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GRATIS voorlichting over de audittrajecten!
Bezoek onze voorlichtingsbijeenkomsten over de
Beheersmodel audit en de Plus audit!
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U helpt uw
cliënt met zĳn
gezondheid.
Wĳ helpen u met
de administratie.
Gebruik Intramed, de gebruiksvriendelĳke software
voor de zorgverlener voor een eﬃciënt, zorgvuldig
en zorgeloos beheer van uw dossiers.

Meer weten?
Mail naar info@intramed.nl of bel
0182-621107 (ma t/m vrĳ 08.30 – 17.00 uur).

Kĳk voor meer informatie op intramed.nl
Intramed is een product van Convenient

Voorwoord

Samen sterker verder
Het gaat in mijn omgeving de laatste

beschermt, maar ook ruimte laat voor

concept dat cliënten succesvol begeleidt

tijd vaak over ‘saamhorigheid, verbindin-

individuele keuzes. Jos Christiaansen

naar een duurzaam gezonde leefstijl.

gen maken, met jezelf en je omgeving’.

vertelt over zijn lidmaatschap van Het

We hebben er allemaal behoefte aan.

Gezonde Net, een coöperatie die voor

Echte ondernemers snappen dat je

Dat is deze afgelopen maanden duide-

zelfstandige praktijken gezamenlijk naar

goed werk alleen in teamverband kunt

lijk merkbaar. De reactie op de voelbare

buiten treedt, maar waar hij ook (indivi-

doen. Johan Krottje (Sportrevalidatie

dreigingen van terroristische aanslagen

dueel) rendement uit haalt.

Hilversum) en Eddy Pasveer (Fysio-

die werkelijkheid worden. Maar ook bij

therapie Wesselerbrink) komen uitge-

het onverwachte verdrietige nieuws dat

We zien het ook terug in de praktijk van

breid aan het woord. Krottje investeerde

Johan Cruijff was overleden. Johan was

Medicort in Utrecht. In dit artikel wordt

veel in zijn team, “Iedereen functioneert

Nederland’s beste voetballer ooit en

zelfs gesproken over netwerkfysiothe-

op masterniveau”, in opleidingen, data-

gedreven pleitbezorger van een gezonde

rapeuten. Verbindingen zoeken, samen

analyses en innovaties. Daarbij maakt hij

leefstijl.

werken, delen. Door transparantie na te

ook gebruik van producten waarmee hij

De boodschap die uit België overkwam:

streven en data met elkaar te delen kan

zijn dienstverlening kan optimaliseren. Hij

samen moeten we ons hier doorheen

de beroepsgroep zorgen voor een betere

vond een samenwerking met een bedrijf

slaan. Samen moeten we verder. Cruijff,

dienstverlening, kan zij de kwaliteit

dat zijn netwerk op orde heeft, zijn orga-

onze trots, bedenker van totaalvoetbal,

verhogen. “Wees kritisch naar je eigen

nisatie ook strak heeft geregeld. Eddy

een samenwerking pur sang. Tijdens zijn

handelen en vergelijk je kwaliteit met die

Pasveer, als oud profkeeper al bekend

interview met MoveMens in 2014 ver-

van je collega’s”, aldus praktijkeigenaar

met het begrip teamwork, wil altijd het

telde hij dat hij als trainer altijd de beste

Tamminga. Dan moet je wel willen delen.

beste voor zijn cliënten. Hij investeert

mensen om zich heen verzamelde, echte

Dat kan bijvoorbeeld door mee te gaan in

in hen, verdiept zich in hun (sport)bles-

specialisten op hun vakgebied. Die speci-

het benchmarken van ParaBench. Door

sures, maar ervaart ook frustratie van

alisten moesten dan wel goed met elkaar

informatie te delen, deel je in de wijsheid

het niet optimaal kunnen samenwerken

kunnen samenwerken en hetzelfde doel

van de output. Hoe scoor jij? Waar kan

tussen praktijken onderling. Daar is zeker

voor ogen hebben, daar zorgde Cruijff

het beter? Hoe doen collega’s het in de

nog winst te boeken.

wel voor.

markt? Waar liggen jouw kansen?

Zorgondernemers willen blijven groeien,

Verbinding zoeken, we zijn er allemaal

Misschien beoordeelt je klant jou wel op

innovaties. Zorgondernemers moeten

mee bezig. Samen ben je sterker. En dit

het kopje koffie bij binnenkomst, op je

blijven bewegen, maar wel met een doel.

alles vanuit de basis van individuele vrij-

punctualiteit of omdat je bent gespecia-

Want Cruijff had natuurlijk gelijk: “Ik

heid. Jij staat aan het roer, jij wil mee

liseerd in de voorste kruisband. Of wordt

heb een vreselijke hekel aan iemand die

kunnen bepalen hoe ver je de lat gaat

het juist gewaardeerd dat jij je als coach

beweegt, maar niet weet waar naartoe.”

leggen. Er zijn zelfs organisatievormen

gedraagt en je cliënten op weg helpt

die je hierin helpen. Coöperaties die

naar een gezonder leven en hem de tools

vanuit deze gedachten zijn opgericht.

biedt hoe hij dat kan doen. MOVESMART.

Namens de redactie

De organisatievorm die het collectief

EATFRESH! MINDSWITCH? is zo’n nieuw

Inge van de Weem

blijven zoeken naar verbeteringen en
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Betere zorg dankzij gezamenlijke spreekuren

“Het roer moet om!”
‘Gaan voor goud’ hangt er aan de muur van de ontvangstruimte
van Medicort in Utrecht. Dat is praktijkhouder Rob Tamminga op
het lijf geschreven maar tegen welke prijs? “Met een tarief van
gemiddeld € 30 wordt innoveren onmogelijk. We hebben minimaal
€ 35 per behandeling nodig, we leggen dus telkens geld bij. En
toch doen we het!” Gelooft Tamminga tegen beter weten in nog
steeds in het vak van fysiotherapie?
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Viola Hazelhoff

Hij windt er geen doekjes om: “We heb-

Je ziet nu veel 1-pitters de markt betre-

ben veel geïnvesteerd in de kwaliteit van

den, die hebben deze hoge kosten niet

de fysiotherapie, en dat moet erkend en

en kunnen zich volledig op hun patiënten

terugverdiend worden. Alle praktijken die

richten. Ik begrijp die ontwikkeling maar

meer doen dan gemiddeld, hebben het

vind dat we ervoor moeten waken dat

momenteel zwaar. We innoveren graag

we daarmee de kwaliteit niet uit het oog

en investeren dan ook veel, maar dat is

verliezen.”

met het huidige tarief niet meer vol te

Kwaliteit is voor Tamminga de motor ach-

houden. De kwaliteit in ons vak is mede

ter zijn dagelijks handelen. Daarin legt

door de schaalvergroting in onze markt

hij de lat hoog; hij laat zich afrekenen

flink verbeterd. Daardoor ontstaat er

op geobjectiveerde behandelresultaten

ruimte om bijvoorbeeld een kwaliteits-

waarmee hij de doelmatigheid van zijn

functionaris in dienst te nemen en een

handelen onderbouwt. “Ik heb de ambitie

hoogwaardig EPD in gebruik te nemen.”

om transparant te zijn over het effect van
behandelingen. Dus laat ik me certifice-

Kwaliteit bewaken

ren, ik ga niet voor snel gewin. Dat geeft

“Grote praktijken hebben daardoor ook

me ook wel eens kopzorgen want natuur-

veel vaste lasten”, gaat Tamminga ver-

lijk zou ik hier op Kanaleneiland dubbele

der. “Denk aan een pand, personeel en

productie kunnen draaien als ik patiënten

ICT. Met alleen internet kun je tegen-

meer zou laten masseren en over-behan-

woordig niet meer volstaan. EPD’s moe-

delen. Maar we weten als beroepsgroep

ten beveiligd zijn, over verschillende

ook dat we ons daarmee buitenspel zet-

locaties heen. We hebben extra overhead

ten en zorgverzekeraars de ruimte geven

om aan alle kwaliteitseisen te voldoen.

om hun eigen kwaliteitsbeleid te voeren.
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Door als beroepsgroep de kwaliteit naar

doelen ook doelmatig en dus kostenef-

de patiënt ook daadwerkelijk verbeterd

ons toe te trekken ontwikkelen we een

fectief haalt. Dit vraagt om data die onze

is, en doe je het dan beter dan je col-

zelfreinigend vermogen ten gunste van

meerwaarde aantonen. Dus moeten we

lega’s? Als je aan de voor- en achterkant

gecertificeerde praktijken die veel in

meten, aan de poort selecteren en tus-

van het behandeltraject ‘milestones’ zet,

kwaliteit investeren. Daartoe kunnen we

sentijds blijven meten aan de hand van

kun je objectief vaststellen of een patiënt

een voorbeeld nemen aan de huisartsen

een behandelprotocol.”

verbeterd is. Op deze manier kunnen

en medisch specialisten die hun kwali-

Uit onderzoek onder duizend kruisband-

we als beroepsgroep de kwaliteitsslag

teitsbeleid zelf hebben geïnitieerd.”

patiënten blijkt dat men vanuit een

winnen en onze kwaliteit transparant

gecertificeerd netwerk effectiever werkt

maken.”

Verleiding spreekkamerwerkelijkheid

(Acta Orthopaedica 2009;80(5):563-567).
Tamminga: “Werken vanuit een bepaald

Belang objectieve data

Tamminga heeft een uitgesproken

protocol bij een bepaalde aandoening

Tamminga is ervan overtuigd dat je alleen

mening. Zo stelt hij dat de beroeps-

met een bepaalde inclusie levert betere

met objectieve data kunt verantwoor-

groep een goed kwaliteitsbeleid moet

resultaten op en meer patiënttevreden-

den wat werkelijk het resultaat van een

voeren door aan de poort van de praktijk

heid. Dit hebben we aangetoond met

behandeling is. De verantwoording heeft
hij niet alleen naar zijn patiënten maar
ook naar zijn eigen handelen. Als de

‘We kunnen alleen ons domein bewaken als

beroepsgroep transparant kan zijn over
de doelmatigheid van interventies, dan

middelmaat niet meer telt’

pas zijn verzekeraars en patiënten bereid
iets extra’s te betalen.

patiënten te selecteren. “Het mooie is

OrthoNet-CQC. Natuurlijk is het verleide-

Zijn gedrevenheid ligt in transparante

dat patiënten dit ook willen”, zegt hij.

lijk om uit te gaan van de spreekkamer-

doelstellingen. “We investeren in

“Ze willen behandeld worden door een

werkelijkheid. Patiënten lijken meestal

Medicort al jaren in het meten van onze

fysiotherapeut die als specialist gecerti-

tevreden waardoor je als fysiotherapeut

kwaliteit en daarmee het transparant

ficeerd is in hun specifieke aandoening.

het idee zou kunnen krijgen dat je het

maken van die kwaliteit. We gaan pas

Daarvoor moet je als fysiotherapeut het

goed doet. Maar blijkt de kwaliteit van je

behandelen als we milestones hebben

handelen inzichtelijk maken: door objec-

handelen ook uit de cijfers? Kun je met

gezet. Vanaf zo’n milestone zetten we

tief te meten of je de beoogde behandel-

objectieve meetresultaten laten zien dat

een behandeling uit die vervolgens wordt

Opbouw orthopedische netwerken

consult voert de centrale fysiotherapeut

voor de Nederlandse patiëntenpopula-

Het netwerk van OrthoNet-CQC bestaat

onderzoek en metingen uit.

tie. Aan de hand van de meetgegevens
wordt een benchmark afgeleid waarmee

uit ziekenhuizen, ZBC’s en fysiotherapiepraktijken. Samen vormen ze een plaat-

Op vaste momenten in het behandel-

de kwaliteit van het zorgtraject wordt

selijk of regionaal netwerk. In de behan-

traject worden ten behoeve van weten-

bewaakt.

deltrajecten wordt onderscheid gemaakt

schappelijk onderzoek (Better In Better

tussen een netwerkfysiotherapeut en

Out) 6 metingen verricht tot 2 jaar na

Binnen OrthoNet-CQC zijn er momenteel

een centrale fysiotherapeut. De netwerk-

het zorgproces. Alle metingen voldoen

6 regionale netwerken actief. Later dit

fysiotherapeut verwijst de patiënt naar

aan geldende wetenschappelijke eisen

jaar komen daar nog eens 6 regionale

de centrale fysiotherapeut die de rol van

en worden door de centrale fysiothera-

netwerken bij. De directie van OrthoNet-

case manager vervult. Tijdens een een-

peut uitgevoerd met behulp van moderne

CQC bestaat uit Gerard Boschman, Henk

malig preoperatief fysiotherapeutisch

test- en meetapparatuur, gevalideerd

van der Hoeven en Rob Tamminga.
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geëffectueerd. Dankzij Paul Helders, een

delgemiddelden afweken van het lan-

ik kan meteen mijn resultaten vergelijken

bevlogen kinderfysiotherapeut en onze

delijk gemiddelde. Ik kon vanuit mijn

met die van collega’s. Zo heb ik inzicht in

eerste hoogleraar fysiotherapie, is deze

systeem meteen aantonen dat we 40%

de doelmatigheid van mijn handelen.”

behandelstrategie in het verleden bij de

aan complicaties zien.”

kinderfysiotherapie goed van de grond

Tamminga legt uit dat hij afwijkende

“Onze beroepsgroep kan veel zorgcon-

gekomen. Dat mag wat mij betreft best

gemiddelden kan verantwoorden dank-

sumptie wegnemen. We zijn kostenef-

breder in de beroepsgroep gemeengoed

zij de extractie van relevante data uit

fectief, al hebben we grote reeksen nodig

worden omdat werken met milestones

OrthoNet-CQC. “Zo’n afwijking blijkt

om dit te staven. Daarom is het goed

de enige manier is om de kwaliteit van

niet uit de algemene diagnosecode. In

dat we met een groeiende groep praktij-

de geboden fysiotherapie bij veel aan-

OrthoNet-CQC differentiëren we echter

ken deze behandelstrategie toepassen.

doeningen, blessures en operaties de

naar indicatiegebied, bijvoorbeeld code

Dankzij de aansluiting van orthopedisch

boventoon te laten voeren. En daarvoor
zijn objectieve metingen van het grootste
belang.”

‘Garantie geven op je behandeling

Onderbouwing afwijkende
gemiddelden

durf ik wel aan!’

Hij kan het niet genoeg benadrukken:
“Meet behandelresultaten en objectiveer

7004 knieoperatie van ligamenten. We

georiënteerde praktijken van Fys’Optima

je handelen, daarvan is de toekomst van

registeren of het om één ligament gaat of

en FysioHolland, en van overige praktijken

ons vak afhankelijk. Dat wil overigens

meer, of in combinatie met kraakbeenlet-

die aan de kwaliteitsnorm voldoen, heeft

niet zeggen dat het behandelgemiddelde

sel, en of een patiënt voor de eerste keer

OrthoNet-CQC inmiddels landelijke dek-

naar beneden gaat. Dat ligt immers aan

geopereerd wordt of voor een tweede,

king.”

de complexiteit van de aandoeningen

derde of zelfs vierde keer. Hiermee onder-

waarmee patiënten naar je toe komen.

bouwen we het aantal behandelingen en

Positioneren als expert

Zo hadden we laatst een discussie met

maken we onze kwaliteit transparant. Ik

Tamminga loopt al een tijd mee in het

een zorgverzekeraar omdat onze behan-

registreer niet alleen mijn handelen maar

vak. Toch is zijn ambitie er niet minder om

9

Uw praktijkautomatisering
in één hand
Werken met uw software in de cloud, levering,
installatie, onderhoud en support van hardware,
anti-virus en andere security oplossingen
Over ons
Al meer dan 20 jaar helpt VANAD Comvio instellingen
in de zorg, zoals fysiotherapie- en paramedische praktijken, gezondheidscentra, huisartsen en ZBC’s met
ICT-vraagstukken. Wij geven advies, implementeren
en onderhouden uw ICT-infrastructuur, stellen uw
software in de cloud beschikbaar, leveren securtity oplossingen, Office365 en online backup. Onze
deskundige medewerkers staan ten alle tijden voor u
klaar met hulp. Kortom: complete ICT-dienstverlening,
waarbij al uw praktijkautomatisering in één hand is.
Dochter van VANAD Enovation
VANAD Comvio is net als VANAD Enovation onderdeel
van de VANAD Group. VANAD Enovation is al meer dan
30 jaar de specialist voor veilige elektronische communicatie
en (systeem)integratie in de gezondheidszorg. Bijna alle
huisartsen, twintigduizend paramedici en vele andere zorgverleners maken dagelijks gebruik van de ZorgMail berichtendienst van VANAD Enovation voor het veilig uitwisselen
van medische gegevens.
Uw voordelen van samenwerking
met VANAD Comvio
Q Al uw ICT-beheer in één hand
Q Aanvullende zorgspecifieke ICT-diensten
Q Een ICT-leverancier die verstand heeft van uw business
Q Meer dan 20 jaar ervaring in Zorg ICT
Q Deskundige en betrouwbare medewerkers
Q Continuïteit van de ICT in uw praktijk

VANAD Comvio
Aalsbergen 7
6942 SE Didam

E info@vanadcomvio.nl
T +31 (0)316 294 242
www.vanadcomvio.nl

geworden. En zijn blik niet minder scherp.

door minder behandelingen. Zodat ze kri-

Inclusiecriteria

Zo ziet hij dat er aan alle kanten aan het

tischer op zoek gaan naar de juiste fysio-

Patiënten worden in OrthoNet-CQC

competentieprofiel van de fysiotherapeut

therapeut. Daarin mag de beroepsgroep

geïncludeerd wanneer ze een ortho-

wordt getrokken: fitnessinstructeurs,

zich nog wel verder professionaliseren.”

pedische ingreep hebben ondergaan of

docenten lichamelijke opvoeding, inspan-

Al voelen veel fysiotherapeuten de druk

letsel hebben opgelopen in een van de

ningsfysiologen, bewegingswetenschap-

van externe auditeisen, volgens Tamminga

volgende indicatiegebieden:

pers, ‘dedicated’ verpleegkundigen en

liggen daar ook kansen. Hij geeft een voor-

s MENISCUS OPERATIEF

‘physician assistants’ verschaffen zich

beeld. “Bij een evaluatie drie maanden na

s VOORSTE KRUISBAND OPERATIEF

ongevraagd toegang tot het domein van

een schouderoperatie gaf de behandelend

s VOORSTE KRUISBAND CONSERVATIEF

de fysiotherapeut.

fysiotherapeut aan dat het eerste subdoel

s ACHTERSTE KRUISBAND OPERATIEF VOOR-

gehaald was: zijn patiënt kon pijnvrij een

ste kruisband complex: achterste

“Dat moeten we niet laten gebeuren. We

boterham smeren. Je begrijpt dus wel

kruisband, voorste kruisband met

kunnen ons domein alleen bewaken als

dat er dan nog veel te winnen is in onze

menisectomie, voorste kruisband

we ons als expert positioneren in onder

beroepsgroep waarin je een ratjetoe aan

met meniscopexie)
s TOTALE KNIEPROTHESE

‘Wees kritisch naar je eigen handelen en vergelijk je

s TOTALE HEUPPROTHESE

kwaliteit met die van je collega’s. Ga dus benchmarken’

s SCHOUDER OPERATIEF

s SCHOUDERPROTHESE
s VOET OPERATIEF
s ENKEL OPERATIEF

meer de revalidatie van orthopedische

interventies ziet zonder enige uniformiteit,

s POLS OPERATIEF

klachten. Als we middelmaat niet meer

waardoor vergelijkingen onmogelijk zijn.

s ELLEBOOG OPERATIEF

laten meetellen. Als we laten zien dat we

Draai dit om en werk geprotocolleerd aan

s ARTROSE VAN HEUP EN KNIE

als fysiotherapeut meewerken aan een

de hand van ‘evidence based’ richtlijnen.

s ALLE ORTHOPEDISCHE CONSERVATIEVE

goed herstel, ook bij complicaties, door

Bouw milestones in zodat je objectief kunt

transparant te zijn over onze behandel-

vaststellen wat het behandelresultaat is

resultaten. Dan worden we erkend als

en of je daarmee in lijn ligt van wat men

expert. Middelmaat maakt zo geen kans,

van hoogwaardige fysiotherapie mag ver-

scoren bij ‘low care’ patiënten is immers

wachten.”

trajecten
s 02/-3

geen uitdaging. Daarom moeten we aan
de voorkant van het zorgproces patiënten

Tamminga maakt zich hard voor bench-

gaan indelen. Zodat elke patiënt precies

marks in de fysiotherapie. “Wees kritisch

krijgt wat gezien zijn klacht de beste aan-

naar je eigen handelen en vergelijk je

pak is. Daar moeten we naartoe!”

kwaliteit met die van je collega’s. Ga
dus benchmarken. Dat zorgt voor een

Zelfreinigend vermogen

zelfreinigend vermogen van de beroeps-

Zicht op de inclusie van patiënten bete-

groep. OrthoNet-CQC is een benchmark

kent investeren aan de voorkant van het

gebaseerd op orthopedische en daar-

zorgtraject. Daar is Tamminga helder

door fysiotherapeutische richtlijnen,

in. “Dat kost geld, en leidt aanvankelijk

dus goed onderbouwd aan de hand van

misschien tot een omzetdaling omdat de

stevige evidence voor orthopedische

meeste patiënten niet zoveel behandeld

ingrepen. Voor de kruisband is de bench-

hoeven te worden. Daar moet je patiën-

mark in OrthoNet-CQC op orde. Er wordt

ten over informeren, dus dat doelmatig

nu gewerkt aan een benchmark voor de

handelen kan leiden tot betere en daar-

schouder.”
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Behandelbanken

The new standard
for treatment tables

Ga naar www.fyzzio.nl voor de complete beleving!

Bel 073 5999 000 of mail naar info@fyzzio.nl
Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Samenwerking met
Bergman Clinics
Sinds 2006 is Medicort ook gevestigd bij Bergman Clinics - Kliniek voor
Bewegingszorg. Eerst in Bilthoven
en vanaf 2010 in Naarden. Bergman
Clinics richt zich op (sport)orthopedie,
wervelkolomchirurgie, prothesiologie,
fysiotherapie en revalidatie. Tamminga
werkt nauw samen met de orthopeRob Tamminga

disch chirurg, dr. Henk van der Hoeven.
Samen verzorgen ze de intake, de
diagnosestelling, het behandelplan

Resultaten garanderen

on-investment’ en ‘shared savings’ als

en de revalidatiemethode volgens het

Tamminga blikt vooruit. “De wildgroei

verdienmodel. Andere zorgverzekeraars

concept van OrthoNet-CQC.

aan niet-gecertificeerde praktijken gaat

volgen waarschijnlijk nog dit jaar.”
Tamminga heeft een gezamenlijk (com-

verdwijnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik verwacht dat verzekeraars per

“Het huidige tarief is voor geen enkele

bi-poli) spreekuur met orthopeed Van

aandoening een beperkt aantal behan-

praktijk toereikend. Daarom pleit ik voor

der Hoeven. Direct als er een operatie

delingen gaan vergoeden. Daar moet je

samenwerking tussen gelijkgestemde

geïndiceerd is, bespreken ze de opera-

het voor kunnen doen. Als je doelmatig

praktijken die delen in overhead en test-

tie met de patiënt (sporter), inclusief

werkt met behulp van milestones en vol-

en meetcentra. Dan is er aan de kosten-

het verloop en het mogelijke resultaat

doet aan inclusiecriteria, dan kun je als

kant winst te boeken. Het roer moet om,

van de operatie. Ook komen ze met

fysiotherapeut garantie geven op het

het huidige model is aan het kapseizen.

een plan van aanpak voor de nazorg

resultaat van je behandeling. Laten we

Dat merken alle spelers in de zorg, ook

en het revalidatietraject. De patiënt

als beroepsgroep onze kwaliteit transpa-

softwareontwikkelaars als Convenient.

kan het revalidatietraject bij de eigen

rant maken en ons daarop laten afreke-

Nu Convenient als bouwer van de ICT

fysiotherapeut volgen; de patiënt komt

nen. Dan stellen we de kwaliteit binnen

ook aandeelhouder geworden is van

alleen nog terug voor (onafhankelijke)

ons vak veilig.”

OrthoNet-CQC, is de ICT duurzaam

test- en evaluatiemomenten.

‘Het huidige tarief is voor geen enkele praktijk

Volgens Tamminga

levert hij met

deze vorm van samenwerking tussen

toereikend. Daarom pleit ik voor samenwerking

fysiotherapie en orthopedie de meest
efficiënte en effectieve zorg omdat

tussen gelijkgestemde praktijken’

hij continu informatie uitwisselt met
de behandelend orthopedisch chirurg.

Tamminga sluit af met een heldere visie.

geborgd. Ook hiervoor geldt: geen snel

Daardoor sluiten de behandeling en

“Nederland is toe aan een landelijk

gewin maar garantie op kwaliteit. Gaan

de nazorg nauw aan op de specifieke

dekkend en hoogwaardig netwerk van

voor goud!” 왍

behoefte van de patiënt.

expert-fysiotherapiepraktijken.
Verenigd in samenwerkingsverbanden
rondom bepaalde pathologie. Zo heeft
OrthoNet-CQC al afspraken gemaakt met
Zilveren Kruis, Achmea en Multizorg over
kwaliteitstrajecten op basis van ‘return-

Meer info? 쏅
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Coöperaties in de zorg bieden ondernemers
veel voordelen

Samen sterker in
ondernemen!
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Trude Bosman

Het vormen van een coöperatie kan ondernemers meerdere voordelen opleveren. Niet voor niets is deze vorm van samenwerken
in Nederland zeer populair en zien we met name in de zorg veel
coöperaties. Je staat als groep niet alleen sterker bij bijvoorbeeld
inkoop of in de onderhandeling naar zorgverzekeraars, maar
vooral het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis is
voor veel zorgondernemers reden om zich aan te sluiten bij een
netwerk. MoveMens bracht drie partijen aan tafel, die allen dagelijks te maken hebben met een coöperatie; een expert/adviseur op
het gebied van coöperaties, de voorzitter van een zorgcoöperatie
en een praktijkeigenaar die sinds jaar en dag coöperatie-lid is.
Jeroen Leclerq, bedrijfsadviseur en onder-

Jeroen van wal. “Destijds begon het idee

nemerscoach bij De Coöperatie Expert, Ron

vooral vanuit het oogpunt van kredietver-

Haanschoten, fysiotherapeut en voorzit-

strekking (denk aan de boerenleenbank),

ter van coöperatie Het Gezonde Net en

maar vandaag de dag zijn er verschil-

Jos Christiaanse, mede-praktijkeigenaar

lende varianten. Enkele populaire vormen

en al sinds de oprichting lid van een coö-

zijn de bedrijfscoöperatie, de consumen-

peratie, ontmoeten elkaar Soest. Ze spre-

tencoöperatie en de ondernemerscoöpe-

ken elkaar in de oefenruimte, het hart van

ratie. In de zorg zie je veel faciliterende

Fysiotherapiepraktijk Soestdijk.

coöperaties. Als ik kijk naar de zorg, dan
is krachtenbundeling niet alleen goed

Krachtenbundeling

in de onderhandeling naar zorgverzeke-

De geschiedenis van coöperaties gaat

raars. Je kunt bijvoorbeeld schaalvoor-

terug naar de negentiende eeuw, steekt

delen realiseren” Ron: “Onze rol als Het
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Gezonde Net is vooral faciliterend. Wij

allemaal kunnen gebruiken. Ik moet eer-

persoonlijkheid heeft bijvoorbeeld. De

ondersteunen onze leden onder andere

lijk zeggen dat er een tijdje veel nadruk

coöperatie leent zich uitstekend voor een

op het gebied van opleidingen, certifi-

lag op de producten en minder op het

dergelijke constructie omdat de rechts-

ceringen, productinkoop en begeleiding

samenwerken, maar dat laatste is het

persoon dan als WTZi erkende zorginstel-

naar PLUS. Sinds 2015 zijn alle aandelen

laatste jaar weer helemaal terug. Het

ling op kan treden en aan de HKZ-regels

van Het Gezonde Net in handen van de

aspect kennis delen is in mijn ogen een

voldoet, en dus een contract krijgt van de

coöperatie en dus zijn alle aangesloten

zeer grote plus van het netwerk.”

verzekeraar of gemeente. De zelfstandig
gevestigde fysiotherapeuten treden toe
als lid van de coöperatie en hoeven dus

‘Dán ben je commercieel bezig.

niet individueel aan WTZi en HKZ te voldoen.”

Dát is ondernemen!’

Ron vertelt dat er ook duidelijk een verdienmodel mogelijk is vanuit de coöperatie: “Wanneer we opleidingen ontwikke-

leden, zo’n 50 praktijken, gezamenlijk

Ron: “Veel praktijken houden zich met

len, worden deze in eerste instantie tegen

eigenaar. De coöperatie wordt onder-

dezelfde zaken bezig, dus cijfers over

gereduceerd tarief aan de leden aangebo-

steund door een centrale organisatie.“

bijvoorbeeld behandelgemiddelden zijn

den. De opleidingen kunnen vervolgens

zeer nuttig om onderling uit te kunnen

ook door niet-leden worden gevolgd. De

wisselen.”

‘winst’ die hierop wordt gemaakt komt

Belangrijkste vraag is natuurlijk: wat

uiteraard toe aan de leden. Tijdens de

levert het je als praktijk nu op? Jos: “Voor
mij als fysiotherapeut ging en gaat het

Zijn er ook valkuilen of juridische gevaren

ledenvergadering wordt bepaald wat hier-

vooral om samenwerken. Samen sta je

aan de populaire vormen van samenwer-

mee moet gebeuren. Het kan straks bij-

sterker. In 1995, toen ik als onderdeel

ken? Jeroen wijst op het recht dat fysio-

voorbeeld zo zijn dat dit terugkomt in een

van een maatschap startte, hebben we

therapeuten nu hebben om zelfstandig

lager bedrag voor het lidmaatschap of het

ons direct aangesloten. Door samen

te declareren. “Dat gaat in de toekomst

kan ook worden uitbetaald.”

te werken met andere praktijken kun je

veranderen waardoor met name de verze-

schaalvoordelen behalen, bijvoorbeeld bij

keraars gaan eisen dat een praktijk WTZi

Samenwerken rendeert

de inkoop van producten, je krijgt tools

(Wet toelating zorginstellingen) erkend

Jos benadrukt dat de winst niet zozeer in

aangereikt voor een goede praktijkvoe-

moet zijn en aan de HKZ (Harmonisatie

meer omzet zit, maar juist in het samen-

ring en op verschillende gebieden hoef

Kwaliteitseisen in de Zorg) eisen moet

werken en het beter kunnen runnen van

je niet zelf het wiel uit te vinden. Denk

gaan voldoen. Dat is een duur en langlo-

je praktijk. “Als ik binnen onze praktijk

bijvoorbeeld aan specifieke software.

pend proces wat voor zelfstandig geves-

ergens tegenaan loop, en dat kan van

Als fysiotherapiepraktijken hebben we

tigde zorgverleners beter vanuit een col-

alles zijn, kan ik altijd mensen binnen

op veel vlakken hetzelfde nodig, dus dan

lectief, vanuit een praktijk, geregeld kan

de organisatie bellen. Als het nodig is,

is het reuze praktisch als er een uniform

worden. Ik zie geregeld dat zorgverzeke-

kan de coöperatie hier bovendien ook in

softwarepakket beschikbaar komt dat we

raars eisen dat dat collectief een rechts-

bemiddelen.” Ron: “Simpel gezegd, als

De Coöperatie Expert

statuten en snelle oprichting bij de nota-

bestaat uit negen specialisten (ook ver-

ris. Ze zijn actief betrokken in verschil-

enigd in een coöperatie) die groepen

lende commerciële en maatschappelijke

helpen op het gebied van samenwer-

initiatieven en werken o.a. voor onderne-

ken en coöperaties. Zij zoeken de juiste

mers, zorgverleners, duurzame energie,

coöperatie voor elk initiatief, leveren

gebiedsontwikkeling en voor het bevor-

persoonlijk advies en bieden hulp bij de

deren van participatie.

Jeroen Leclerq
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Jos bij ons een bepaalde vraag neerlegt

Regiobijeenkomsten

Fysiotherapie Soestdijk

over zijn bedrijfsvoering, kunnen wij hem

Om te weten wat er leeft onder de leden

uit Soest is opgericht in 1976. Van

eenvoudig in contact brengen met gelijk-

worden vanuit Het Gezonde Net mini-

een duopraktijk werd de praktijk snel

soortige praktijken. Leden kunnen elkaar

maal drie regiobijeenkomsten per jaar

uitgebreid naar 7 fysiotherapeuten.

altijd helpen en dat kan zowel onderling

georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn

Verhuizing naar een grotere loca-

als via de coöperatie. We proberen ook

er vooral op gericht om te kijken wat er

tie was daarom noodzakelijk. Sinds

zoveel mogelijk cijfers beschikbaar te

leeft onder de leden. Ze wisselen onder-

1991 is de praktijk gevestigd in een

stellen. Wat een bedrijf als ParaBench

ling informatie en kennis uit, maar ook

voormalig schoolgebouw waar zich

met benchmarken doet voor de hele

(als mede-eigenaar van de coöperatie)

ook oefen- en trainingsruimtes bevin-

markt, doen wij met gelijksoortige fysio-

wordt tijdens deze bijeenkomsten de

den. Momenteel bestaat de Plus- en

therapiepraktijken binnen het netwerk.”

koers van de coöperatie bepaald. Vaak

Topzorgpraktijk uit een team van 16

Jeroen beaamt de voordelen die je als

komen uit deze bijeenkomsten ook de

fysiotherapeuten, ondersteund door 4

groep kunt bereiken. “Als individu kun

onderwerpen van opleidingen, master-

administratief medewerkers. Tevens

je tegen veel problemen aanlopen en

classes en workshops. Vorige jaar bleek

is er nog een dependance in het

vaak speelt ook het kostenplaatje een

onder de leden de behoefte te bestaan

Zorgplein Soest en een sublocatie

belangrijke rol. Bij wijkverpleegkundigen

voor een WMO-opleiding. Het Gezonde

bij Beweging 3.0 Woonzorgcentrum

zag je bijvoorbeeld een probleem bij de

Net gaat daar dan direct mee aan de

Mariënburg.

nascholing die verplicht is voor de BIG-

slag. Deze opleiding wordt dan ook dit

registratie. Een congresbezoek kost al

jaar al aangeboden. Ron: “Wat de leden

snel honderden euro’s. Nu kopen veel

eveneens aanspreekt is dat we bij de

mensen dit collectief vanuit een coöpera-

opleidingen gebruik maken van het

tie in. Dat scheelt gigantisch. Zoiets kan

‘action learning’ principe. Deelnemende

in de fysiotherapie ook.” Jos kan zich hier

praktijken krijgen aan het eind een kant

helemaal in vinden en geeft een praktijk-

en klaar programma of implementatie-

voorbeeld: “Net als iedereen moesten

plan en het geleerde is vaak al (gedeel-

wij in ons zorgcentrum de communicatie

telijk) geïmplementeerd in de dagelijkse

opnieuw inrichten. In een grote praktijk is

bedrijfsvoering. Verder schrijven we voor

dit ingewikkelder dan normaal, en omdat

de leden in samenspraak met de wensen

‘Het aspect kennis delen is in mijn ogen een
zeer grote plus van het netwerk’
er in Soest veel nieuwe samenwerkings-

van verzekeraars ook nieuwe zorgproduc-

verbanden op de markt kwamen, gericht

ten, of kopen die in. Daarnaast bieden we

op de vernieuwde lokale en wijkgerichte

de leden preventieve diensten aan zoals

zorg, was er veel te doen op dit gebied.

bv Join(t) Care; een evidence based test

Vanuit het netwerk van Het Gezonde

programma en een trainingsprogramma

Net konden we een aangepaste cursus

ter preventie van knieklachten.”

Communicatie, speciaal gericht op de

Op dit moment zijn er 50 fysiotherapie-

zorgverlener, volgen, waarna het commu-

praktijken aangesloten bij Het Gezonde

nicatieplan voor komend jaar direct klaar

Net. Aan het lidmaatschap zijn een aan-

was. Dat is uiteraard heel prettig!”

tal restricties gebonden. De rechtsvorm

Jos Christiaanse
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Altijd en overal inzicht
in de verbeterpunten
van uw zorgverlening?

Wij geloven dat realtime inzicht leidt tot betere zorg.
Onze zekerheden:

Benut de feedback van ruim 1 miljoen patiënten. Qualiview is
gespecialiseerd in het online verzamelen van uitkomstindicatoren
en feedback van patiënten. Met onze online tool heeft u inzicht in
de resultaten en het verbeterpotentieel van uw praktijk. Zo krijgt
u inzicht in uw onderscheidend vermogen en de prestaties van uw
collega’s. Door realtime inzicht in het zorgtraject zijn wij samen
in staat om de zorg te verbeteren. Meer weten? Ga naar
www.qualiview.nl of bel 0570 - 820 219 en ontdek de kracht
van feedback. Wij zijn klaar voor de toekomst, u ook?

Qualiview is onderdeel van Qualizorg B.V. • www.qualiview.nl •

@qualiviewNL

Innovatief en oplossingsgericht
Bescherming van privacy
Klaar voor de toekomst
Gebruiksvriendelijk
Onafhankelijk

qualiviewNL

Wat levert een lidmaatschap
financieel op?

Coöperaties op alle niveaus

praktijk moet wel minimaal drie fysiotherapeuten in dienst hebben en onder

Jos: “Wat je in geld uit kunt drukken

kingsverbanden zijn er overigens niet

andere over een oefenzaal beschikken.

is primair de besparing op je inkoop.

alleen op landelijk niveau.. Jos: “Bij

maakt in principe niet uit, maar een

Coöperaties of soortgelijke samenwer-

ons in Soest heb ik een mooi voorbeeld.

‘Leden kunnen elkaar altijd helpen en dat kan

Onlangs werd Elzis (Eerste Lijn Zorg in

zowel onderling als via de coöperatie’

band waar de huisartsen een dominante

Soest) opgericht, een samenwerkingsverrol innamen. Om enig tegenwicht te bieden hebben we als eerste lijns zorgver-

Hierdoor zijn ZZP’ers uitgesloten van lid-

Zaken als ICT, een nieuwe website, als

leners samenwerking gezocht met alle

maatschap bij deze coöperatie. Hoewel

je dat collectief kunt doen, scheelt dat

paramedici in Soest. Samen kunnen we

HGN al tot de grotere netwerken behoort

in de kosten. Daarbij zijn de meeste

bijvoorbeeld bepalen welke producten

is het streven om te groeien naar 80 tot

leden PLUS-praktijken dus dan kun

we aandragen bij Elzis. Op deze manier,

100 aangesloten praktijken. Er zijn in

je sowieso een hoger tarief rekenen.

ook als coöperatie, kunnen we onderling

Nederland verschillende zorgcoöpera-

Outcome indicatoren worden bij ons

beter samenwerken, ons profileren bin-

ties actief. Waar sommigen zich alleen

steeds belangrijker en als we steeds

nen de gemeente Soest en hebben we

richten op vakinhoudelijke samenwer-

meer dezelfde coderingen gaan gebrui-

direct meer toenadering bij huisartsen,

king, is organisatorische begeleiding één

ken hebben we bij de zorginkoop straks

de gemeente en de diverse zorgpartijen.

van de speerpunten van HGN. Ron: “De

ook een tastbaar overzicht van resul-

We gaan bijvoorbeeld een app laten

komende tijd zullen we vooral laten zien

taten tegenover dat van de zorgverze-

ontwikkelen waarop alle zorgverleners

waarom we zoveel meerwaarde kun-

keraars. Dit is bij elke zorgverzekeraar

met hun producten makkelijker te vinden

nen bieden voor de leden.” Jos: “En die

verschillend en de herkomst ervan is

zijn.” Jeroen prijst dit soort ontwikke-

meerwaarde zit in mijn ogen vooral in

vaak niet duidelijk voor ons. Dat wil-

lingen: “Dán ben je commercieel bezig.

de begeleiding die de coöperatie biedt.

len zij zelf overigens ook wel.” Jeroen:

Dát is ondernemen!” Ron geeft aan dat

Wat Ron noemt is in mijn ogen zeer

“De zorgverzekeraars willen ook graag

dit soort initiatieven vaker voorkomen.

belangrijk. Daar is de meeste behoefte

van die enorme administratie af!” Ron

Praktijken geven aan om eerst eens

aan.” Jeroen: “Ook de genoemde groei

geeft aan dat hier heel wat bij komt

samen te gaan zitten, op lokaal of regi-

is belangrijk. Meer leden is goed voor

kijken. “Op korte termijn zullen we

onaal niveau.

je status als coöperatie en hoe groter

zelf nieuwe producten moeten ontwik-

je bent, des te meer invloed je kunt uit-

kelen.” Jeroen: “Als je de zorgverzeke-

Tot slot vragen we de heren om nog even

oefenen. Bovendien haal je met nieuwe

raars voordelen kunt bieden, zijn er ook

kort samen te vatten waarom de onder-

leden nog meer kennis in huis. ”

andere tarieven mogelijk.”

nemende fysiotherapeut zich aan zou

Ron Haanschoten

Het Gezonde Net

voor de toekomst. Daarbij nemen ze zelf

is een coöperatie van fysiotherapie-

de regie, innoveren en ondernemen met

praktijken. Deelnemende praktijken

daadkracht.

(momenteel zo’n 50 praktijken) zijn 100%
eigenaar van de coöperatie (aandeel-

De Centrale Organisatie biedt daarin

houder). Zij zien de noodzaak om naast

ondersteuning bij ontwikkeling, oplei-

inhoudelijke groei, ook bedrijfsmatig door

ding, implementatie en bij het benutten

te ontwikkelen om daarmee klaar te zijn

van nieuwe kansen in de markt.
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Voor u en uw patiënt
Abakus Compleet is een totaaloplossing voor uw praktijk: EPD, agenda,
declaratiesysteem én boekhouding. De online software is eenvoudig in
gebruik en bespaart u veel tijd. Zo heeft u meer aandacht voor uw patiënt.

) Ondersteuning klinisch redeneren en behandeltraject
) Workﬂow poliklinisch en klinisch (mogelijkheid tot koppeling ZIS)
) Patiëntenportaal & SMS- en E-mail-Service
) 900+ meetinstrumenten (inclusief aanbod Pearson)
) Met unieke app (Apple & Android)

Vraag een live demo aan op abakus.nl

moeten sluiten bij een coöperatie.

Het succes van coöperaties

Belangrijke voordelen:

Jos: “Verenigd in een netwerk sta je als

Een coöperatie kan worden gedefini-

- Een goede bescherming van het pri-

praktijkorganisatie sterker dan als solo-

eerd als ‘een onafhankelijke vereniging

vévermogen van een startend onder-

praktijk.”

van leden die gezamenlijk willen voor-

nemer.

Ron: “Voor ons geldt dat een coöperatie

zien in hun economische, sociale, en/

- Er is geen hoofdelijke en gehele aan-

ons de beste structuur biedt. We zien

of culturele behoeften door een onder-

sprakelijkheid zoals bij een V.O.F. of

elke 6 tot 8 weken de aangesloten prak-

neming te exploiteren waarvan zij – die

tijken en weten dus precies wat er speelt.

leden – de eigenaren en de bestuurders

Hier maken we samen met de praktijken

zijn’.

sprakelijkheid) biedt de mogelijkheid

beleid op. We staan als coöperatie zeer

In Nederland is deze ondernemingsvorm

de aansprakelijkheid geheel uit te

dicht bij onze leden. Sterker nog, zij bepa-

altijd al populair en succesvol geweest.

len zelf welke koers we varen.”

Het aantal is de afgelopen jaren ook

- De Coöperatie U.A. biedt een verge-

Jeroen: “Je hebt elkaar nodig. Samen

flink gegroeid. Ter indicatie: De top

lijkbare bescherming als een BV of

ben je eenvoudigweg sterker dan alleen.

100 coöperaties (naar omzet) hebben

Lid worden van een coöperatie is boven-

gezamenlijk een omzet van ruim boven

- De coöperatie biedt de mogelijkheid

dien eenvoudig en in principe mogelijk

de 100 miljard euro, bieden werkgele-

de zogenaamde verlengstukwinst

voor elke rechtspersoon.” 왍

genheid aan meer dan 155.000 mede-

aan haar leden uit te keren zonder

werkers en tellen meer dan 25 miljoen

dat daar eerst vennootschapsbelas-

lidmaatschappen. De belangrijkste sec-

ting over betaald wordt. De uitge-

toren in deze Top 100 zijn de financiële

keerde winst wordt in dat geval van

dienstverlening, de agrarische sector en

de belastbare winst (voor vennoot-

de inkoopcoöperaties.

een maatschap.
- De Coöperatie U.A. (uitgesloten aan-

sluiten.

NV.

schapsbelasting) afgetrokken.
- De coöperatie mag een winstuitkering aan haar leden doen.

Meer info? 쏅
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Therapie-ondersteunende hulpmiddelen
zorgen voor extra inkomsten

Van zorgverlener
naar zorgondernemer
Tekst: MP Tekst
Beeld: Sander Ruijg

Sportrevalidatie Hilversum wil zich onderscheiden en zoekt dit
vooral in kwaliteit en specialisaties. “De tijd dat een fysiotherapeut alleen fysio was en eigenlijk niets anders deed dan behandelen, ligt lang achter ons”, zegt praktijkeigenaar Johan Krottje.
“Als ondernemer ben je continu bezig met innovaties en manieren waarop je nog meer kwaliteit kunt leveren. Als je met nieuwe
producten je dienstverlening kunt verbeteren moet je dat zeker
niet laten. Zeker als het je ook extra inkomsten biedt…”
Sportrevalidatie Hilversum

kers is aanzienlijk gegroeid..” In 2006

Johan begon zijn praktijk in 2001 in

besloot Johan zich te specialiseren tot

Hilversum. “Als ik er nu naar kijk was

sportfysiotherapeut. De praktijk kreeg

het echt old school, maar ook toen

in 2008 de HKZ certicifering en behaal-

beschikten we al over een kleine oefen-

de ook het PLUS predicaat. Inmiddels is

ruimte en enkele behandelkamers. Na

Johan ook manueel therapeut, speci-

een jaar of tien groeiden we uit ons

alist in neurodynamica en echografist.

jasje waardoor we in 2011 onze huidige

Johan: “De praktijk draait natuurlijk

hoofdlocatie hebben betrokken. Hier

niet alleen om mij. Alle therapeuten die

beschikken we over een mooi modern

hier werkzaam zijn, moeten een specia-

pand, met een ruime oefenzaal en meer-

lisatie hebben of hier aan werken. Het

dere behandelkamers. Naast de hoofd-

resultaat is een jong dynamisch team

vestiging hebben we twee nevenvesti-

op masterniveau. We investeren veel

gingen in Hilversum, één in Loosdrecht

in opleidingen en innovatie en besteden

en één in Nederhorst den Berg. Alle

ook veel tijd aan data-analyse en bench-

nevenvestigingen zijn gevestigd binnen

marken om te kijken hoe we het doen

sportscholen. Ook het aantal medewer-

in de markt.”
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Nieuwe producten

(zie kader). Cas: “Door binnen je behan-

Verkooptraining

Wat de zorgondernemer onderscheidt

delplan therapie ondersteunende hulp-

Met de plaatsing van de Blessurewijzer

van de traditionele zorgverlener is dat

middelen te gebruiken, vergroot je als

hebben we ook een in-company trai-

hij inkomstenstromen zoekt buiten de

fysiotherapeut je efficiency.” Eenvoudig

ning gehad. Wat hierbij vooral aan de

behandelingen en buiten de verzeke-

gezegd is de Blessurewijzer een inter-

orde kwam was het belang van goede

ringsgelden. Johan: “Ondernemen is niet

actieve zuil, die mensen zelf kunnen

dienstverlening. Met ons team konden

alleen anders denken, maar ook blijven

bedienen. Via de zuil, die wordt geplaatst

we de producten proberen, passen en

zoeken naar producten waarmee je je

door MaxFysio, kunnen mensen informa-

we kregen toelichting vanuit MaxFysio.

dienstverlening kunt optimaliseren.” Zo’n

tie krijgen over hun blessure en krijgen

De fysiotherapie is een veranderende

twee jaar geleden kwam Johan in con-

direct advies welk product ze hiervoor

markt en al met al past dit concept goed
in onze filosofie om de patiënt optimaal

‘Ondernemen is niet alleen anders denken, maar ook

te helpen.”
Cas vult aan: “We bieden onze partners

blijven zoeken naar producten waarmee je je dienst-

een breed scholingspakket. Hierbij wordt
er naast producttraining ook verkooptrai-

verlening kunt optimaliseren’

ning gegeven. Hierbij wordt ruimschoots
aandacht besteed aan het veranderen

tact met Cas Eggermont, mede-oprichter

het beste kunnen aanschaffen. Die pro-

van de ‘mindset’; leren anticiperen op

van MaxFysio, een bedrijf dat een breed

ducten liggen (in consignatie) op voor-

de nieuwe marktvraag door een verande-

scala aan therapie ondersteunende hulp-

raad bij de fysiotherapiepraktijk. Johan:

rende kijk op de zorg. In mijn ogen mag

middelen biedt. Producten in het assorti-

“De Blessurewijzer biedt ons veel voor-

de fysiotherapeut best wat commerci-

ment zijn onder andere braces, bandages,

delen. Hij staat bij ons in de wachtruimte

eler worden.” Als extra ondersteuning

oefenmaterialen en comfortproducten

en de cliënt kan er zelf mee aan de slag.

voor de Blessurewijzer is er tevens een

zoals warmtepakkingen. Johan: “Als je

Wat ik vooral mooi vind, is dat de zuil een

website ontwikkeld: Blessurewijzer.nu.

goede dienstverlening wilt bieden, kun je

soort dialoog uitlokt. ‘Is dat ook iets voor

Deze is speciaal bedoeld om de consu-

patiënten soms beter helpen met betere

mij?’ Het komt best vaak voor dat patiën-

ment te bewegen naar de praktijk van

producten. Dat deden we altijd al wel,

ten al weten wat voor klacht ze hebben.

de fysiotherapeut te gaan voor aanschaf

maar vooral op kleine schaal. Zo verkoch-

Is dat bijvoorbeeld een tennisarm of een

van hulpmiddelen en therapie. Het is dus

ten we bijvoorbeeld af en toe een brace,

golferselleboog, dan hebben we hier

geen webshop waar producten worden

maar die situatie was verre van ideaal.

ongetwijfeld de juiste brace voor. Het is

verkocht, maar een website die mensen

Dan was een bestelde brace te klein en

uiteraard wel handig dat ze dit met ons

doorverwijst naar de partners.

moesten we die retour sturen. Het duurde

overleggen. Bij MaxFysio hebben ze veel

zo weer twee weken voor we een nieuwe

kennis van bewegen, maar het is prettig

Patiënt wordt consument

in huis hadden en door de tijd en ook de

dat wij hier ook in kunnen sturen.” Ten

Nu Cas toch aan het woord is, kunnen we

verzendkosten was de marge verwaar-

opzichte van de oude situatie, met losse

hem meteen vragen wat er nu zo innovatief

loosbaar. Ook kwam het veel voor dat

producten per individu bestellen, noemt

is aan het nieuwe concept van MaxFysio.

mensen zelf op internet gingen zoeken en

Johan meerdere voordelen. “De voorraad

Zijn dat vooral de producten zelf? Is het

lang niet altijd de juiste brace bestelden.

ligt in de kast, dus we hebben vrijwel

de kostenbesparende logistiek? Cas: “Het

Kortom, het werkte niet goed.”

altijd het juiste product in huis, betaling

meest innovatieve is dat we vraag en aan-

kan ter plekke (contant of pin) en mede

bod bij elkaar brengen. We koppelen onze

MaxFysio bood precies waar Johan zijn

doordat we geen verzendkosten hebben,

kennis en die van de fysiotherapeut aan

praktijk behoefte aan had. Niet alleen een

is het financieel ook interessant. Het

producten. Dat doen we vooral op lokaal

ruim assortiment therapie ondersteunen-

gaat bovendien vlot. Als we met de ver-

niveau, in de praktijk zelf.“

de hulpmiddelen, maar ook een nieuw

koop van een product drie minuten bezig

MaxFysio werd na anderhalf jaar voor-

concept in de vorm van de Blessurewijzer

zijn is het veel.

bereiding in 2015 opgericht door Richard

24

Blessurewijzer
De Blessurewijzer is een interactieve zuil, die door MaxFysio kan
worden geplaatst bij fysiotherapeuten. Bijvoorbeeld in de wachtruimte.
Patiënten kunnen de zuil zelf bedienen
en kunnen via een touchscreen scherm
klikken op een bepaald pijngebied. Ze
krijgen informatie over hun blessure en
ook direct advies welk product ze hiervoor het beste kunnen aanschaffen. De
producten liggen op voorraad bij de
fysiotherapeut, wat meerdere voordelen biedt ten opzichte van bijvoorbeeld
Spierings (manueel therapeut), Jean-

kan hij bewerkstelligen naast de regu-

online bestellen. Er is altijd persoonlijk

Pierre van Ede (fysiotherapeut) en Cas

liere therapieën. Door gebruik te maken

contact met de therapeut en levertij-

Eggermont die ook in de zorg actief was.

van (inter)nationale inkooppartners en

den en verzendkosten behoren ook tot

Ze vonden de tijd rijp voor een andere

door het schrappen van een aantal over-

het verleden.

aanpak in de markt. “Teveel bedrijven

bodige ketens in het distributiekanaal

durven niet te innoveren en blijven

biedt MaxFysio goede prijzen en marges.

krampachtig vasthouden aan traditie

Cas: “Het aanbieden van kwalitatieve

(zekerheid), terwijl de wereld om hen

therapie ondersteunende hulpmidde-

heen verandert. De patiënt wordt de con-

len bij de fysiotherapeut werkt therapie

sument, hij moet zelf gaan betalen dus

ondersteunend. En een groot voordeel

wil hij ook zelf gaan bepalen.” Het nieu-

is dat mensen de producten onder pro-

we bedrijf is van mening dat de huidige

fessionele begeleiding direct kunnen

logistiek vaak niet past bij de nieuwe

kopen. Voorheen was het vaak zo dat

zorg. Het aanbod van hulpmiddelen die

de fysiotherapeut werd overgeslagen.

de therapie ondersteunen wordt versnip-

Aanbieders van hulpmiddelen zoals

perd aangeboden, er zit geen lijn in. Een

braces gingen direct, bijvoorbeeld via

‘We investeren veel in opleidingen en innovatie en
besteden ook veel tijd aan data-analyse en benchmarken om te kijken hoe we het doen in de markt’
deel wordt via het internet aangeboden,

een webshop, naar de consument. Dat

maar hulpmiddelen zoals bandages zijn

scheelt niet alleen mogelijke inkomsten

erg retourgevoelig. De percentages lig-

voor de praktijk, maar ook een stukje

gen zelfs boven de 40%.

aanvullende dienstverlening. Om ons

Het concept biedt fysiotherapeuten de

concept aantrekkelijker te maken leveren

mogelijkheid om extra omzet te halen uit

we de producten in consignatie en zorgen

de bestaande en de nieuwe markt. Dit

we ervoor dat onze klant alle gangbare
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GEZOCHT:

PARTNERS IN PIJNVERLICHTING
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Grijp uw kans 
als ondernemende
fysiopraktijk!

> PIJNVERLICHTING = OMZETVERHOGING
                
              
Andullatietherapie is een therapie gebaseerd op de
combinatie van infra-roodwarmte type A1 en mechanische vibraties. Dit zorgt voor spierontspanning
en een grote productie van ATP in de lichaamscellen. Dit wordt met name ingezet bij chronische pijn
       gie, gewrichtspijnen, overbelasting van de spieren,
lymfedrainage en afbraak van melkzuur bij sporters.
Andullatie is de perfecte manier om uw patiënten van pijn te verlichten en uw eigen werkdruk
te verlagen.

Bovendien zorgen wij voor een grote instroom van
chronische pijnpatiënten.
Getuigenissen van collega’s vindt u op ons youtube
kanaal www.youtube.com/HHPNederland
Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met:
Home Health Products
Neerloopweg 9
4814 RS Breda

info@andullatie.nl
T 076 532 90 50
M 06 46 71 88 12

maten op voorraad heeft. Bijbestellen,

de verkoop van therapie ondersteunende

kan helpen met kennis en producten (in

dat zien we uiteraard vooral bij de hard-

hulpmiddelen zou het voor de fysiothe-

dit geval de genoemde bandage) spint

lopers, gebeurt gemiddeld zo’n 1 keer per

rapiepraktijk natuurlijk ideaal zijn als

iedereen hier garen bij. De fysiothera-

week, zodat de voorraad altijd op orde is.

de huisarts zijn patiënten doorverwijst

peut moet een meer centrale rol krijgen

Kortom, het biedt de fysiotherapiepraktijk
meerdere financiële voordelen: geen verzendkosten en geen dure startvoorraad.”
MaxFysio streeft naar een optimale
lokale en regionale dekkingsgraad in
Nederland. Het bedrijf zoekt vooral
ondernemende (middelgrote tot grote)

‘In de verkooptraining leren we fysio’s
anticiperen op de nieuwe marktvraag door
een veranderende kijk op de zorg’

praktijken. Hierbij wordt wel gekeken
naar regiobescherming. Het zal niet zo

naar de fysio om de hoek. Ook vanuit de

in de eerste lijns zorg. Het aanhalen van

zijn dat ‘een praktijk om de hoek’ ook een

patiënt gezien biedt een nauwere samen-

de band met de huisarts kan hier een

Blessurewijzer heeft staan.

werking voordelen. Cas geeft een voor-

positieve bijdrage aan leveren en biedt

beeld: “Stel je hebt een rib gekneusd. Dat

kansen voor de ondernemende fysiothe-

Relatie met de huisarts herstellen

kan behoorlijk veel pijn doen en je wilt zo

rapeut.”

Cas heeft een duidelijke visie op de rela-

snel mogelijk worden geholpen. Een rib-

Hoe staat Johan hierin? Johan: “In onze

tie tussen de huisarts en de fysiothera-

bandage kan de ergste pijn al wegnemen.

situatie kan ik dat nog moeilijk inschat-

peut. Door deze (weer) aan te halen kan

Gaat een patiënt naar het ziekenhuis, dan

ten. Bij ons in de regio zitten heel veel

de ondernemende fysiotherapeut hier

zal hij zijn consult zelf moeten betalen.

huisartsen en ook veel fysiotherapieprak-

meer winst uithalen, zo pleit hij. De

Een bezoek aan de huisarts daarentegen

tijken. Samenwerking is nog wel eens

directe toegang tot de fysiotherapeut

is gratis. Als de huisarts iemand met der-

een lastig punt. Eerlijk gezegd hebben

bood nieuwe voordelen, maar had ook

gelijke klachten direct doorverwijst naar

we nog niet echt de tijd gehad om ons

een bij-effect: minder samenwerking. Bij

de fysiotherapeut, die de patiënt direct

concept te promoten naar de huisartsen.
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U kent Chemodol,
de hypo-allergene
afwasbare massage-olie.
Maar Chemodis heeft
meer massage-oliën.
Zoals Chemotherm,
een massage-emulsie
met milde en
verantwoorde warmtewerking. Het zuiver
plantaardige Olivine,
zonder conserveermiddelen en emulgatoren. Chemovine,
speciaal voor de sterk
behaarde huid.

Over de rug
van Chemodol.
En, speciaal voor de
overgevoelige huid,
Chemoderm met
natuurlijke werkstoffen
en de ongeparfumeerde
Baselin Emulsion
met biologische
eigenschappen.
Uw leveranciers
kunnen u er alles
over vertellen.
Of bel voor meer
informatie:
0800-chemodis
(0800-24 36 63 47).
www.chemodis.nl

Chemodis B.V.

CHEMODIS
Dat ligt voor de hand

Para-medische Farmacie
Postbus 9160
NL-1800 GD Alkmaar
Tel. +31 (0)72 - 520 50 83
Fax +31 (0)72 - 512 82 14

Hierbij is overigens wel ondersteuning
mogelijk vanuit MaxFysio. Wat we al wel
zelf kunnen doen is ons meer richten op
de consument. Zo zijn we bezig om de
producten te integreren op onze website.
Dat zal een informatief verhaaltje worden, een mooi plaatje van een brace met
korte beschrijving en vooral de uitnodiging ‘Kom eens langs!’

‘Door de relatie met de
Johan Krottje

huisarts (weer) aan te
halen valt er voor de
ondernemende
fysiotherapeut meer
winst te boeken’

Sportrevalidatie Hilversum

Preventie

Sportrevalidatie Hilversum zit sinds

Er wordt aan preventieve zorg gewerkt

2011 gevestigd op de huidige (hoofd)

ter voorkoming van blessures of proble-

locatie aan de Zeverijnstraat in

men in het lichaam. Denk aan klacht-

Hilversum. In het fraaie pand beschikt

en/of sport specifieke oefentherapie,

de PLUS-praktijk onder andere over een

tapen, voorlichting, training etc.

ruime oefenzaal en meerdere behandelkamers. Naast de hoofdvestiging

Sportbegeleiding

zijn er nog twee nevenvestigingen in

De therapeuten van Sportrevalidatie

De Blessurewijzer is natuurlijk slechts

Hilversum, één in Loosdrecht en één in

Hilversum zijn gespecialiseerd in ver-

een onderdeel van het totale producten-

Nederhorst den Berg. De nevenvesti-

schillende sport gerelateerde tech-

en dienstenpakket van Sportrevalidatie

gingen zitten allen in een sportschool.

nieken. Zo is er een specialist voor

Hilversum. Echter, het is wel een voor-

Bij Sportrevalidatie Hilversum staat de

Flexchair Ruitertraining, een speci-

beeld van waar Johan het gesprek mee

patiënt altijd centraal. Kwaliteit staat

alist in relatie tot de wielrensport

begon: ‘Als ondernemer ben je continu

hoog in het vaandel en patiënten kun-

(O-Sommet/Praxtour) en er worden

bezig met innovaties en manieren waar-

nen rekenen op een persoonlijke, speci-

sport specifieke programma’s gemaakt

op je nog meer kwaliteit kunt leveren. Als

fieke behandeling.

om sportprestaties te verbeteren en

je met nieuwe producten je dienstverle-

Er wordt zorg geboden op verschillende

sportieve doelen te behalen.

ning kunt verbeteren moet je dat zeker

niveaus:

niet laten.” 왍

Herstel en revalidatie
Met verschillende (master)specialisaties worden lichamelijke klachten en
blessures verzorgd en is er begeleiding
bij revalidatie na een operatie of blessure. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld manuele therapie en oefenfysiotherapie ter vermindering van rugklachMeer info? 쏅

ten.
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Een combinatie van fysieke, sociale en mentale
activiteiten

Slim concept
verandert gedrag
duurzaam
Tekst: Caroline Mangnus

In 2015 zijn in MoveMens drie thema’s belicht in het kader van
een gezonde leefstijl en de onderbouwing hiervan. In deze
overzichtsartikelen beschreven we de effecten die het verbeteren van iemands leefstijl heeft op gezondheid. En hoe jij als
zorgprofessional je cliënt hierin kunt begeleiden. MoveMens
was uitgenodigd op de FIBO bij de lancering van een nieuw
leefstijlconcept gericht op duurzame gedragsverandering.
MoveMens is niet alleen gecharmeerd van de kansen die dit
voor ondernemers in beweging biedt, maar natuurlijk ook
van de naam: MOVESMART.
Totaal concept

den met de interactie die bestaat tussen

In de leefstijl artikelen die MoveMens

drie pijlers van leefstijl, namelijk bewe-

vorig jaar publiceerde, concludeerde

gen, voeding en ontspanning.

we al dat het van groot belang is om
als professional ervoor te zorgen dat

MOVESMART.company presenteert

je rekening houdt met, en inspeelt op

haar nieuwe concept MOVESMART.

de persoonlijke doelen van je cliënt en

EATFRESH! MINDSWITCH? als een

dat je hem aanspreekt in een taal die

ondersteuning voor professionals die

bij hem past. Maar ook dat je kiest voor

leefstijl duurzaam willen aanpakken bij

een gefaseerde aanpak van de leefstijl-

cliënten van een praktijk, club of zelf-

verandering. Ten slotte en zeker niet de

standige leefstijlcoaches. Het begelei-

onbelangrijkste, je moet rekening hou-

dingsconcept combineert de nieuwste
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(wetenschappelijke) inzichten op het

en product rondom leefstijlinterventies

rijk voor iemand), motivatie (hoe graag

gebied van bewegen, voeding en ont-

geïntegreerd, zodat dit voor alle betrok-

wil iemand), specifieke wensen (heeft

spanning met de nieuwste technologie.

kenen (gezondheids)winst oplevert.

iemand een uitgesproken voorkeur voor

Software en hardware worden zo opti-

MOVESMART.company gaat dit niet zelf

één van de thema’s) en zelfmanagementvaardigheden (is iemand al dan

Een juiste breinbalans leidt tot een beter herstel

niet in staat de veranderingen zelfstan-

na een fysieke inspanning

basis staan van een programma op maat.

dig teweeg te brengen) moeten aan de
Uiteraard wordt hierbij ook rekening
gehouden met lichamelijke of psychische

maal aan elkaar gekoppeld. Met het

doen maar levert het totale concept in

beperkingen of aandoeningen, mochten

ingebouwde loyalty-systeem kan tevens

licentie aan ondernemers in beweging.

deze aanwezig zijn.

beginnen maar het ook langdurig vol-

Hoe werkt het?

Deze MOVESMART.check gebeurt aan

houden.

Voordat de daadwerkelijke gedrags-

de hand van een vragenlijst die je cliënt

worden geborgd dat cliënten niet alleen

verandering in gang wordt gezet, is het

via de app invult. Het resulteert is een

In het concept staat de begeleiding

belangrijk te weten waar je cliënt staat

eerste ‘foto’ waarop zichtbaar is hoe

van cliënten naar een gezond, actief

op het gebied van bewegen, voeding en

goed hij overall scoort op de verschil-

en vitaal leven centraal. Met slimme

ontspanning. En niet alleen dat, maar ook

lende leefstijlgebieden, maar geeft

formules worden inhoud, doel, dienst

de persoonlijke doelen (wat is belang-

tevens aan waar de meeste en snelste
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Coach

winst te behalen valt. Deze foto wordt

van is dat je jouw cliënt in één keer kunt

weergegeven in de MOVESMART.index.

laten starten met het juiste programma

Deze index geeft op de drie leefstijldo-

op de juiste tijd. Hiermee bespaar je de

De coach speelt een belangrijke rol

meinen weer hoe gescoord wordt ten

bekende frustraties bij iemand die al

in de eerste fase. Want hoewel het

opzichte van de optimale situatie. Deze

zeer actief is op beweeggebied, maar

systeem adviezen geeft en voorschrijft

index blijft te allen tijde terugkomen en

toch wordt ‘lastig gevallen’ met tips

welke aanpak op basis van de metin-

is het openingsscherm van de app, ook

over het belang van bewegen, omdat

gen het beste is, is het aan jou als

als iemand bezig is met het programma.

dit nu eenmaal de standaardroute is.

coach om je cliënt te helpen vaardiger

Acties worden dus direct gevolgd door

Dat alles wist hij al. Maar wellicht was

te worden in een gezonde leefstijl.

feedback.

het hem nog niet bekend dat een juiste

Het is niet altijd een kwestie van niet

breinbalans leidt tot een beter herstel

willen, maar ook van niet kunnen. Als

Buiten de index-scores volgt een advies

na een fysieke inspanning en dat daar-

coach volg je een intensieve training,

hoe het vervolg eruit zou moeten zien.

mee de effectiviteit van een training

zodat je je volwaardig MOVESMART.

Dus op welk domein wordt welke aan-

omhoog gaat.

coach mag noemen. In de opleiding

pak geadviseerd? Hierbij wordt rekening

gaat het niet alleen om het leren wer-

gehouden met waar je cliënt staat. Is hij

Gedragsverandering

ken met de app en het afnemen van

zich wel bewust van het belang van een

Nu de foto bekend is, kan gestart wor-

de testen, maar vooral ook om het

gezonde leefstijl? Moet iemand vooral

den met de verandering van de leefstijl.

enthousiasmeren en inspireren van je

worden uitgedaagd op een bepaald

Leefstijl kan worden gedefinieerd als een

cliënt.

thema? Wil hij vooral in een groep

verandering van je leefgewoontes, ofte-

werken, of liever individueel, of zelfs

wel je gedrag. Nu bestaan er verschillen-

thuis? Wil hij wel echt werken aan een

de modellen om te komen tot verandering

bepaald thema of kan hier ook langs een

van gedrag; centraal staat echter altijd

andere route resultaat worden bereikt?

dat dit een gefaseerde aanpak dient te

Als iemand meer energie wil hebben,

zijn. Zo ook binnen MOVESMART. Deze

kan dit langs zowel de route van betere

conceptuele aanpak is doorgevoerd in

ontspanning worden bereikt, als die van

de app zodat er een continue en consis-

meer bewegen. De persoonlijke voorkeur

tente beweging is in de richting van het

speelt dan een belangrijke rol.

gewenste gezonde gedrag.

Het vervolgadvies houdt rekening met

Fase 1 – Awareness

al deze factoren en geeft daarmee een

Om de eerste stap te zetten naar een

advies op maat. Het grote voordeel hier-

gezonde leefstijl is het belangrijk je cliënt
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Gezond gedrag belonen

bewust te maken van zijn huidige gedrag
en wat daar aan kan verbeteren. Dit kan

Met het MOVESMART.credit belonings-

Op deze manier spaart je cliënt per

door informatie te geven over het belang

systeem worden eenheden gespaard

domein (waar nodig) credits. Het

van een gezonde leefstijl. Het afnemen

met fysieke, sociale en mentale activi-

maximale aantal credits kun je echter

van de check zelf helpt hier al bij en zet

teiten. Deze credits drukken de juiste

pas verdienen wanneer je op de juiste

iemand al aan het denken. De terugkop-

dosering uit van de activiteiten die je

manier een combinatie maakt van

peling vanuit de check is echter veel inte-

cliënt dient te ontplooien om vooruit-

fysieke, mentale en sociale activitei-

ressanter. De informatie over hoe iemand

gang te boeken. Wanneer je dit schema

ten. Hiermee wordt gestimuleerd dat

er voor staat op de drie vlakken, over zijn

aanhoudt kan iemand nooit teveel of

aandacht ontstaat voor alle domeinen,

persoonlijke motieven en over aanwezige

te weinig doen. Te weinig is niet goed,

ondanks een eventuele voorkeur die

aandoeningen of beperkingen maakt dat

maar het is ook belangrijk dat iemand

iemand heeft.

je de informatie op maat kunt maken. Dat

niet teveel doet. Er moet bijvoorbeeld

is ook precies wat de app doet. In tegen-

bij bewegen voldoende rust worden

Behalve dat de credits de juiste dose-

stelling tot veel gezondheids-apps krijgt

ingebouwd om te herstellen van een

ring weergeven, vormen ze eveneens

je cliënt geen algemene adviezen over
wat goed is voor zijn gezondheid, maar

In tegenstelling tot veel gezondheids-

krijgt hij persoonlijke feedback en advies

apps krijgt de cliënt persoonlijke

de informatie, waarmee het bewustzijn

feedback en advies op maat

Om dit nog extra te versterken en hem

op maat. Je cliënt zal zich herkennen in
wordt vergroot.
nog meer te laten realiseren dat het huidige gedrag verbetering behoeft, biedt

inspanning.

een loyaliteitssysteem. De credits die

de app de mogelijkheid dit te ‘onder-

Doordat de credits te verdienen zijn

iemand door de weken heen spaart,

vinden’. Afhankelijk van waar de ‘quick

met verschillende soorten activiteiten,

worden (pas) uitgekeerd bij de hertest.

wins’ liggen, wordt je cliënt gevraagd

kun je als coach ook cliënten aan je

Als iemand in de test laat zien dat hij

om 2 weken lang zijn beweeggedrag,

binden die meer motivatie vinden in

zijn persoonlijke doelstelling heeft

voedingspatroon of breinactiviteiten bij

het zelfstandig (buiten of elders) volgen

behaald en dit ook zichtbaar wordt tij-

te houden en deze te toetsen met de

van het programma, maar wel perio-

dens de hertest, krijgt hij de credits uit-

geldende normen op dat gebied. Zo is hij

diek advies willen of ze goed bezig zijn.

gekeerd. Deze credits kan iemand een

heel bewust bezig met dit thema en ver-

Iemand die een kookworkshop volgt om

tijd lang sparen en vervolgens inwisse-

sterkt dit de bewustwording. De tips en

gezonder te leren koken, blijft daarmee

len voor korting op gezondheidsgerela-

adviezen die hij vanuit de app terugkrijgt

wel onder de hoede van de coach,

teerde producten of diensten.

komen voort uit de verrijkte informatie

maar de workshop hoeft niet per se in

die er op dat moment is.

je eigen centrum uitgevoerd te wor-

In deze 2 weken wordt de cliënt uitgeno-

den. Overigens kan dit ook gelden voor

digd om letterlijk vast te stellen hoe hij

iemand die graag zelfstandig buiten

ervoor staat. Dus niet via een vragenlijst,

wil trainen (bijvoorbeeld door hard te

maar met echte metingen.

lopen). Periodiek komt hij terug voor de
hertest, maar verder volgt hij het pro-

Fase 2 – Assessment

gramma vanuit de app.

Met het afnemen van de MOVESMART.
test worden de uitgangswaardes op de
3 domeinen vastgesteld. De test bestaat
altijd uit een meting van de lichame-
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lijke conditie, lenigheid en kracht. Ook de

gramma’s activeren. De programma’s

specifieke hardloopschema’s of een ‘wan-

lichaamssamenstelling wordt gemeten

worden ingezet vanuit de MOVESMART.

delwedstrijd’.

(vetpercentage, buikomvang e.d.), even-

app, maar kunnen in de praktijk jouw

Bij sociale activiteiten staat gezond en

als de bloeddruk en enkele bloedwaardes

eigen programma’s zijn waarmee je

vers eten centraal en kan worden ge-

(glucose, cholesterol). Online wordt een

gewend bent te werken. Je cliënt krijgt

dacht aan kookworkshops, vers-boxen,

verdiepende stress-test afgenomen en

een actieplan met weekdoelen, uit-

sportvasten of het volgen van specifieke

worden energie, motivatie en veerkracht

gedrukt in credits. Dit unieke systeem

eetregels. Onder de mentale activiteiten

vastgesteld. Tot slot vindt een analyse

koppelt het ideale programma (de juiste

kunnen programma’s worden geschaard

plaats van de kwaliteit van het slaappa-

dosis activiteiten op het juiste moment)

als mindfulness, yoga, online stresspro-

troon. Dit tezamen geeft een compleet

aan een loyaliteitssysteem. Met deze

gramma’s of mentale coaching. Deze pro-

beeld van hoe iemand ervoor staat.

combinatie wordt zowel de veiligheid

gramma’s hoef je niet allemaal zelf in huis

De uitkomsten van de test, in combinatie

geborgd (er wordt rekening gehouden

te hebben; via de MOVESMART.app kan

met de eerder in kaart gebrachte persoon-

met de persoonlijke situatie, aanwe-

altijd worden gezocht naar de dichtstbij-

lijke doelen en zelfmanagementvaardighe-

zige beperkingen en voorkeuren), als ook

zijnde locatie die bepaalde programma’s

den van iemand, leiden tot een advies op
maat. In dit advies is opgenomen welke
activiteiten geadviseerd worden om het
gezonde gedrag te realiseren, maar ook
welke ondersteuning nodig is om dit te

De nieuwe gezonde gewoontes dienen onbewust
geïntegreerd te zijn in het dagelijks leven

realiseren (online/offline, deelname aan
groepsactiviteiten, of juist niet).

wordt de motivatie om te blijven werken

wel biedt en die aansluiten bij de behoef-

De test herhaal je iedere 13 weken, zodat

aan gezond gedrag bevorderd.

tes en wensen van je cliënt.

de vooruitgang kan worden gemeten en

In fase 3 wordt de cliënt gestimuleerd

het programma voor je cliënt actueel

Met je cliënt kun je kiezen voor (een

om de leefstijlverandering ook te delen

blijft. Tevens worden bij deze hertesten

combinatie van) fysieke, sociale en men-

met een partner, in het gezin of zelfs de

de opgespaarde credits verzilverd (zie

tale activiteiten. Op al deze vlakken zijn

buurt. De sociale context is van wezenlijk

kader).

programma’s voorhanden op ieder niveau.

belang bij deze duurzame gedragsveran-

Bij fysieke activiteiten kun je denken aan

dering. De omgeving zal worden betrok-

Fase 3 – Activation

beweegprogramma’s (in de praktijk of

ken en ook regelmatig worden uitgeno-

Vanuit de test en het adviesgesprek dat

club, thuis voor de buis met een hometrai-

digd deel te nemen aan (onderdelen van)

je hebt gehad met je cliënt kun je pro-

ner of buiten in de natuur), circuittraining,

het programma.
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Het behoeft nauwelijks uitleg wat de

meer ontspanning. Maar belangrijker is

dan duidelijk dat alleen al een actiever

relevantie is van een gezonde leefstijl.

het nog dat deze aandoeningen te voor-

beweegpatroon zeer grote effecten heeft

Het is bekend dat de belangrijkste wel-

komen zijn. Door bijtijds in te grijpen

op de preventie van diabetes, hart- en

vaartsaandoeningen van deze tijd (diabe-

bij mensen die een ongezonde leefstijl

vaataandoeningen en psychische aan-

tes type II, obesitas, hart- en vaatziekten

vertonen, of die kampen met de begin-

doeningen. Tel de effecten van een

en stress) het gevolg zijn van een onge-

stadia van de genoemde aandoeningen

gezonder voedingspatroon en een betere

zonde leefstijl. Gelukkig bestaan voor de

(pre-diabetes, overgewicht, een inactief

breinbalans hierbij op en het wordt over-

genoemde welvaartsziektes een aantal

beweegpatroon en/of de eerste stress-

duidelijk dat we als maatschappij een

goede medicijnen: een gezond beweeg-

verschijnselen).

ommezwaai moeten maken wanneer het

gedrag, gezonde en verse voeding en

Het schema maakt bijvoorbeeld meer

op gezondheid aankomt.
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Fase 4 – Affirmation

schema kiezen waarmee optimaal

MOVESMART.combi

Cliënten die zijn begonnen aan een

wordt toegewerkt naar bijvoorbeeld

Als je cliënt op alle vlakken goed scoort

gezondheidsprogramma hebben vaak

de Zevenheuvelen of Dam tot Dam

en de juiste balans heeft gevonden tus-

moeite om dit lang vol te houden.

loop. Als het gaat om voeding is het

sen de activiteiten en dus veel credits

Vooral als de eerste resultaten voel-

vooral belangrijk om vers eten in het

heeft gespaard, kan hij deze inwisse-

baar worden en men zich wat beter is

dagelijkse leefpatroon op te nemen.

len voor korting op een vitaliserende

gaan voelen, neemt de ervaren nood-

Bijvoorbeeld door mensen te leren hoe

vakantie. Hierin worden voldoende

zaak af. Het risico dat cliënten dan als-

ze een eigen moestuin kunnen aanleg-

bewegen, gezonde voeding en tijd voor

nog afhaken en vervallen in hun oude

gen en onderhouden. Zodoende is je

rust en ontspanning optimaal gecombi-

gedragspatronen ligt daarmee op de

cliënt niet alleen tijdens het koken met

neerd.

loer. Het is daarom belangrijk om met je

vers eten bezig, maar kan hij dit com-

cliënt te zoeken naar een manier om de

bineren met tuinieren. En tuinieren is

MOVESMART is dus niet zomaar een

gedragsverandering te verduurzamen.

een mooie lichamelijke activiteit wat

product met een appje waar er zoveel

De nieuwe gezonde gewoontes dienen

ook mentale rust geeft. Maar ook door

van zijn. Het is een ‘way-of-life’ waar

onbewust geïntegreerd te zijn in het

te organiseren dat mensen in geor-

veel mensen stiekem van dromen,

dagelijks leven. Om dit te consolideren

ganiseerd verband met elkaar en voor

maar waarvan het hen maar niet lukt

en terugval te voorkomen worden in

elkaar gaan koken, krijgt eten meer en

om deze waar te maken. Het is ook de

deze fase vanuit het concept events en

meer een sociaal karakter waardoor het

oplossing voor een groot probleem in

challenges aangeboden.

makkelijker wordt om het vol te houden

onze samenleving en bij onze cliënten.

Op het gebied van bewegen werkt

en sociale omgeving wordt betrokken.

Voor bijna alle chronische ziekten die

het goed wanneer je een ‘hoger’ of

Op het mentale vlak valt te denken aan

veel leed veroorzaken is een gezonde

‘groter’ doel in het vooruitzicht stelt.

bezinningstochten of (natuur)retraites.

leefstijl natuurlijk het beste medicijn.

Bijvoorbeeld de deelname aan een

De retraite zelf is een mooi middel om

Uiteraard om te voorkomen, maar ook

groot sportevenement waar je met

tot rust te komen, maar biedt tevens

nog om te behandelen. 왍

een sportmaatje aan deel kunt gaan

nieuwe aanknopingspunten om in het

nemen. Tijdens de test kun je dit als

dagelijkse leven steeds beter en mak-

coach opperen en kun je een oefen-

kelijker de juiste breinbalans te vinden.

Meer info? 쏅
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“Met tevreden klanten scoor je nieuwe klanten”

Succesvolle transfer
van keeper naar
ondernemer
Tekst: Joris Kobossen
Beeld: Peter Snijders

Enkele jaren geleden keek Hans van Breukelen in MoveMens
terug op zijn carrière als keeper en vooruit naar zijn zakelijke
activiteiten. Deze keer is de beurt aan voormalig Twente keeper
Eddie Pasveer. Hij vertelt vol overgave over zijn tijd als profkeeper, hoe je daar succesvol in kunt zijn maar zelfs dan toch een
plan B moet hebben. Waar Pasveer vroeger vooral zijn doel dicht
hield, is hij nu juist vooral op zoek naar openingen, nieuwe doelen. Als fysiotherapeut houdt hij zich naast de behandeling van
onder andere sportblessures en tal van orthopedische aandoeningen, vooral bezig met ondernemen.
De keeper

komt hij voor FC Twente uit in de UEFA

Eddie Pasveer (Enschede, 29 juni 1956)

Cup. Zo staat hij In het seizoen 1978/79

speelt in zijn jeugd bij amateurclub AZSV

opgesteld in de dubbele ontmoeting

uit Aalten en wordt op zijn vijftiende

tegen Manchester City en een jaar later

ingelijfd door FC Twente. In het seizoen

verdedigt hij het doel tegen Panionios.

1974/75 wordt hij voor het eerst bij de

Na één seizoen De Graafschap vervolgt

selectie van het eerste elftal gehaald en

Pasveer zijn carrière bij hoofdklasser

in 1976 maakt hij zijn profdebuut in de

Sportclub Enschede.

uitwedstrijd tegen Eindhoven. Pasveer
weet bij Twente niet echt door te breken

Als Pasveer zijn actieve sportieve carrière

als eerste keeper en verhuist in 1981 naar

heeft beëindigd, wordt hij keeperstrainer

De Graafschap. In zes seizoenen Twente

bij FC Twente en Heracles Almelo. Bij

komt hij tot 23 wedstrijden. Drie maal

deze laatste club traint hij ook zijn eigen
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Over Fysiotherapie
Wesselerbrink / Eddie Pasveer

zoon Remko Pasveer. Het topsportbloed

in deze periode keept hij nog steeds op

lijkt bij de familie Pasveer namelijk in de

het hoogste amateurniveau en traint hij

Fysiotherapie Wesselerbrink / Eddie

genen te zitten. Pasveer’s zoon Remko

ook nog diverse eredivisiekeepers.

Pasveer is gevestigd in Enschede. In de

staat momenteel onder contract bij PSV,

praktijk vindt naast reguliere fysiothe-

dochter Annelin speelt topvolleybal in de

Hoewel het vak van fysiotherapie zeker

rapie een scala aan behandelmogelijk-

eredivisie en zoons Ramon en Rubin voet-

net zo’n grote passie blijkt, is Pasveer

heden plaats waarvan sportfysiothe-

ballen op het hoogste amateurniveau.

geen type die hoog van de toren blaast.
“Laat anderen maar zeggen wat voor

rapie een grote poot vormt. Maar er
worden ook veel schouder en reumak-

De student

soort fysiotherapeut ik ben en of ik het

lachten (fyranet) behandeld. Daarnaast

Het parttime karakter van de topsport in

wel of niet goed doe”, zegt hij beschei-

heeft de praktijk aparte oefentherapie

die tijd, maakt het mogelijk dat Pasveer

den. Bescheiden of niet, hij heeft wel

voor diabetespatiënten (DM 2) en bie-

naast zijn sport een studie volgt. In eerste

een duidelijke visie: “Als oud-sporter en

den ze begeleiding bij perifeer en arte-

instantie wil hij kiezen voor een opleiding

tevens sportfysiotherapeut ben ik van

rieel vaatlijden (PAV). Qua onderzoek

Lichamelijke Opvoeding, maar door zijn

mening dat een therapeut pas ‘een goeie’

verrichten ze echografisch onderzoek

vertrek naar Twente kiest hij toch voor de

is, als hij zowel aansluiting vindt bij de

(MSU) en specialistisch knie onderzoek

opleiding Fysiotherapie. Deze opleiding is

patiënt als bij de activiteiten van deze

(EN KNEE).

namelijk te volgen in Enschede. Tijdens

patiënt.” De uitdaging bij iedere patiënt

de opleiding wordt zijn interesse voor

ligt hem dan ook in het analyseren van

Onlangs is aan hun behandelmogelijk-

het menselijk lichaam pas echt gewekt.

zowel de bewegingen als in de uitdagin-

heden andullatietherapie toegevoegd;

Wat kan het allemaal en vooral ook: wat

gen en doelen. Dit wil zeggen dat zelfs

door middel van infrarood en verschil-

kan het niet.

een sportfysiotherapeut die veel kennis

lende trillingsfrequenties wordt een

Tegenwoordig zou het een stuk lasti-

heeft van algemene sporten, ook de sport

ontspanning verkregen die als aanvul-

ger zijn om je als profvoetballer tijdens

specifieke vaardigheden moet kennen

ling op de fysiotherapeutische behan-

een belangrijk toernooi of gedurende de

en soms moet overleggen met anderen.

deling wordt toegepast. De andullatie-

competitie bezig houden met toetsen en

Bijvoorbeeld als het gaat om sporten

therapie geeft met name pijnverlich-

huiswerkopdrachten. En dan heb je het

waarbij specifieke kennis vereist is.

ting of pijnvermindering.

nog niet over het onderbreken van een
trainingskamp voor het maken van een

Een praktijkvoorbeeld ligt heel dicht bij

Eddie Pasveer onderhoudt verder

toets 150 km verderop. “Voetballen is

huis. Pasveer behandelde zijn dochter die

samenwerkingen met onder andere een

prima, maar zorg er altijd voor dat je een

op eredivisieniveau volleybal speelt. Op

podoloog en gespecialiseerde orthope-

plan B hebt. Zo heb ik altijd gedacht.” In

haar achttiende scheurde zij haar voorste

den en er zijn nauwe contacten met het

1979, tijdens zijn periode bij FC Twente,

kruisband, binnenste knieband en haar

SMA (Sport Medisch Adviescentrum)

studeert Pasveer af als fysiotherapeut.

meniscus. Pasveer: “Om haar te kunnen

Oost Nederland en specialisten van

“Ik heb na mijn Twente-tijd eerst nog 9

helpen is het naast de bekende para-

het OCON (Orthopedisch Centrum Oost

jaar bij Hoofdklasser Sportclub Enschede

meters kracht, uithoudingsvermogen en

Nederland).

gespeeld en ben mij daarna (na contac-

snelheid ook noodzakelijk om te weten

ten met Frans Hoek, de huidige keepers-

op welke positie ze speelt. Is ze een

trainer van Manchester United) gaan

libero? Een passer-loper of bijvoorbeeld

specialiseren als keeperstrainer.”

spelverdeelster? Voor alle genoemde
voorbeelden zullen andere trainingsvor-
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De fysiotherapeut

men noodzakelijk zijn. Ook is de training

Nadat Pasveer zijn diploma heeft gehaald

in de fitness- of fysioruimte maar een

en zijn profcarrière het einde nadert, gaat

tijdelijk traject. Uiteindelijk zal de thera-

hij aan de slag in een fysiotherapieprak-

peut sport specifiek moeten gaan trainen

tijk. Voetbal blijft een grote passie want

op locatie. In haar geval een sporthal.”

De ondernemer

om onze praktijk en bedrijfsvoering aan

Mensen staan duidelijk centraal in

In 1992 maakt Pasveer officieel de stap

te passen aan de vraag van de patiënt.

Pasveer’s manier van ondernemen. En

naar het ondernemerschap. Fysiotherapie

Alles is erop gericht om hem of haar

als je hem in een woord zou moeten

Wesselerbrink - Eddie Pasveer wordt

tevreden te stellen. Wanneer een patiënt

typeren zou het ‘gedreven’ zijn. Pasveer:

in eerste instantie opgericht vanuit

ontevreden is, levert dat meer schade op

“Nieuwe uitdagingen waar we als prak-

een maatschap, maar tegenwoordig is

dan wanneer er een keer een sessie niet

tijk mee te maken hebben, is het steeds

Pasveer alleen praktijkeigenaar. Al haast

betaald wordt.” De beste promotie is een

ouder wordende publiek van de wijk en

hij zich te zeggen dat er op basis van

tevreden patiënt. Eén van zijn doelen

de toenemende vraag naar revalidaties

gelijkwaardigheid wordt samengewerkt.

is dan ook om constant te zoeken naar

op een breed vlak. Ik wil vooral inves-

De eerste jaren is hij nog parttime onder-

manieren om via zijn tevreden patiënten

teren in een betere implementatie van

nemer, want het vak van keeperstrainer

nieuwe patiënten te bereiken. Pasveer:

bijvoorbeeld MTT (medische trainings-

kan hij maar moeilijk loslaten. De prak-

“Daarnaast is het team net zo belang-

therapie). Komend jaar zal dan ook in het
teken staan van een vernieuwing van de
trainingszaal. Ik verwacht dit jaar geen

Een therapeut is pas ‘een goeie’, als hij zowel aansluiting

hoofdprijs in de Staatsloterij te winnen

vindt bij de patiënt als bij de activiteiten van deze patiënt

moeten wachten. Het staat in ieder geval

dus misschien zal het nog een jaartje
op de planning!”
Op het gebied van samenwerking met

tijk groeit en wordt steeds succesvol-

rijk als de individuele fysiotherapeut.

andere praktijken is nog de nodige winst

ler en uiteindelijk stopt Pasveer met

Het onderling samenwerken is belangrijk

te boeken, meent Pasveer: “Er is inder-

het keepersvak en kan zich volledig op

omdat het doel (de tevreden patiënt)

daad nog een grote stap te zetten op het

zijn praktijk en het ondernemerschap

gebaat is bij een breed spectrum aan

vlak van samenwerken. Dat is best frus-

gaan richten. Ondernemen is vooral de

kennis. En aangezien ik niet geloof in 1

trerend. Het vak van de fysiotherapeut

(tevreden) patiënt centraal stellen, meent

individu die alles kan en weet, zal er goed

is dusdanig gegroeid dat het onmogelijk

Pasveer. “Ik ben eigenlijk continu bezig

samengewerkt moeten worden.”

blijkt om altijd alles te kunnen betekenen
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voor een patiënt. Het delen van ken-

deelnemer aan wereldkampioenschappen

erg belangrijk. Deze speciale teststoel

nis en behandelingen zou makkelijker

en Olympische Spelen) en doen blessure-

meet de krachtsverhoudingen van de

moeten zijn, maar collega’s zien elkaar te

behandelingen en begeleiding van spelers

knieën en daarop maken wij een op maat

vaak als concurrent. Dit vind ik jammer

van de lokale tennisschool APROACH. Ons

gesneden programma voor de patiënt.

want hierdoor is de beste behandeling

patiëntenbestand is heel gemêleerd en

Verder begeleiden we ook regelmatig

niet altijd haalbaar. Als fysiotherapeut

we hebben zowel patiënten uit Enschede

Parkinsonpatiënten, mensen met perifeer

moeten we niet meer denken in concur-

als erbuiten.”

vaatlijden, reumapatiënten en patiënten
met schouderklachten. Ook werken we

rentie maar in samenwerking. Dit bedoel
ik niet alleen op praktijkniveau, maar ook

In de praktijk worden naast sportfysio-

nauw samen met diverse specialisten

op individueel niveau van fysiotherapeut

therapie nog diverse andere speciali-

zoals de orthopeden van het OCON in

naar fysiotherapeut.”

saties aangeboden (o.a. oefentherapie

Hengelo en het MST in Enschede.”

aan Diabetespatiënten, fysiotherapie in

De specialist

de thuiszorg, manuele therapie). “Een

Gedreven sociaal ondernemen

Pasveer heeft zich gespecialiseerd in het

belangrijk onderdeel vormt traumatologie

Ondernemen in de zorg is blijven zoeken

behandelen van sportblessures en overige

en de revalidatie van patiënten met breu-

naar mogelijkheden en kansen om de

orthopedische aandoeningen. “Dat is niet
zo vreemd voor iemand met mijn topsportachtergrond”, zegt hij lachend. “We
nemen de verzorging op ons, behandelen

‘Als fysiotherapeut moeten we niet meer denken

blessures en doen aan blessurepreventie.
Uiteraard voor diverse voetbalclubs, maar

in concurrentie maar in samenwerking’

ook voor onder andere volleybalclubs,
atletiekverenigingen, korfbalclubs en individuele sporters. Voorkomen is immers
beter dan genezen. We begeleiden ook

ken, spierscheuren en mensen met een

dienstverlening op een nog hoger peil

de loopclinics van dagblad Tubantia, die

nieuwe heup of knie. Bij het behandelen

te brengen. “Zo zijn we ook altijd op

worden gegeven door onder andere Marti

van deze doelgroep is de ‘EN-knee’, een

zoek naar nieuwe aanvullende behandel-

Ten Kate (voormalig marathonloper en

isokinetisch test- en trainingsapparaat,

methoden. Twee jaar geleden kwam ik
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Programma 2016
MoveMens biedt een interessant scholingsprogramma voor de ondernemende
fysiotherapeut. Vorig jaar zijn deze opleidingen van start gegaan voor de bij
Het Gezonde Net aangesloten praktijken. Het programma is nu ook beschikbaar voor iedere geïnteresseerde. Onderstaande opleidingen starten direct
na de zomer.

Fysiotherapie en Gemeente;
welke kansen biedt het
WMO- en WPG-beleid?

Bepaal en implementeer
je (online)
communicatiestrategie

Lean Management
in de
fysiotherapiepraktijk

Gericht op het ondersteunen van de praktijk
in het WMO- en WPG-beleid op regionaal en
lokaal niveau. Ontdek nieuwe kansen en implementeer deze in de praktijk.

Veranderend cliënten gedrag, nieuwe relaties
in de zorg en nieuwe communicatietechnieken zijn de rode draad van deze opleiding.
Na afloop heeft de praktijk een communicatiestrategie en beschikt het over een praktisch op de eigen praktijk geschreven communicatie-activiteitenplan.

Lean is een management filosofie. Een manier
van denken en doen met als doel om steeds
effectiever en efficiënter de zorgvraag van de
patiënt in te kunnen vullen.
Lean is het inbouwen van kwaliteit door dit
in één keer goed te doen en direct ingrijpen
bij afwijkingen.
Lean is ook het stroomlijnen van processen
door het wegnemen van verspillingen.

Opzet van de opleiding:
In drie dagdelen wordt de benodigde kennis
eigen gemaakt. Na elk dagdeel krijgen de cursisten huiswerkopdrachten mee en worden
op afstand ondersteund om het geleerde in
praktijk te brengen.

Opzet van de opleiding:
Op basis van een vragenlijst maakt de cursist
een zelfanalyse van uitgangspunten, organisatie en activiteiten op gebied van marketingcommunicatie. Tijdens 4 bijeenkomsten van
een dagdeel wisselen toelichting en groepsgewijze opdrachten elkaar af.

Opzet van de opleiding:
In drie dagen worden de kernwaarden eigengemaakt. Gedurende 10 maanden worden de
deelnemers op afstand ondersteund om het
geleerde in de praktijk te brengen middels
individuele of praktijk brede sessies.

Meer weten?
Stuur een email naar info@MoveMens.nl en
vermeld hierbij je naam, praktijkgegevens
en over welke opleiding je meer informatie
wenst.

een vertegenwoordiger van HHP (Home

Kortom, een zorgondernemer kan nooit

Health Products) tegen. Dit is de start

stil zitten en zal er alles aan blijven doen

geweest van een hechte samenwerking.

om het gewenste doel te behalen. Of dat

Ik ben er van overtuigd dat andulla-

nu met fysiotherapie, een goed gesprek,

‘De salutogenese probeert zo gunstig mogelijke
voorwaarden te creëren om het ziekteproces
voor te zijn’
tietherapie een goede aanvulling is op

trainen of een nieuwe behandelmethode

de therapeutische mogelijkheden die we

is. Dat is ook het mooie van het vak.

al in onze praktijk aanboden. Je blijft

Pasveer sluit af: “Als ik terugkijk ben

als fysiotherapeut natuurlijk altijd kijken

ik tevreden met waar ik nu sta, zowel

naar mogelijke nieuwe behandelwijzen.

als mens als ondernemer. Ik zie mezelf

Binnen onze reguliere geneeskunde hou-

als een gedreven, sociaal ondernemende

den wij ons vooral bezig met ziek zijn,

fysiotherapeut, die midden in de samen-

hoe we de ziekte te lijf kunnen gaan en

leving staat.” 왍

welke middelen we daarvoor gebruiken.
Dat noemen we pathogenese. Dat de farmaceutische industrie hierin een grote rol
speelt is al langer bekend en dit kost de
maatschappij klauwen met geld. Wat we
ook weten is dat ziek zijn een hoop stress
met zich meebrengt. De zogenaamde
stressrespons.
Een andere denkwijze is de salutogenese. De salutogenese probeert om zo gunstig mogelijke voorwaarden te creëren
om het ziekteproces voor te zijn. Dat wil
zeggen: proberen te voorkomen dat we
ziek worden of klachten krijgen. Naast
de stress of stressrespons bestaat er ook
nog een relaxatie-respons en die heeft
het vermogen om het lichaam weer in
evenwicht te krijgen. Veel niet regulaire
vormen zoals homeopathie, acupunctuur,
ontspanningstherapie en psychosomatische benadering kunnen binnen de fysiotherapie een belangrijke bijdrage leveren
aan dit proces.”

Meer info? 쏅

Eddie Pasveer
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Benchmarken in de
paramedische sector

Met benchmarken voor de paramedische
sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen
ondernemers en praktijken. ParaBench is er
100% voor en door de fysiotherapiepraktijken. Deze cijfers worden NOOIT gedeeld
met zorgverzekeraars. We willen met
ParaBench meer inzicht geven in hoe een
praktijk scoort, ook t.o.v. andere praktijken.
Hoe meer aangesloten praktijken (op dit
moment zo’n 550), hoe beter het beeld dat
we kunnen schetsen. Totaal gaat het om

Figuur 1: Ontwikkeling behandelgemiddelden

ruim 450.000 patiënten en 557.082 klachten in 2014 en ongeveer 300.000 patiënten
/ 335.494 klachten in 2015 (uploads tot op
heden). Intramed PLUS gebruikers kunnen
zelfs gratis gebruik maken van ParaBench.

Behandelgemiddelde blijft dalen
Met de laatste publicatie in 2015 (‘zorgelijke daling van de behandelgemiddelden’)
hebben we blijkbaar heel wat teweeg
gebracht. De ontwikkeling van de behandelgemiddelden was iets wat niet voor
iedereen inzichtelijk was. Voor de volledigheid hebben we nu heel 2015 in de cijfers

Figuur 2: Aantal zittingen niet chronisch

meegenomen (zie figuur 1). Wat we zien
is dat het laatste kwartaal de cijfers duidelijk beïnvloedt, omdat er dan nog veel
behandelingen afgerond worden. De cijfers
zijn daarom iets minder negatief dan in de
vorige publicatie, maar desondanks is er
wel duidelijk een dalende trend te zien.
Het goede nieuws is dat er bij alle betrokken partijen zaken in beweging blijken te
komen.

Trends binnen de fysiotherapie
ParaBench blijft zoeken naar trends binnen
de fysiotherapie. We hebben een databank
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Figuur 3: Verdeling mannen/vrouwen chronisch

aangelegd waarmee we heel veel zaken
kunnen achterhalen en vragen kunnen
beantwoorden. Zo kunnen we proberen uit
te vinden welke klachten er meer bij mannen of bij vrouwen voorkomen. Zijn er zaken
die sneller herstellen bij mannen of juist
bij vrouwen? Wat zijn de verschillen tussen bepaalde chronische klachten? Alles is
per geregistreerde diagnosecode te onderscheiden. Dus ben je ergens nieuwsgierig
naar? Schroom niet om het ons te vragen!
We zijn tevens bezig om heel ParaBench
meer ‘to the point’ voor praktijken te

Figuur 4: Zittingen / patiënten met hart- en vaataandoeningen

maken, zodat je nog sneller inzicht krijgt in
bepaalde informatie en trends. Ook daar
hebben we jouw hulp bij nodig.
In grafiek 2 is een weergave te zien van zittingen bij niet chronische klachten. Het restant ten opzichte van de 100% is dus chronisch. Daar zien we een aantal bijzondere
zaken. Het aantal patiënten met chronische
klachten neemt iets toe. Dat lijkt logisch
gezien de demografische ontwikkelingen.
Er is ook nauwelijks verschil tussen het
aantal mannen en vrouwen met chronische
klachten. Echter, als je de vertaalslag maakt

Figuur 5: Behandelingen hart- en vaataandoeningen naar leeftijd

naar het aantal zittingen die er gegeven
worden per patiënt dan valt op dat mannen

klachten én omdat er steeds meer aandacht

Als we vervolgens de behandelingen van

blijkbaar gemiddeld meer zittingen nodig

komt voor de zorg van de fysiotherapeut in

patiënten met hart- en vaatziekten uitsplit-

hebben dan vrouwen bij een chronische

de behandeling van deze aandoeningen,

sen in verschillende leeftijdscategorieën zien

klacht.

hebben we deze uitgelicht (Figuur 4). Er zijn

we onder vrijwel alle leeftijden een lang-

Kijken we naar de totale patiëntenpopula-

meer mannen dan vrouwen in behande-

zame afname in het aantal behandelingen.

tie (figuur 3) dan is heel goed zichtbaar dat

ling bij de fysiotherapeut. Ongeveer 2,1%

Alleen de leeftijdscategorie onder de 18 jaar

er relatief veel meer vrouwen in behande-

van het totaal aantal patiënten komt voor

fluctueert. Dit heeft er mede mee te maken

ling zijn voor chronische klachten. Eén van

de behandeling van hart- en vaatziekten

dat deze groep klein is. Echt duidelijke con-

de verklaringen hiervoor is dat er sowieso

bij de fysiotherapiepraktijk. En dat percen-

clusies kunnen we hier dus niet aan verbin-

meer vrouwen onder behandeling zijn bij

tage groeit bovendien nog met de jaren

den. In de 18+ categorie daarentegen wel.

de fysiotherapeut. Ongeveer 58% van de

(van 1,7% in 2013 naar 2,2% in 2015).

patiënten is vrouw.

Daarnaast valt uit ParaBench af te lezen dat

ParaBench blijft verder ontwikkelen en we

er per patiënt ongeveer 27 zittingen worden

zijn nog beter in staat om allerlei doorsne-

Zoals vermeld kunnen we in ParaBench heel

gegeven in de behandeling van deze klach-

des te maken. We roepen de lezers dan ook

gedetailleerd bepaalde klachten uitdiepen.

ten. Hierdoor vormt het aandeel hart- en

op om vooral aan te geven welke gegevens

Omdat hart- en vaataandoeningen een aan-

vaatziekten op het totaal aantal zittingen

ze graag inzichtelijk willen krijgen.

zienlijk aandeel inneemt in het totaal aantal

binnen de fysiotherapie iets meer dan 5%.

Stuur ons gerust je verzoek! 왍
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Partners

MoveMens is een communicatieplatform voor ondernemers, leveranciers, partners en netwerken in de markt van
ondernemers in beweging Primair richt MoveMens zich niet op het eerste vak van de professional, maar op het tweede
vak, dat van ondernemen. MoveMens belicht zoveel mogelijk facetten van het ondernemerschap in de gezondheidszorg
en heeft als doel opinies te presenteren, informatie te geven, kennis te delen en de branche in beweging te houden.
T: 070 - 415 13 13 | E: info@movemens.nl | I: www.movemens.nl | Twitter @MoveMens

Intramed levert overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg. Software die meer dan 19.000
professionele (para)medici ondersteunt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Gebruiksgemak en optimale service zijn
de belangrijkste uitgangspunten van Intramed. Intramed biedt één geïntegreerde oplossing voor administratie en
beroepsinhoudelijke zaken. Met de module Intramed PLUS is er een uitstekend EPD voor de fysiotherapie, o.a. om aan
plus-contracten van zorgverzekeraars te voldoen. Ook voor alle andere paramedische beroepsgroepen zijn de richtlijnen
van de betreffende beroepsvereniging opgenomen en zijn er per beroepsgroep handige functionaliteiten beschikbaar.
Met de keuze voor Intramed weet u als organisatie en zorgverlener zeker dat u voor een toekomst- en bedrijfszekere
oplossing bij een servicegerichte partner hebt gekozen!
T: 0182 - 621 107 | E: info@intramed.nl | I: www.intramed.nl
Pharmeon is gespecialiseerd in websites en internettoepassingen voor zorginstellingen. Pharmeon maakt standaard
en op maat gemaakte websites voor met name paramedici. Met informatie over verschillende paramedische specialisaties, diverse formulieren en nieuwsupdates bieden onze klanten hun patiënten een online service zonder dat het
hen tijd kost. De ‘Uw Praktijk Online’ website is uitermate geschikt voor paramedici zoals fysiotherapeuten, manueel
therapeuten, podotherapeuten, oefentherapeuten en huidtherapeuten.
T. 020 - 650 01 00 | E. info@pharmeon.nl | I. www.pharmeon.nl
VANAD Comvio is een automatiseringsbedrijf, gespecialiseerd in het automatiseren van eerstelijns zorgpraktijken.
Met een deskundig team van R&D-ers, field engineers en supportmedewerkers staan wij praktijken bij in het opzetten en beheren van de complete ICT-omgeving. Comvio ontzorgt praktijken met Cloud Computing (SBC), hardware
leveringen en -installaties, systeembeheer en Back-up voorzieningen. Praktijken in het hele land weten Comvio al
te vinden. Van Comvio kan en mag u ‘ouderwetse’ kwaliteit verwachten in de zich steeds vernieuwende ICT-wereld.
T. 0316 - 294 242 | F. 0316 - 294 100 | I. www.Comvio.nl | Twitter @comvioBV
Fyzzio International BV, kortweg Fyzzio, is de nieuwe naam van GymnaUniphy Nederland. Met de naam Fyzzio geven
we uitdrukking aan wie wij zijn, wat we doen en voor wie we dat doen; het logo van Fyzzio zegt alles.
Inrichten: onze vernieuwende producten vonden en vinden hun weg naar bijna alle fysiotherapie praktijken in Nederland.
Opleiden: met onze opleidingen voor onder andere echografie en shockwavetherapie dragen we bij aan een professionele toepassing van nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden.
Ondernemen: we adviseren praktijken bij de uitvoering van hun bedrijfs- en marketingactiviteiten.
T. 073 599 90 00 | E. info@fyzzio.nl | I. www.fyzzio.nl / www.nt-e.nl | Twitter @fyzzio
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De Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie (N.A.O.M.T.) behartigt de sociaal- maatschappelijke belangen van de Orthopedisch Manueel Therapeuten. De leden hebben de opleiding orthopedische manuele
therapie gevolgd of zijn daarvoor in opleiding. Alleen afgestudeerden kunnen de titel OMT dragen. De Associatie
verplicht de Orthopedisch Manueel Therapeuten hun vakkennis op peil te houden door middel van bij- en nascholing.
De leden staan allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor manueel therapeuten. Daarnaast wil de
NAOMT de OMT een zelfstandige plek geven in de veranderende zorgmarkt.
T. 070 - 415 13 13 | E. info@naomt.nl | I. www.naomt.nl

Abakus is een volledig administratiepakket met EPD, agenda, declaratiesysteem én boekhouding. De webbased
software ondersteunt fysiotherapeuten in het klinisch redeneren, beslissen, objectiveren en registreren van fysiotherapeutische uitkomstmaten. De Abakus Compleet app biedt toegang tot de agenda en de mogelijkheid om foto’s
en video’s toe te voegen aan een patiëntdossier. Abakus wil de fysiotherapeut ontzorgen met als doel: meer tijd
voor de patiënt.
T. 088 - 946 22 25 | E. info@abakus.nl | I. www.abakus.nl
Het Gezonde Net is een netwerk van ondernemende fysiotherapiepraktijken, actief in gezondheid en zorg. Ruim 125 praktijken werken met elkaar samen om marktkansen optimaal te benutten. De helft van het netwerk is al Plus- of Topzorgpraktijk.
De centrale organisatie van Het Gezonde Net stimuleert uitwisseling van kennis en ervaring tussen de praktijken, in samenwerking met de MoveMens partners. Een Plus- of Topzorgpraktijk is ook bedrijfsmatig een gezond bedrijf. Wij begeleiden
deze praktijken in het succesvol managen van de eigen onderneming. Samenwerken maakt samen sterk.
T. 070 - 415 13 13 | E. info@HetGezondeNet.nl | I. www.HetGezondeNet.nl
Qualizorg is gespecialiseerd in het faciliteren van continu-onderzoek voor en door eerstelijns zorgaanbieders.
Patiëntervaringonderzoek wordt bijvoorbeeld continu gemeten en online gerapporteerd. Dit gebeurt door een dataverzamelingsoplossing te faciliteren waarmee ervaringen gemeten en gerapporteerd kunnen worden. Dit gebeurt op
gebruiksvriendelijke, laagdrempelige, actuele en kostenefficiënte wijze. Zowel vanuit de optiek van de zorgaanbieder
als van de patiënt. Qualizorg is werkzaam voor zo’n 3.500 zorgaanbieders met producten als Fysio Prestatie Monitor
en met vergelijkbare producten voor huisartsen, ketenzorg, kraamzorg en apothekers.
T. 0570 - 820 219 | E. info@qualizorg.nl | I. www.qualizorg.nl | Twitter @qualizorg
De werking van het andullatie therapiesysteem is gebaseerd op de combinatie van infra-roodwarmte type A en
mechanische vibraties. Stochastische resonantie veroorzaakt spierontspanning en een grotere productie van ATP in de
lichaamscellen. Hierdoor kan het andullatie therapiesysteem ondermeer ingezet bij tal van chronische aandoeningen.
Verschillende fysiotherapeuten ontdekten de effecten van andullatie op hun patiënten en erkennen volgende voordelen:
s %XTRA MANKRACHT ZONDER LOON
s .IEUWE THERAPIE IN DE PRAKTIJK
s %XTRA VERDIENSTE
s "ETER RESULTAAT BIJ DE PATIÔNT
T. 076 532 90 50 | E. info@andullatie.nl | I. www.gezondheidswijzer.nu
MaxFysio is een concept voor de fysiotherapeut die wil ondernemen in de vrije markt, die op zoek is naar een extra
verdienmodel naast zijn bestaande behandeling. Behandelingen worden uitgebreid met therapie-ondersteunende
hulpmiddelen zoals braces, oefenmaterialen en comfort producten, allemaal direct uit voorraad. Geen webshop, geen
verzendkosten, nooit de verkeerde maat, bovendien altijd de beste marge.
Vraag en aanbod komen bij elkaar met de Blessurewijzer (www.blessurewijzer.nu). De blessurewijzer is een design
informatiezuil die geplaatst wordt in de wachtkamer en uw klanten doorlopend informeert over de producten.
MaxFysio staat voor kwaliteit en kennis in de markt waar u in opereert.

Max Fysio

T. 088 - 24 52 480 | E: info@maxfysio.nl | I. www.maxfysio.NL
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Colofon
17e jaargang | editie 1 | 2016
MoveMens – Magazine voor ondernemers in beweging
MoveMens is een toonaangevend magazine voor ondernemers in beweging: ondernemers met een (para)
medische achtergrond die zichzelf herkennen in de formule van het blad. Primair richt het blad zich niet
op het ‘eerste’ vak van professional maar op het ‘tweede’ vak, dat van ondernemer. Het magazine richt
zich op alle facetten van ondernemerschap in de gezondheidszorg en heeft als doelstelling opinies te
presenteren, informatie te geven, kennis te delen en de branche in beweging te houden.
Hoofdredactie/uitgever
MoveMens Media BV | Postbus 1027 | 2280 CA Rijswijk | T: 070 – 415 13 13
E: uitgever@movemens.nl | W: www.movemens.nl (abonnementszaken via e-mailadres)
Eindredactie
MP Tekst
Aan dit nummer werkten verder mee
Martijn Plantinga, Caroline Mangnus, Peter Westdijk, Anita Volgering, Lidwien van Loon,
Joris Kobossen, Cas Eggermont

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING
17 e JAARGANG | EDITIE 1 | 2016

Fotografie
Sonja Inselmann, Sander Ruijg, Trude Bosman,
Viola Hazelhoff, Peter Snijders
Mediamanagement
Cees de Zoete en Inge van de Weem
Sales en marketing
Cross Media Nederland
T. 010-742 10 23 gezondheidszorg@crossadvertising.nl

MoveMens
MoveMens is een communicatieplatform
voor ondernemers, leveranciers, partners en
netwerken in de markt van ondernemers in
beweging. Dit communicatieplatform geeft
een magazine en een nieuwsbrief uit, onderhoudt een website en organiseert seminars.
MoveMens Website
De website is de plaats waar ondernemers uit
de branche zich kunnen verdiepen: waar het
magazine stopt gaat de website verder. www.
movemens.nl dient als naslagwerk voor de
lezer. Bovendien zijn op de website relevante
en ondersteunende onderzoeken te vinden,
uitgebreide bronvermeldingen, relevante
links en publicaties van geïnterviewden.
MoveMens Nieuwsbrief
De MoveMens nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave waarin ondernemers in beweging
worden geïnformeerd over actuele kwesties
die spelen in hun branche.

Meld u aan voor de
nieuwsbrief via

Vormgeving
Atalba (movemens@atalba.nl)
Betere zorg dankzij gezamenlijke spreekuren | Coöperaties in de zorg bieden ondernemers
veel voordelen | Van zorgverlener naar zorgondernemer | Slim concept verandert gedrag
duurzaam | ‘Met tevreden klanten scoor je nieuwe klanten’

DTP, lithografie, druk en verspreiding
Damen Drukkers Werkendam

Partners
MoveMens wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de partners van MoveMens:
Intramed, Fyzzio, Het Gezonde Net, NAOMT, Abakus, Pharmeon, Qualizorg, VANAD Comvio,
HHP Professional en Maxfysio
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgegeven via de website www.movemens.nl. U kunt ook het adreslabel van
het magazine met daarop het oude en het nieuwe adres opsturen naar: Postbus 1027, 2280 CA Rijswijk.
Het is niet mogelijk om telefonisch een adreswijziging door te geven.
Verschijning, oplage en abonnement
MoveMens verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van ca. 11.000 exemplaren. Het magazine wordt aangeboden aan ondernemers in de gezondheidszorg. Via de website www.movemens.nl kunnen ondernemers zich aanmelden voor het lezersbestand. Geïnteresseerden die niet behoren tot de doelgroep kunnen
zich abonneren via de website www.movemens.nl. Een jaarabonnement kost € 24,00 inclusief BTW en
kan op ieder moment ingaan. Opzeggen kan uitsluitend per einde jaar.
Copyright 2016 MoveMens
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook en
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever MoveMens
Media B.V.

MoveMens Management Academy:
MoveMens kent een Academy, een opleidingsinstituut voor ondernemers in beweging.
MoveMens Event:
MoveMens organiseert regelmatig events. Op
een exclusieve locatie wordt dan een inspirerend en inhoudelijk event georganiseerd voor
relaties van (de partners van) MoveMens.

Social Media
Volg MoveMens op
www.twitter.com/movemens
www.linkedIn/companies/movemens

Samen sterk, werken in een coöperatie
Het Gezonde Net is een landelijke
coöperatie van fysiotherapiepraktijken.
Leden zijn eigenaar van de centrale
organisatie.
Samen bepaal je de koers.
Samen sta je sterk.

Word aspirant lid en ervaar de voordelen van
Het Gezonde Net.
Wij komen graag bij je langs voor een informatief en vrijblijvend gesprek. In het eerste jaar bespaar je 25% op de lid      
 !     !  
en word je bij alles betrokken. Na dit jaar besluit je of Het
Gezonde Net inderdaad dat is wat je ervan verwacht en word
je volwaardig lid.

Kom naar een informatiebijeenkomst
We hebben 2 informatiebijeenkomsten gepland. Op dinsdagmiddag 10 mei zijn we in Putten en op dinsdagmiddag
24 mei in Ridderkerk.
Heb je interesse om ons te ontmoeten tijdens een van de
informatiemiddagen of heb je liever dat we langskomen?
Stuur een email (info@HetGezondeNet.nl) met je naam en
praktijkgegevens en we nemen contact met je op.
Tot binnenkort!

Speerpunten van Het Gezonde Net
Kwaliteit
 Online kwaliteit management
systeem
 Consultancy voor HKZ en Plus audits
Communicatie
 Communicatieplatform op LinkedIn
 Website voor de praktijk
Bijeenkomsten
 Regiobijeenkomsten
 Netwerkdagen
 Algemene ledenvergadering
Ondersteuning
 E-Coaching voor de praktijkmanager
 Ontwikkelen in nieuwe markten
            
Masterclasses/opleiding
 Online positionering van je praktijk
 Lean-management
       
 Outcomemanagement
 Beleidsplan schrijven

Wil je meer weten over Het Gezonde Net?
Kijk dan op www.HetGezondeNet.nl of stuur een mail naar info@HetGezondeNet.nl

Max Fysio
Van zorgverlener

Naar zorgondernemer

MaxFysio doet u een belofte:
Binnen één jaar behaalt u 10% extra omzet in de vrije markt.

