Afscheidswoord voorzitter NVFS Bart Smit
Acht jaar voorzitter mogen zijn van een vereniging als de NVFS is een feest. Het beleid
mogen voeren voor een club gedreven fysiotherapeuten die zich extra scholen omdat ze het
vak beter willen begrijpen in de context van de sport. Zonder financieel gewin een master
opleiding in stappen om de sporter beter te bedienen, het vak verder uit te bouwen en te
positioneren in de sportzorgketen.
Acht jaar werken waarin de samenwerking met de belangrijke partijen in de sportzorgketen is
opgebouwd en geïntegreerd in ons dagelijks bestaan. De contacten met de VSG zijn goed,
inhoudelijk en strategisch van aard. Samen bouwen aan een betere toekomst voor sportarts
en sportfysiotherapeut is aan de orde van de dag. Het ontwikkelen van producten, het
onderhandelen met zorgverzekeraars en het vorm geven aan de begeleiding van
aankomend top talent zijn activiteiten die gezamenlijk oppakken. We strijden niet meer tegen
elkaar met elkaar voor een betere toekomst. Een toekomst die ook door de Sportzorg
Alliantie verder wordt opgepakt.
Acht jaar werken waarin we het wetenschappelijk fundament voor de sportfysiotherapeut
verder hebben uitgebreid. Met de komst van de MSG hoogleraar en het science netwerk is
daar een goede basis voorgelegd. Met de verschillende investeringen in RAAK studies
hebben we invloed op meerdere wetenschappelijke onderzoekslijnen. Met de handelsmissie
naar Japan hebben we de basis gelegd voor een wetenschappelijk netwerk in de
sportscience waar we nu al de vruchten van plukken. Studies waar wij aan bijdragen hebben
we meer invloed op en worden makkelijker gehonoreerd. Dwarsverbanden met verschillende
instituten worden makkelijker gelegd waardoor we meer gaan bereiken in de toekomst.
Acht jaar werken aan de kwaliteit van de sportfysiotherapeut.
De kwaliteit van de sportfysiotherapeut heeft nooit ter discussie gestaan. De transparantie er
van wel. Wat is goed en wat is minder en hoe kan de verwijzer en sporter dat ervaren? Er
moesten collectieve kwaliteitseisen komen om ons beter te positioneren. Dit is onder andere
vorm gegeven in de master eis. Maar ook in het Beroepscompetentie Profiel, de
samengestelde producten zoals enkel, knie en schouder. De volgende stap zal de registratie

in het SCAS register worden. Eén register voor alle Sportzorg leveranciers in de Sportzorg
Keten. Een VWS erkend register dat ook zijn invloed zal hebben op het Topsportzorg beleid
van NOC NSF.
De master eis lag er al voor ik voorzitter werd. We zijn verschillende malen als bestuur getest
op de houdbaarheid van deze herregistratie eis. Een vereniging als de NVFS doorstaat die
testen glansrijk. Als enige van de Beroepsinhoudelijke verenigingen houden we vast aan de
eis van master in 2020. Het heeft ons in de eerste jaren leden gekost. Het heeft ons in de
afgelopen jaren leden gekost. Met de komst van het Keurmerk Fysiotherapie was het voor
sportfysiotherapeuten niet mogelijk ingeschreven te zijn bij het Keurmerk en lid te zijn van de
NVFS. Dit hebben we inmiddels recht gezet. We gaan voor kwaliteit!
Iedere sportfysiotherapeut die zich bezighoud met kwaliteit, Keurmerk of CKR, is welkom bij
de NVFS (NOG in gecombineerd lidmaatschap met het KNGF).
Het gecombineerd lidmaatschap staat inmiddels op de agenda in het overleg met het
Algemeen Bestuur van het KNGF. Het is niet meer van deze tijd en het voldoet niet meer
aan de wens van onze potentiele leden.
Na de master bleken er meerdere leden zich verder te scholen. De opleiding tot extended
scope therapeut was daar een voorbeeld van. Om verdere wildgroei te voorkomen hebben
we samen met de NVMT de vereniging voor extended Scope Therapeut opgericht. Op deze
wijze hebben we samen vorm gegeven aan de kwaliteitsketen binnen de fysiotherapie. Een
surplus van therapeuten die in de toekomst ook meer vrijheden krijgen in het aanvragen van
beeldvormede onderzoeksmethoden, het verwijzen naar de tweede lijn enz.
De start van de MSG leerstoel leek veel belovend bij de start van mijn periode. Dergelijke
trajecten blijken toch langzamer te lopen dan men denkt. Er staat nu een goede basis waar
we meer en meer sturing aan kunnen geven. De output er van valt nog tegen maar lijkt nu
echt op stoom te komen. Door slimme verbanden te leggen tussen VU en Hogescholen zien
we een structuur ontstaan die recht doet aan de investeringen die we erin gedaan hebben.
Acht jaar werken in het internationale veld.
Een vereniging als de NVFS kan zich niet onttrekken aan het internationale veld van de
fysiotherapie. Als founding father van de IFSPT hebben we aan verschillende IFSPT
vergaderingen meegedaan en ons beleid uitgevent. Dit heeft geleid tot de harmonisatie van
de kwaliteitsregisters. Als Nederlands sportfysiotherapeut wordt je erkend in alle andere
landen.
We zijn steeds in kleine delegaties naar verschillende wereldcongressen geweest en hebben
daar mee gepraat over de verschillende dossiers die ons als mondiale sportfysiotherapeuten
raken. Belfast wordt mijn laatste optreden en het is goed te zien dat de huidige
bestuursleden al taken hebben overgenomen. Het geeft vertrouwen naar de toekomst.
Acht jaar kaderlid binnen het KNGF. Acht jaar de belangen behartigen van de
sportfysiotherapeut in de beroepsorganisatie van de totale fysiotherapie.
Dit waren acht jaren met hoge pieken en diepe dalen, met mooie en vreemde wendingen en
interessante en minder interessante dossiers.
De NVFS staat er goed voor. Met de voorgestelde aanpassingen in het bestuurlijk proces
anticiperen we op de toekomstige ontwikkelingen. De bestuurlijke ploeg kan dan verder gaan

met een goede regio structuur. Er is een gedegen wetenschappelijk netwerk, een goede
samenwerking met de opleidingen en we zijn een stevige partner in de zorgketen partners.
Een vereniging als de NVFS buigt op een gedreven achterban die graag vooruit willen met
vak en de sport.
De financiële reserves zijn in de 8 jaren opgebouwd en zijn op een gezond niveau. De
toekomst ligt er dus rooskleurig bij nu ook de leden van het Keurmerk weer welkom zijn
kunnen we doorbouwen aan een grote vereniging. De statuten zijn daarop aangepast en de
deur staat open!
Ik wens u allen een mooi toekomst als sportfysiotherapeut en als NVFS toe. Ik dank u voor
het vertrouwen en support in de afgelopen 8 jaar.
Door samen in verbondenheid te blijven en te acteren vanuit het collectief zult u allen een
betere positie als sportfysiotherapeut ervaren. De kansen liggen er zeker!
Met sportieve groet,
Bart Smit
Voorzitter NVFS

