co-creatie (3)



Stelling:

Functioneel trainen aangepast op de lokale situatie is effectief!

Effect (1)



Effect (2)

PSK (Patiënt Specifieke Klachten; beginmeting)

 Lopen / wandelen

 Opstaan (bed, grond of stoel)

 Trap lopen

 Fietsen 

 Balans



Effecten (3)

Vooruitgang PSK (verschil beginmeting – eindmeting): op 3 belangrijkste 

problemen (PSK 1, 2, 3)

57%

59%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PSK 3

PSK 2

PSK 1

vooruit gelijk / achteruit



Effecten (4)

Vooruitgang 10 meter looptest (verschil begin-eindmeting)

84% 



Effecten (5) 79% 

“Timed up and go” test  (verschil begin-eindmeting)



Effecten (6)

Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA) = Vragenlijst over 
dagelijkse bezigheden (participatie) (verschil begin-eindmeting) 

Domeinen
o Therapietrouw
o Mobiliteit
o Zelfverzorging
o In en om huis
o Geld
o Tijdsbesteding
o Sociale contacten
o Anderen helpen



Effecten (6)

Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA) = Vragenlijst over 
dagelijkse bezigheden (participatie) 

In rood de domeinen die significant verbeterden.

o Therapietrouw
o Mobiliteit
o Zelfverzorging
o In en om huis
o Geld
o Tijdsbesteding
o Sociale contacten
o Anderen helpen



Effecten lange termijn (8)



Stelling:

Functioneel trainen aangepast op de lokale situatie is effectief!

Effect (9)



Hoeveel praktijken gaan er verder met FTO?



Conclusie

FTO afgestemd op de lokale situatie blijft effectief

Werving 

 persoonlijke aandacht

 focus op doelgroep

Co-creatie

 werkt en geeft energie 

 maar vergt goede voorbereiding

Preventief ondernemen blijft een uitdaging

 deel de kennis



Een kijkje achter de schermen



Afsluiting

De inzet van iedereen voor dit 

KNOP project werd beloond met 

een mooie bloem in de knop!


