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Nederlandse Vereniging Extended Scope Therapeuten opgericht  
 

Op het symposium van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie op 8 april in Arnhem is de 

oprichting van de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Therapeuten (‘NVEST) bekend 

gemaakt. Het is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de 

Sportgezondheidszorg (NVFS) en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). 

 

De toegevoegde waarde van Extended Scope Therapeuten wordt internationaal al jaren onderkend. 

Ze spelen een aanvullende rol bij de zorg die huisartsen en specialisten in het bewegingsapparaat - 

orthopeden, sportartsen en revalidatieartsen - leveren.  

 

Extended Scope Therapeuten zijn fysiotherapeuten, opgeleid op masterniveau met een aanvullende 

medische opleiding op het gebied van Extended Scope. Ze kunnen cliënten/patiënten adviseren bij 

de vraag of ze wel of juist niet moeten worden doorverwezen naar de 2e lijn. Daarmee levert de 

Extended Scope Therapeut een bijdrage aan een meer ‘zinnige en zuinige zorg’. 

 

Wat is Extended Scope?  

Extended Scope wordt in de literatuur als volgt gedefinieerd:  

 

 Optreden als case manager op EHBO en musculoskeletale zorg (Australië) 

 Aanvragen van aanvullende diagnostiek in de 2e lijn (Engeland, Canada, Nieuw Zeeland  

Noorwegen, Australië) waaronder:  

a. het aanvragen van lab-tests (Engeland) 

b. het voorschrijven van medicatie (Engeland, Nieuw- Zeeland) 

c. het geven van injecties (Engeland, Nieuw Zeeland) 

d. doorverwijzing naar de specialist (Engeland) 

e. het kunnen afgeven van een ziekteverklaring (Engeland, Noorwegen). 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten in de gevorderde rol van Extended Scope 

Therapeut positief bijdragen aan de patiënttevredenheid en doelmatigheid van de zorg.  

 

‘NVEST wil erkenning vakgebied bewerkstelligen  

De masteropleidingen fysiotherapie in Nederland anticiperen al enkele jaren op deze internationale 

ontwikkeling. Een aantal fysiotherapeuten is inmiddels opgeleid tot Extended Scope Therapeut.  

Om de positie van de Extended Scope Therapeut erkend en bevestigd te krijgen en hun belangen te 

behartigen is de vereniging voor Extended Scope Therapeuten opgericht. ‘NVEST wil bijdragen aan 

het borgen van de kwaliteit van de opleiding op masterniveau en aan het opzetten van een 

kwaliteitsregister. De vereniging zal zich tevens richten op de ontwikkeling van het vakgebied door 

bij- en nascholing en wil wetenschappelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit van Extended Scope 

Therapie bevorderen. 

 

De meerwaarde van de Extended Scope Therapie 

‘NVEST is er van overtuigd dat de Extended Scope Therapie meerwaarde biedt aan de 

gezondheidszorg. ‘NVEST investeert in wetenschappelijk onderzoek om dat vast te stellen. De leden 

van ‘NVEST leveren in toenemende mate een waardevolle aanvulling op het werk van de huisarts, 

sportarts of bedrijfsartsen. Ook in Nederland.  
 



 
Noot voor de redactie. 
Meer informatie over de oprichtende partijen: 
www.NVMT.nl 
www.NVFS.nl 
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