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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

Komt een vrouw bij de fysio
Dit weekend kwam ik met de familie

mogelijk is. En de kans op langdurige

u zelfs verplicht bent dit te melden? Bij

van mijn moeders kant samen in een

knieblessures voorkomen kunnen wor-

deze weet u het.

bos. Dat doen we iedere twee jaar. Het

den.

Ik kan geeneens een trap op maar daarmee ben ik niet ziek. Ik heb een tijdelijke

ouderlijk gezin van mijn moeder bestaat
uit 13 broers en zusters. Neem een groot

Het gaat niet beter met mijn kuit. Ik

tegenslag maar neem actie en daarmee

katholiek Brabantse gezin met een set

moet naar de fysiotherapeut. Inmiddels

heb ik vooralsnog de regie. Ik ben er van

goede sterke genen, voeg daarbij een

kan ik geen trap meer op. Morgen kan

overtuigd dat het goed komt, dus eigen-

sportieve en gezonde leefstijl en het

ik bellen. Mijn fysio is een contactper-

lijk ben ik kerngezond. Gelukkig onder-

resultaat is een groep van meer dan 100

soon in mijn telefoon. Helaas maak ik

bouwt revalidatiearts Menno Pont deze

familieleden in de leeftijd van 0 tot 85

(nog) geen afspraak via een app, maar

theorie beter, dus leer van de meester.

die vanuit heel Nederland samenkomt

hoe fijn zou het om straks mijn oefenin-

Het is tijd voor meer positieve gezond-

in een bos. Het gaat er ontspannen aan

gen via diezelfde app binnen te krijgen.

heid!

toe. Een hapje, een drankje, een bab-

Intramed vertelt ons in deze uitgave hoe

beltje. Een volleybalnet is opgehangen

zijn dat gecombineerd hebben. En dat

Hoe vervelend ik het ook vind gebles-

waar een groot stuk gras speciaal is

deze combinatie van de AfsprakenApp

seerd te zijn, ik vind het niet erg naar

weggemaaid. De ‘professionals’ trap-

met het online oefenprogramma met

de praktijk van Peter te gaan. Waar ligt

pen af. En later stappen ook de niet-

Huiswerkoefeningen.nl ook ú wat ople-

het aan dat ik me gezien voel? Dat ik het

getrainden in het spel. En daar schuilt

vert: minder no-shows en een sneller

gevoel heb dat ik een prettige patiënt

dus precies het gevaar. Sportief als ik

herstel.

ben, dat ik mijn therapeut geloof als hij
zegt dat het goed komt? Het Gezonde

ben, vergeet ik een belangrijke regel in
het ouder worden: bereid je voor. Koud

Maar eerst wil ik weten of het ook echt

Net denkt hier over na. Dat doen ze

een minuut later sta ik alweer langs de

een spierscheuring is. Via echografie

samen met Breaking Habits, een orga-

kant met een pijnlijke kuit. Ik vrees een

kun je veel specifieker de diagnose

nisatie die helpt om ook uw praktijk de

spierscheurtje….

vaststellen. Hierdoor kan de behande-

meest gastvrije partkijk van Nederland

ling (nog) beter op de klacht aansluiten.

te worden.

Bereid je voor

Niek Vink vertelt in MoveMens over het

Als bladmanager mag ik de MoveMens

kwaliteitskeurmerk dat in voorbereiding

artikelen als eerste lezen. Deze keer lijkt

is tussen het NTe en de NEAc, de acade-

het om mijn blessure te draaien. Het nut

mie die radiologen schoolt.

“Hallo Peter? Met Inge. Ik wil je zien…”

van een goede warming up wordt maar
weer eens bevestigd. Dat geldt voor

Als ik morgen mijn fysiotherapeut spreek

mij, maar zeker ook voor jonge meiden

kan ik hem ook vragen hoe hij zijn pri-

in de bloei van hun leven. Join(t) Forces

vacygevoelige zaken heeft beschermd.

wil aandacht voor het feit dat met de

Arno Been schrijft over de bescherming

juiste risico analyses en een eenvoudige

van mijn en uw digitale gegevens. Wist u

warming up een veel betere preventie

dat als u in uw praktijk een datalek hebt,
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Professionalisering van echografie

Fysiotherapie en
artsen samen in één
kwaliteitssysteem
Tekst: Esther Krijgsman
Beeld: Ilse Schuurmans

Een professionele musculoskeletaal fysiotherapeut kan niet meer
zonder musculoskeletale echografie, vinden de opleiders van het
Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) in Amersfoort.
Bij het onderzoeken van de klacht en het in kaart brengen van
eventuele herstelbelemmerende factoren, vult deze techniek de
leemtes. Vandaar dat het centrum zich hard inzet voor het (bij)
scholen van fysiotherapeuten. Met de modernste technieken,
praktijkgericht en evidence based. Bovendien komt er een keurmerk.
In het ruime gebouw lopen studenten

belangrijke rol spelen, omdat dat ze in

druk pratend af en aan. In één van de

staat stelt letterlijk onder de huid kijken,

praktijklokalen liggen huisartsen op

en te zien hoe de verschillende structu-

onderzoekstafels, terwijl collega-huisart-

ren in elkaar grijpen bij bewegingen. Dat

sen buik-echo’s op hen oefenen. Welkom

vraagt wel om gerichte scholing in zowel

in het Nationaal Trainingscentrum

de bediening van de apparatuur als het

Echografie in Amersfoort, waar zorgver-

duiden van de beelden. Daarvoor staat

leners uit de eerste lijn zich verdiepen in

bij het NT-e een ervaren docentenkorps

de ins & outs van de echografie. Onder

paraat, dat iedere cursist – van beginner

hen meer en meer fysiotherapeuten,

tot expert – deskundig begeleidt. Het les-

want ook binnen die beroepsgroep

systeem is modulair, zodat de deelnemer

is echografie in opmars. Zij fungeren

díe scholing krijgt die het beste past bij

immers meer en meer als poortwachters,

zijn ervaring en wensen. Met een focus

dus het stellen van de juiste diagnose

op theorie, pathologie, het leren scannen

is cruciaal. Echografie kan daarbij een

van anatomische structuren of scanvaar-
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Vlnr: Oscar Jansen, Ad Evers, Niek Vink

digheden. Door de modulaire opbouw zijn

king. En de belastbaarheid van de patiënt

therapeuten alleen maar zullen groeien.

de trainingen bovendien goed in te pas-

is beter in te schatten. Voorheen kwam

Echografie zal daarbinnen een belang-

sen in het drukke werkende bestaan van

het voor dat je enkele behandelingen

rijke factor zijn en het belang mensen

de fysiotherapeut.

deed en daarna moest concluderen dat

daarin goed op te leiden en de kwaliteit

de therapie niet aansloeg. Met echogra-

van hun kennis te borgen is groot.

Specifiekere diagnose

fie weet je of een bepaalde behandelme-

De manier waarop het NT-e daaraan

Niek Vink, manager van het NT-e, do-

thode kansrijk zal zijn. In een tijd dat de

bijdraagt is bijzonder. Niet alleen is het

cent, echografist, fysiotherapeut en hand-

patiënt de behandeling steeds meer zelf

een grootschalig en modern geoutilleerd

therapeut: “Met echografie kun je een

betaalt is dat enorm belangrijk en door de

opleidingscentrum, het slecht ook gren-

veel specifiekere diagnose stellen.

laag drempeligheid van het onderzoek en

zen die voorheen tussen beroepsgroepen

Welke structuurverandering gaat samen

de technologische verbeteringen neemt

bestonden. Door samen te werken met

met een functiestoornis? Kan ik dit zelf

het gebruik van echografie in de eerste

de Nederlands Echografie Academie

behandelen of verwijs ik door naar een

lijn enorm toe.”

(NEAc) bijvoorbeeld: een groep enthousiaste radiologen die er bewust voor kiest

ziekenhuis? En als ik dit ga behandelen
kies ik dan voor een heel intensieve aan-

Grenzen slechten

hun kennis te delen met (para-)medici in

pak of voor ‘wait and see’? Een gescheur-

Grenzen slechten past bij de efficiency-

de eerste lijn.

de pees vraagt om een andere aanpak

slag in de gezondheidszorg, aldus Vink,
Oscar Jansen, radioloog bij de NEAc:
“Lange tijd bestonden er voor de eer-

‘Met echografie kun je een veel specifiekere

ste lijn geen opleidingen echografie.

diagnose stellen’

nis te ‘bewaren’ voor de eigen kring. De

Radiologen zijn vaak geneigd hun kenNEAc kiest er nadrukkelijk voor om de
kennis en ervaring die in huis is, in te
zetten om het niveau van iederéén die

dan een gezwollen pees. Ook herstelbe-

maar ook bij de verwetenschappelijking

met echografie werkt zo hoog mogelijk te

lemmerende factoren worden eerder dui-

van de fysiotherapiewereld. Hij verwacht

krijgen. Juist omdat echografie een han-

delijk: een cyste bijvoorbeeld, of verkal-

dat de verantwoordelijkheden van fysio-

dige, veilige en toegankelijke techniek is.
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Nederlandse Echo Academie
(NEAc)

De laatste jaren is de apparatuur beter

aan een keurmerk onder de vlag van

en meer betaalbaar, dus die drempel is

KIEN (Kwaliteitsinstituut Echografie

al genomen. Nu komt het aan op scho-

Nederland). Wie aan een aantal eisen

ling van degenen die met de apparatuur

voldoet en blijft voldoen, mag zich

De Nederlandse Echo Academie ver-

werken. Voor huisartsen hebben we al

KIEN-geregistreerd echografist noe-

zorgt echografiecursussen en -oplei-

een kwaliteitssysteem opgezet, nu doen

men. Nu is het zaak dat keurmerk zo

dingen aan artsen. Onder meer huisart-

we dat samen met het NT-e voor fysio-

veel mogelijk waarde te geven. Jansen:

sen, artsen op de spoedeisende hulp,

therapeuten. Wij brengen de kennis

“We zijn een register aan het opzet-

revalidatie- en sportartsen kunnen

over radiologie, echografie en algemene

ten, vergelijkbaar met het BIG-register.

er terecht om te leren hoe ze echo-

kwaliteitskennis in en het NT-e de ken-

Dat is opgedeeld in regio’s: abdomen,

grafie optimaal kunnen toepassen bij

nis over fysiotherapie en musculoske-

schouder, knie, elleboog. De eerste

hun patiënten. De cursussen worden

letale echografie.” De filosofie van de

stap om het keurmerk te verkrijgen is

gegeven bij het NT-e en in Haren. Alle

NEAc sluit naadloos aan bij wat het NT-e

een heel goede basiscursus. Daarnaast

cursisten kunnen binnen een speciale

beoogt, benadrukt Ad Evers, directeur

is het uiteraard belangrijk het geleerde

online community kennis en cases uit-

van Fyzzio International BV (de initiator

regelmatig in de praktijk toe te passen.

wisselen. De NEAc heeft als missie om

van het NT-e) en NT-e-docent. In je eigen

Je moet volumedraaien. Na vijf jaar

echografie voor iedereen beschikbaar

tempo naar een steeds hoger niveau toe-

is een herregistratie nodig. Dan moet

te maken, zodat het overal kan worden

groeien, op basis van eigen interesse en

iemand kunnen aantonen dat hij of zij in

toegepast waar het een toegevoegde

ontwikkeling. Evers: “Je hebt niet voor

die vijf jaar de nodige bij- en nascholing

waarde heeft en bijdraagt aan een vei-

elke specialisatie een master-opleiding

heeft gevolgd en een x aantal verrich-

ligere en betere zorg.

‘Het zou niet meer dan reëel zijn dat ook
fysiotherapeuten een vergoeding krijgen
voor echografie’
nodig. Waarom moet iemand die alleen

tingen heeft gedaan. Maar je kunt meer

schouderpatiënten ziet een knie leren

koppelen aan zo’n register. Een second

scannen? Onze formule blijkt mensen aan

opinion, bijvoorbeeld. Je vraag of plaat-

te spreken. We groeien gestaag, inmid-

je kun je aan de organisatie aanbieden

dels hebben ruim tweeduizend fysiothe-

om je te laten ondersteunen. Want ook

rapeuten een korte of langere scholing

met peer reviewing kun je de kwaliteit

gevolgd.”

verhogen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat er van elke ingeschreven fysio-

Kwaliteit borgen

therapeut jaarlijks 20 echo’s uit het

Voor de verdere professionalisering

systeem worden gelicht, die door een

van echografie is naast een goede

andere in echografie gespecialiseerde

opleiding ook een kwaliteitborgingssy-

fysiotherapeut of een KIEN-radioloog

steem nodig. Binnen het NT-e wordt op

worden beoordeeld op zowel techniek

het moment in nauwe samenwerking

als diagnose, waarna terugkoppe-

met de NEAc de laatste hand gelegd

ling volgt. Er is al een dossierplicht,
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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

met een cloud-opslag kun je die ont-

een multidisciplinaire aanpak waarin

sluiten zonder aan de anonimiteit te

fysiotherapeuten, medisch specialis-

tornen. Ook deelname aan dat revie-

ten en huisartsen samenwerken. Het

wprogramma zou je aan het keurmerk

behandelvolume, het gemiddeld aantal

kunnen koppelen.” Evers: “Daarmee

behandelingen per patiënt, neemt af en

‘Met peer reviewing kun je de kwaliteit verhogen’
Nationaal trainingscentrum
voor echografie (NT-e)
ga je al verder dan kwaliteitsborging.

ik weet zeker dat echografie daar een

Fysiotherapeuten zijn er niet aan

factor in is. Bovendien wordt er gerich-

Het NT-e is dé opleidingsplaats voor

gewend iemand over hun schouder te

ter doorverwezen. Het zou dus niet meer

musculoskeletale echografie, voor

laten meekijken, vinden het misschien

dan reëel zijn dat ook fysiotherapeuten

fysiotherapeuten, sportartsen en

eng, maar het is in feite gewoon col-

een vergoeding krijgen voor echografie.

orthopeden. Cursisten leren hier een

legiale coaching.”

Dat is iets waar wij ons actief voor gaan

nieuw vak dat zich snel ontwikkelt. Er

inzetten, door met verzekeraars rond

worden maar liefst 17 verschillende

Vergoeding

de tafel te gaan zitten. Nu al, zonder

opleidingen aangeboden, de niveaus

Door het toepassen van echografie zijn

tegemoetkoming in de kosten van de

variëren van beginner tot professio-

fysiotherapeuten in staat tot veel betere

apparatuur, zonder dat onderzoek kan

nal. Initiator Fyzzio International heeft

patiëntenzorg, aldus Vink. “Neem als

worden gedeclareerd, is de belangstel-

als missie om het vak fysiotherapie te

voorbeeld de schouder, daar zitten de

ling enorm. Fysiotherapeuten willen zich

verbeteren. Met het unieke en geva-

meeste onduidelijkheden. Zonder echo

ontwikkelen.” Vink beaamt dat. “Er zit-

rieerde aanbod van opleidingen en

heb je misschien 50-60% zekerheid

ten hier soms mensen in de zaal waar-

online leerplatforms draagt het NT-e

welke structuren zijn aangedaan, met

van de in jaren opgebouwde ideeën over

hier substantieel aan bij.

echo ga je naar 95-100%. Echografie

anatomie volledig op de schop gaan. Ze

is niet toepasbaar bij alles, het is geen

zien dat een pees veel minder dik is dan

heilig middel, maar wil je meegaan

ze altijd dachten, zien relaties tussen

met alle kwaliteitseisen dan is het een

structuren waarvan ze niet wisten dat

wezenlijk onderdeel van het instru-

ze bestonden. Ze krijgen toegang tot

mentarium. Een onderzoek uitbesteden

kennis waarmee ze hun werk nóg beter

levert minder op: jij als onderzoeker

kunnen uitvoeren en je voelt gewoon dat

weet het beste wat je onderzocht wilt

dat hen nieuwe energie geeft.”

‘De manier van zoeken bepaalt
wat er gevonden wordt’
hebben. Dan is het geweldig als je dat

Eerstelijnsbreed

in eigen handen hebt.” Evers vult aan:

Het kwaliteitssysteem voor echografie

“Daarnaast ontstaat er meer en meer

wordt over alle beroepsgroepen in de
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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

eerste lijn uitgerold, zodat er eenduidigheid ontstaat. Verbijzonderingen van

Kwaliteitsinstituut Echografie
Nederland

maar behouden wel hun autonomie.
Uiteindelijk moet KIEN een kennis- en
kwaliteitsinstituut worden waar echo-

fysiotherapeuten vielen altijd onder de
KNGF, maar sinds een recente uitspraak

Het Kwaliteitsinstituut Echografie

grafisten, beginnend en ervaren, terecht

van de NZA mogen professionals voort-

Nederland (KIEN), opgericht in 2016,

kunnen voor verbetering en borging

aan zelf kiezen bij welk register ze zich

is een organisatie van specialisten en

van eigen kwaliteit. De grootste groe-

inschrijven. Dit opent de weg naar goede

zorgprofessionals die zich met echo-

pen echografisten, waaronder radio-

initiatieven die gebaseerd zijn op kwa-

grafie bezighouden en zorg dragen

logen van de Nederlandse Echografie

liteitsborging. Een goede ontwikkeling,

voor de kwaliteit van echografie en van

Academie, de vereniging van huisarts-

vindt Evers. “Er is een tijd geweest dat de

echografisten. Echografie-opleiders en

echografisten VvHE, opleiders fysio-

genoten opleidingen een criterium vorm-

vakverenigingen kunnen bijdragen aan

therapeuten en SEH-artsen van DEUS

de. Alsof een Masterstudie of genoten

de kwaliteit van beoefenaars door kwa-

(Dutch Emergency UltraSound) hebben

cursusdagen de juiste garanties bieden.

liteitseisen op te stellen en te bewaken

zich al aangesloten bij KIEN. KIEN werkt

Kien beoordeelt vooral de output, los

met behulp van certificering en regis-

aan een keurmerk voor echografie, dat

van de opleiding die je hebt gevolgd. Het

tratie. Daarnaast kunnen opleiders en

na de zomer wordt gelanceerd.

echo-onderzoek en het verslag worden

verenigingen bijdragen aan kennisuit-

als kwaliteitsnorm genomen. Dat is toch

wisseling. Internationale samenwerking

Cursisten van NT-e worden na de

veel logischer!” 왍

kan zorgen voor up-to-date technieken

zomer automatisch geïnformeerd.

en het kennisniveau van echografisten

Echograferende fysiotherapeuten die

verhogen.

niet eerder bij NT-e zijn opgeleid kunnen zich aanmelden via info@nt-e.nl.

Opleiders en vakverenigingen die zich

Zij ontvangen dan ook de benodigde

aansluiten bij KIEN werken samen,

informatie.

Meer info? 쏅
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Koppeling AfsprakenApp met Huiswerkoefeningen.nl

“Eén app voor de
communicatie met
al onze cliënten”
De AfsprakenApp van Intramed was al het digitale afsprakenkaartje en daarmee het visitekaartje van veel fysiotherapiepraktijken. Nu de AfsprakenApp gekoppeld is aan het online
oefenprogramma Huiswerkoefeningen.nl, hebben cliënten alle
gegevens overzichtelijk in één app. Wat het oplevert? Minder noshows én sneller herstel.

Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Marjolein Stegeman

Hoe handig alles in één app is, mer-

ker, hersenletsel of artrose. Het brede

ken sinds kort ook de cliënten van

zorgaanbod en het goed geschoolde

FysioHolland Twente in Enschede. Een

team van FysioHolland Twente zorgen

moderne praktijk die up-to-date is met

voor een succesvolle samenwerking met

zowel het zorgaanbod als de communi-

onder meer diverse huisartsprakijken in

catiemogelijkheden met de cliënten. Een

de regio, topklinisch ziekenhuis Medisch

praktijk die zich sterk in de regio positi-

Spectrum Twente, psychologiepraktijk

oneert mede dankzij de gemakken van

Ter Heyne, revalidatiecentrum Het Roes-

online communicatie. Vanuit één app.

singh, Basic Fit en FC Twente.

Het contact met de fysiotherapeut over
een afspraak of een instructie voor een

Jonge hond

oefening leggen cliënten voortaan vanuit

Op de vestiging in Enschede is het een

huis of op het werk. Daarvoor hoeven ze

en al bedrijvigheid. Ergens tussen de

geen eind te rijden. Dat doen ze alleen

cliënten die net hun gymschoenen

als ze behandeld moeten worden, en dan

aantrekken, vind je Roy Sprakel. Hij is

kunnen ze voor het hele arsenaal aan

onlangs aangetreden als collega-clus-

fysiotherapeutische interventies terecht:

termanager, enthousiast en gedreven,

van beweegprogramma’s bij overgewicht

met oog voor de wensen van de cliën-

en COPD, tot gecoacht worden bij kan-

ten. Daarbij laat hij zich graag faciliteren
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door de technologische gemakken in het

Boekelo. Een flinke kluif omdat Sprakel

online fysiotherapeutisch zorglandschap.

naast zijn managementtaken ook cliën-

Het draait Sprakel maar om één ding: hoe

ten behandelt en een master volgt. Een

beweegt mijn cliënt, wat wil hij en hoe

tweede specialisatie staat in de plan-

kan ik daar als fysiotherapeut op insprin-

ning. De energie spat van hem af, aan

gen? Dat motiveerde hem om vorig jaar

ambities geen gebrek.

als fysiotherapeut de overstap te maken
Roy Spakel

De Moderne Fysiotherapeut
Wanneer je een portret van De
Moderne Fysiotherapeut tekent zie je
Roy Sparkel. Hij:
s IS OP WEG NAAR DE DERTIG MET EEN PAAR

naar de praktijk in Enschede.

Bouwen

“Omdat men er niet uitsluitend lokaal

In zijn nieuwe functie bouwt Sprakel mee

behandelt maar juist de gehele keten

aan de praktijk in Enschede. Naast de

in ogenschouw neemt, met daarbij aan-

dagelijkse praktijkvoering houdt hij zich

‘Moderne communicatietechnologie en
efficiënte praktijkvoering zijn onlosmakelijk

jaar werkervaring in de eerste lijn

aan elkaar verbonden’

s IS COMMUNICATIEF ZEER VAARDIG AMBItieus en enthousiast (geen praatjesmaker maar een harde werker die

dacht voor psychosociale factoren die

ook bezig met de samenwerking met vier

zijn kansen grijpt)

van invloed zijn op het bewegen”, legt

locaties van Basic Fit. Op elke locatie is

s HEEFT AL SNEL INGEZIEN DAT ALLEEN EEN

Sprakel uit. Met slechts een paar jaar

een fysiotherapeut van de praktijk geves-

biomedische benadering van fysieke

werkervaring - hij is net vier jaar klaar

tigd. In al zijn taken als manager wordt hij

klachten niet werkt

met zijn bachelor - staat hij aan het

ondersteund met online communities van

s IS ER DAAROM VAN OVERTUIGD DAT JE

begin van een glansrijke carrière in de

onder meer clustermanagers elders in het

vanuit de totale keten moet behan-

zorg. De volgende trede op de ladder is

land, gefaciliteerd door het serviceteam

delen om mensen te begeleiden in

al genomen met zijn promotie tot cluster-

van FysioHolland in Nieuwegein.

het herstellen van fysieke klachten

manager van de locatie Geessinkbrink en

Voor Sprakel zijn moderne communicatie-

s GELOOFT IN DE MOGELIJKHEDEN VAN

de externe locaties van Basic Fit en Bad

technologie en efficiënte praktijkvoering

technologie en e-health in het
belang van de cliënt
s BLIJFT ZICH ONTWIKKELEN EN VOLGT NAAST
zijn werk een master met plannen
voor verdere specialisatie
s GELOOFT IN DE MEERWAARDE VAN
samenwerking op het gebied van
kwaliteit en ketenoptimalisatie.
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Over de praktijk

onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De

bewegend functioneren. Het kwam nog

keuze voor de AfsprakenApp van Intramed

wel eens voor dat cliënten de afspraak

was dan ook snel gemaakt, zeker nu de

vergaten of een andere tijd in gedachten

FysioHolland Twente is het voormalige

app geïntegreerd is met het online huis-

hadden. Met de AfsprakenApp heb je dit

FysioGym Twente van Wim Hullegie

werkprogramma Huiswerkoefeningen.nl

soort problemen niet meer. Het aantal

en Marcel Richter in Enschede

(HWO). De communicatie met de cliënten

no-shows is dan ook beduidend afgeno-

en Hengelo. Sinds januari 2015 is

buiten de praktijk, bijvoorbeeld thuis, op

men sinds we de app een reminder laten

FysioGym Twente overgegaan naar

het sportveld of op het werk, vindt nu

versturen, een dag en een uur voor de

FysioHolland die daarmee het pand

grotendeels plaats in één app. Van het

afspraak.”

en alle fysiotherapeuten overnam.

maken van een afspraak voor een behan-

Het gedachtegoed van Hullegie en

deling tot het helpen herinneren aan het

Sprakel gaat verder: “De AfsprakenApp

Richter bleef overeind met wie er nog

doen van oefeningen.

was op onze locatie de eerste stap in

steeds intensief wordt samengewerkt.

de richting van een meer blended vorm

De fusie sloot aan bij de ambitie van

Verschuiving

van begeleiden. De volgende stap heb-

FysioHolland op landelijke dekking van

Dat Sprakel een duidelijk belang hecht

ben we gezet met het gebruik van HWO,

de organisatie, met sterk lokaal onder-

aan moderne communicatietechnologie,

Huiswerkoefeningen.nl. Nu de reminder-

nemerschap en een stevige positione-

heeft te maken met zijn visie op de zorg.

service van de AfsprakenApp gekoppeld

ring naar zorgverzekeraars en andere

Volgens Sprakel vindt er een verschuiving

is aan HWO, is het oefenprogramma

belanghebbenden.

plaats van de traditionele fysiotherapie

voor de cliënt ook opgenomen in zijn

De praktijk in Enschede is gevestigd in

naar een ‘blended’ traject waarin offline

agenda in de AfsprakenApp. De cliënt

een woonwijk met veel sportvelden.

en online begeleiding steeds meer met

wordt daarmee niet alleen herinnerd

Naast het reguliere orthopedische

elkaar verweven zullen zijn.

aan zijn afspraak maar ook dagelijks aan

zorgaanbod biedt de praktijk gespeci-

“Cliënten komen nu nog voor een halfuur

het doen van de oefeningen. Bij HWO zit

aliseerde zorgproducten aan, bijvoor-

behandeling of begeleiding naar onze

bovendien een feedbackoptie voor zowel

beeld voor neurologische klachten, bij

praktijk toe en kunnen dan in de oefen-

de cliënt als de fysiotherapeut waarmee

aandoeningen van hart-vaat-longen

zaal werken aan verder herstel. Sinds

de cliënt kan aangeven hoe elke oefening

en bij oncologische problematiek.

de koppeling van de Afsprakenapp met

is gegaan, ook in dezelfde app. Cliënten

Daarnaast werkt de praktijk samen

HWO kunnen ze ook in de thuisomge-

hebben dankzij de app veel meer contact

met een expertise- en intensief behan-

ving werken aan verbetering van hun

met hun fysiotherapeut.”

delcentrum in Boekelo op het gebied
van prothesiologie.
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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

No no-shows

Op afstand
Sprakel is enthousiast over de app van
Intramed en wil meer. “We willen onze

De AfsprakenApp is simpel gezegd een

informatievoorziening verder online

digitale afsprakenkaart, vorm te geven

gaan vormgeven. Daarover zijn we nu

in de huisstijl van de eigen praktijk.

aan het brainstormen, bijvoorbeeld over

De app helpt cliënten hun afspraak

beeldbellen. Daarmee denken we onze

te herinneren door reminders te ver-

cliënten nog beter te kunnen begeleiden.

sturen via een pushbericht, e-mail of

Een voorbeeld: een cliënt is door zijn rug

sms. Uit onderzoek onder gebruikers

gegaan en is bij een van onze fysiothera-

van Intramed blijkt dat het aantal no-

peuten geweest. Het verdere beloop van

shows vermindert met ruim 50%.

de klacht in de eerste weken kan prima

Dankzij de koppeling met HWO wor-

via beeldbellen worden gemonitord. Door

den cliënten nu ook herinnerd aan het

even contact te maken via een beeldbel-

doen van hun huiswerkoefeningen. Na

lenapplicatie vraagt onze fysiotherapeut

een oefening ontvangen cliënten een

aan de cliënt hoe het gaat en voorziet

complimentje en beantwoorden ze

hem van de informatie waaraan de cliënt

twee vragen. De antwoorden komen

op dat moment behoefte heeft. Dan hoeft

gaat goed, de cliënt doet zijn oefeningen

in een grafiek zodat je op afstand kunt

de cliënt dus niet de auto in om op de

via het oefenprogramma dat de fysiothe-

gaan coachen. Cliënten die gebruikma-

praktijk een vraag te komen stellen over

rapeut in HWO aanbiedt. De cliënt kan de

ken van HWO, zijn erg tevreden over

zijn herstel. Hier wordt momenteel een

oefeningen zelf doen en zo snel mogelijk

de app en geven aan dat ze hun oefe-

pilot mee gedraaid en ik ben blij met de

beter worden door de oefeningen op de

ningen nu vaker en ook beter doen.

eerste resultaten. Ik zie volop kansen.”

juiste manier te doen. We zullen cliënten

Maar de app is meer dan alleen een

dus meer op afstand gaan monitoren,

handige herinneringsservice. Je kunt

Mindset

uiteraard afgewisseld met bezoeken aan

ook cliënten informeren over nieuw-

Sprakel kijkt verder vooruit. Hij voor-

de praktijk.”

tjes die betrekking hebben op de prak-

ziet dat het allemaal anders wordt in

“Voor ons als fysiotherapeuten bete-

tijk. Over aangepaste openingstijden

de zorg. “Zorg vraagt om een andere

kent dit dat we flexibeler gaan werken.

tijdens de feestdagen en vakanties

mindset, van zowel cliënten als zorgver-

We richten ons in ons zorgaanbod op de

bijvoorbeeld, over een nieuw zorg-

leners. We maken de cliënten niet beter

specifieke wensen van de individuele

product of over een open dag. De

door te mobiliseren of te manipuleren.

cliënt, geholpen door de mogelijkheden

AfsprakenApp is bovendien gekoppeld

Beter worden doen cliënten zelf, met

van de technologie. Waarom zou je die

aan Intramed zodat je als fysiothera-

ons fysiotherapeuten als hun coach. We

mogelijkheden niet benutten? We zijn in

peut 24/7 je agenda kunt inzien.

‘Een afspraak maken en oefeningen
doen vanuit één app’
gaan klachten managen en we coachen

ons dagelijkse leven al zo gewend aan

onze cliënten onder meer door een online

allerlei communicatiemogelijkheden via

momentje tussendoor te plannen.”

onze smartphone dat het niet meer dan

Sprakel schetst het beeld: “Neem een

normaal wordt dat ook de fysiotherapeut

cliënt met lagerugklachten. Het herstel

via een app toegankelijk is.”
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Als er een manier is om effectiever te zijn,
waarom zou u die dan niet gebruiken?

Shockwave

Shockwave versterkt de kracht van fysiotherapie!
Shockwave therapie toont al jaren een hoge effectiviteit bij behandeling van tendinopathiën, calcificaties, rupturen en fasciopathie plantaris. Diverse studies rapporteren
bewezen effectiviteit. Geen wonder dat Fyzzio deze innovatieve therapie naar
Nederland haalde.
Fyzzio levert zowel radiale als gefocusseerde shockwave, met speciale applicatoren zoals D-actor en
V–actor. Internationale topmerken als Gymna ShockMaster en Storz Medical staan garant voor de
beste werking. Voor succesvolle toepassing in uw praktijk bieden we tevens een hoog gewaardeerde
opleiding. Maar ook op marketinggebied staan we u terzijde; we helpen u met persberichten en
begeleiden u desgewenst met de communicatie naar patiënt en verwijzer. Ook hebben we een
wachtkamerfilm voor u ontwikkeld.
Ervaar het zelf en maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie of vraag informatie aan.
Bel nu of stuur een e-mail en u heeft onze brochure snel in huis.

Masterpuls »ultra«

Duolith SD1 »ultra«

ShockMaster 500

Bel 073 59 99 000, mail naar info@fyzzio.nl of ga naar www.fyzzio.nl

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Filmpjes HWO vernieuwd
Huiswerkoefeningen.nl (HWO) bestaat
uit een database met duizenden oefeningen. Ze zijn voor een groot deel
voorgeselecteerd in kant-en-klare
oefenprotocollen. Die kun je als praktijk ook naar eigen wens inrichten.
De filmpjes waarmee de oefeningen
worden uitgelegd, zijn vernieuwd.
Door de moderne uitstraling nodigen
ze nu nog meer uit om de oefeningen
te doen. Met reminders dat het weer
tijd is om te oefenen, volgens het
vooraf ingestelde en zo nodig tussen-

Verbinding

hebben opgelopen. De communicatie met

tijds bijgestelde oefenprogramma voor

Sprakel ziet via moderne technologie

cliënten komt via de app gemakkelijk tot

die dag. HWO is gekoppeld aan het

tal van kansen op zorg en verbinding.

stand en stelt de begeleiding van onze

EPD van Intramed. Met één druk op de

“Kansen die we bij FysioHolland samen

cliënten centraal. Met minder tijd heb-

knop staan alle gegevens van de cliënt
meteen in HWO klaar.

‘Het wordt niet meer dan normaal dat ook de
fysiotherapeut toegankelijk is via een app’
met onze cliënten graag met twee han-

ben we meer contact en bieden we vaker

den aangrijpen. Onze cliënten vinden

feedback, en dankzij meer therapietrouw

zo’n app fantastisch en ook ons team van

stijgt het rendement van ons zorgaanbod.

fysiotherapeuten werkt er graag mee.

En dat dankzij een app.” 왍

Je hoeft veel minder moeite te doen om
cliënten te begeleiden. Het leuke is ook
dat het bij allerlei soorten cliënten aanslaat, van oud tot jong, of ze nu een chronische aandoening hebben, net geopereerd zijn of een acute sportblessure

Meer info? 쏅
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Strijd tegen knieblessures bij jongeren

Nieuw warming up programma
en test verkleint kans op
kruisbandblessure 60-80%
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Mart Stevens

In Nederland wordt er nog niet heel veel aandacht aan besteed, maar in de VS en Noorwegen des te
meer: meisjes tussen de 12 en 18 jaar die een sport beoefenen hebben zes- tot achtmaal verhoogd
risico op een voorste kruisbandblessure of daarmee vergelijkbare knieklachten. Een zware blessure
is nooit leuk, maar in dit geval zijn de gevolgen wel heel ingrijpend, zo betogen initiatiefnemers
Joris Buijtendijk en Thomas Patt van het opgerichte ‘Join(t) Forces’. Er is gelukkig ook goed nieuws.
Met een relatief eenvoudig warming up programma is veel betere preventie mogelijk. Daarnaast
is er een evidence based testmethode voor risico analyse ontwikkeld.
Preventie voorkomt letsels

12 en 18. Daar hadden we ook in diverse

Met onder andere studies, literatuur-

Dr. Thomas Patt, orthopedisch chirurg bij

literatuuronderzoeken al over gelezen.

onderzoeken en het bezoeken van inter-

Orthopedium en Joris Buijtendijk, fysio-

Literatuur geeft aan dat gerichte preven-

nationale symposia hebben we ons nog

therapeut bij Spomed, zijn niet geheel

tie letsels bij een grote groep kinderen

meer verdiept en het Amerikaanse con-

toevallig de oprichters van Join(t) Forces.

kan voorkomen!”

cept verder ontwikkeld voor Nederland.

Dr. Patt hield spreekuren bij Spomed en

Thomas: “Uiteraard willen we liever

Een gerichte warming up geeft voldoende

voor beide geldt dat het kniegewricht

voorkomen dan genezen. We besloten

oefenbelasting waardoor zware knielet-

de belangrijkste specialisatie is. Joris:

een bezoek te brengen aan dé interna-

sels/ kruisbandletsels kunnen worden

“We deden samen mee aan een grote

tionale toppers op dit gebied, profes-

voorkomen. Tevens moeten de kinderen

studie aan de Erasmus Universiteit naar

sor Hewitt en professor Myer in de

met een verhoogd risico kunnen worden

de gevolgen van knieletsel. Onze deelne-

Verenigde Staten. Zij waren al heel ver

geïdentificeerd door testen.”

mende patiënten werden uitgesloten op

op dit gebied. Onze belangrijkste vraag

basis van hun jonge leeftijd. Dit zorgde

was eigenlijk: Hoe kunnen we deze ken-

Desastreuze gevolgen

bij ons voor nog meer bewustwording

nis het beste in praktijk brengen, wat zijn

Een voorste kruisbandblessure is een van

van de urgentie van knieletselpreventie

de ‘pitfalls’ en wat is de beste methode

de meest ingrijpende blessures die je op

bij kinderen. Kruisbandletsel komt rela-

voor grootschalige invoer van preventie-

een sportveld kunt oplopen. Revalidatie

tief veel voor bij jonge mensen tussen

programma’s in Nederland?

vergt onder normale omstandigheden
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ongeveer twaalf maanden, maar wat

verse onderzoeken al tien jaar na een

veel mensen vergeten (en onderschat-

gescheurde kruisband met gewrichtspro-

is al lang achterhaald.

ten) zijn de enorme consequenties in een

blemen te kampen. Er treedt veel eerder

Bij de eerste clubs waar we onze warming

later stadium. Deze zijn niet alleen van

dan gewoonlijk artrose van de knie op.

up introduceerden, constateerden we een

lichamelijke aard, maar zeker ook sociaal

Hoewel er weinig over gerept wordt, kan

jaar na introductie dat 60 procent van de

maatschappelijk.

dit daarnaast dus ook een enorme bespa-

coaches nog altijd werkt met deze warming

Thomas: “Ik kom tijdens mijn werk heel

ring opleveren voor de zorgkosten.

up. Ons oefenprogramma duurt slechts 10

veel kinderen en jong volwassenen tegen

ningen de juiste methode zijn, maar dat

tot 20 minuten en door dit drie keer per
week te doen, zijn ongelooflijke resultaten

kruisband scheuren heeft een enorme

Verkleinen van kans op
kruisbandblessures

impact. En niet alleen op je lichaam.

Om de kans op kruisbandblessures te

zoveel mogelijk sportverenigingen en scho-

Neem als voorbeeld een meisje van 12,

verkleinen is een warming up ontwikkeld

len te implementeren. Bijkomend voordeel

dan is het al heftig als ze een tot twee

in drie varianten. Dit evidence based pre-

is dat dit programma naast blessurever-

jaar niet kan sporten. Maar tien jaar later,

ventie neuromusculair oefenprogramma

mindering voor zowel jongens als meisjes

tijdens haar studietijd, heeft ze weer

verkleint de kans op kruisbandblessures

ook een enorme verbetering van het pres-

problemen. Ze kan bij lange na niet alles

met 60 tot 80 procent. Naast de drie

tatievermogen oplevert.”

doen wat ze wil. Nog tien jaar verder, als

warming up vormen, die zijn aangepast

de tijd van het gezin en de kindjes begint,

per leeftijdsgroep, is er tevens een test-

Warming up en testen

wordt het nog moeilijker. Een balletje trap-

module waarmee risicometingen verricht

Het programma heeft zich al meer dan 10

pen met de kids is er voor haar niet meer

kunnen worden. Joris: “Aan de hand van

jaar bewezen in de Verenigde Staten. Hier

bij. Ik kan niet genoeg benadrukken wat

de test kun je kinderen ‘eruit filteren’ die

kwamen de problemen vooral aan het licht

een impact dit heeft op je leven. Ik ben al

een verhoogd risico lopen op kruisband-

door de groei van voetballende meisjes in

zoveel mensen van rond de 18 tegenge-

letsel. Deze kinderen kun je dan een

de leeftijd 12-18. Inmiddels is Noorwegen

komen met een knie van iemand van 50!

aanvullend programma aanbieden om de

het tweede land waar het programma

En het frustrerende: het is in veel gevallen

risico’s aanzienlijk te verminderen.

omarmd wordt. Join(t) Forces heeft als

te voorkomen! Relatief simpel zelfs. Een

Wanneer je deze warming up driemaal

doel om Nederland te veroveren. Inmiddels

been breken alla, maar een bandje van 2,5

per week goed uitvoert, is dit de beste

hebben zich 11 praktijken aangesloten. Het

cm kan echt je leven ruïneren. Dát willen

manier om aan je sportactiviteit te begin-

streven is om te groeien naar 40/50 prak-

we een halt toeroepen met Join(t) Forces.”

nen. Heel veel trainers denken nog altijd

tijken, die het vervolgens als een olievlek

De genoemde risicogroep blijkt uit di-

dat rondjes lopen en rek- en strekoefe-

over Nederland moeten gaan uitrollen.

met slechte knieën. Op jonge leeftijd je

te behalen. Ons doel is dan ook om dit bij

Van links naar rechts
Ilona Gorter, Joris Buijtendijk,
een proefpersoon en Thomas Patt

24

Join(t) Forces
Knieletsel en in het bijzonder het voorste kruisband letsel(VKB-letsel) door
sport komt vaak voor. Per jaar loopt in
Nederland meer dan 3% van de amateursporters een VKB-ruptuur op.
Uit onderzoek is gebleken dat vooral
meisjes tussen 12 en 18 jaar een hoge
kans op voorstekruisbandletsels hebben en dat de ernst en verstrekkende
gevolgen hiervan groter zijn dan vaak
gedacht. Het ontbreken van kennis
over het bestaan van dit probleem en
vooral van een effectief gestandaarHoe werkt het programma?

Draagvlak

diseerd preventieprogramma waren

In eerste instantie is de warming up pre-

“Minstens zo belangrijk als het introdu-

aanleiding tot het oprichten van Join(t)

ventief en bedoeld voor alle jonge spor-

ceren van het programma bij de sport-

Forces.

ters. Op het veld of in de sportzaal kan

verenigingen en scholen, is het creëren

Join(t)Forces is een initiatief van

al een eerste schifting worden gemaakt

van draagvlak en bewustwording”, zegt

Spomed en dr. Thomas Patt (orthope-

waarbij kinderen met een hoger risico

Joris.

disch chirurg) en levert een volledig

eruit gefilterd worden. In centra zoals

“Waarom doen we dit? Uiteraard wil-

‘evidence based’ preventie neuro-

Spomed volgt voor deze groep de echte,

len we dat zoveel mogelijk kinderen zich

musculair oefenprogramma in de

uitgebreidere evidence based test. Aan

aan onze trainingsschema’s houden. Het

vorm van een warming up. Daarnaast

de hand van de testuitslagen kan met

resultaat is inmiddels bewezen. Maar om

levert Join(t)Forces een volledige digi-

behulp van bijbehorende software een

dat te bereiken zullen we niet alleen de

tale testmodule voor identificering van

concreet cijfer worden aangeven voor

trainers, al dan niet via de fysiotherapie-

VKB-letsel risico. Beide modules geven

het risico. De ‘risicogroep’ kan gewoon

praktijken, mee moeten krijgen, maar ook

invulling aan preventie van de beschre-

blijven deelnemen aan de gezamenlijke

bijvoorbeeld de ouders. Daarom orga-

ven problematiek.

warming up, maar krijgt aanvullend extra

niseren we ook ouderavonden op sport-

training. Dit kunnen bijvoorbeeld huis-

verenigingen die met ons concept wer-

werkoefeningen zijn. In praktijk worden

ken. We leggen daar uit wat we doen,

‘Ik ben al zoveel mensen van rond de 18 tegengekomen met een knie van iemand van 50!’
er binnen een aantal weken al duide-

waarom we het doen, hoe ze het moeten

lijke resultaten geboekt. De jonge spor-

doen… Dit helpt enorm om de draag-

ter normaliseert al snel het verhoogde

kracht en bewustwording te verbeteren.

risico door aanvullend te oefenen en

Vooralsnog zijn zowel de trainers als de

blijft gewoon sporten. Is dit nog niet het

ouders zeer enthousiast. Onze warming

geval, dan blijft hij of zij een aanvullend

up zorgt voor 50-70% betere preventie!

programma volgen.

Voorwaarde is wel dat het 2 à 3 keer per
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GEZOCHT:

PARTNERS IN PIJNVERLICHTING

<

ĭūŴŬƎĘŬ¶ÂŬØƕś÷ģŐśŬ¶ÂĘąůŬĘŬśůģĺĺÂĘŀŬ
ÂĘąŬĺģś÷ů÷ÂØŬÂĘŬäœ÷ăĺŬſƏŬąĘśŬĈśŬ
Grijp uw kans ģĘ¶ÂœĘÂĒÂĘ¶ÂŬØƕś÷ģĺœąů÷ăąŀ
als ondernemende fysiopraktijk!

> PIJNVERLICHTING = OMZETVERHOGING
,ģĒÂŬ,ÂĈůòŬWœģ¶ſ¦ůś²Ŭĺœģ¶ſ¦ÂĘůŬƎĘŬĒÂ¶÷ś¦òŬäÂ¦Âœů÷Ù¦ÂÂœ¶ÂŬĒśśäÂůģÂśůÂĈĈÂĘ²Ŭ÷Â¶ůŬØƕś÷ģĺœąů÷ăąÂĘŬ
ÂÂĘŬĘ÷ÂſƏÂŬÂĘŬ÷ĘĘģƎů÷ÂƎÂŬůÂ¦òĘģĈģä÷ÂŬ¶÷ÂŬäÂäœĘ¶ÂÂœ¶ŬĒÂÂœŬģĒƛÂůŬƛĈŬäÂĘÂœÂœÂĘŬƎģģœŬſƏŬĺœąů÷ăąŀ
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 pijnOPEGLXIR RIYVSPSKMWGLI EERHSIRMRKIR ƙFVSQ]EPgie, 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

Naomi van As is ervaringsdeskundige
en heeft zich aan dit project gecommitteerd als ambassadeur. Voor een
interview met haar door twee jonge
hockeymeiden zie www.movemens.nl

week gebeurt. Daarom willen we zoveel

verhoogd risico te filteren en vervol-

ject. De spin off van ons programma kan

mogelijk mensen mobiliseren. In eerste

gens in de eigen praktijk verder testen

nog veel groter zijn. Uit de cijfers die we

instantie zoeken we centra zoals wijzelf

met software die door Join(t) Forces ter

nu hebben, blijkt dat dit oploopt tot wel

bij Spomed, benaderen we trainers van

beschikking wordt gesteld.

20%. Als er uit een eerste test jongens

sportverenigingen, scholen, maar we

Verder krijgt de praktijk een App waarin

en meisjes met verhoogd risico komen,

willen eigenlijk ook docenten van sport-

alles zit verwerkt en waarin de trainings-

kan de fysiotherapeut hen ‘gewoon’ in

academies bereiken. Dit is zo revolu-

schema’s beschreven staan. Een trainer,

de praktijk behandelen. Dat zit zelfs in

tionair dat het echt als een olievlek over

bijvoorbeeld op het voetbalveld, krijgt

de basisverzekering. Het levert dus zeker

Nederland moet gaan.” Om de campagne

ook de beschikking over de App, maar

wat op.”

kracht bij te zetten heeft Join(t) Forces als

heeft bijvoorbeeld alleen toegang tot

ambassadrice niemand minder dan top-

de trainingsvormen. In feite zou je het

Unieke kans

hockeyster Naomi van As. Dit ging eigen-

kunnen zien als een ‘train de trainer

In principe kan iedereen zich aansluiten

lijk min of meer vanzelf. Thomas: “Naomi

programma’. Op deze manier kunnen het

bij Join(t) Forces, maar in praktijk zijn het

heeft zelf haar kruisband gescheurd, dus

snelst zoveel mogelijk kinderen bereikt

vooral de middelgrote en grote praktij-

ze weet heel goed waarover ze praat. Ze

worden en nemen de risico’s op kruis-

ken. Dit komt vooral vanwege de vereiste

weet uit de praktijk hoe vervelend zo’n

bandletsel aanzienlijk af.

apparatuur en testmogelijkheden. Een

blessure is en hoe vaak het voorkomt. Ze

Thomas: “Ik hoor wel eens dat we hier-

zelfstandige fysiotherapeut kan overi-

verleende graag haar medewerking en

mee in ons eigen vlees snijden. Betere

gens wel een losse cursus volgen zodat

ondersteunt ons project.”

preventie betekent ook minder behande-

hij wel de kennis heeft van de problema-

lingen. Maar voor mij is het heel simpel.

tiek.

Hoe sluit je je als praktijk aan?

Natuurlijk kan ik meer geld verdienen

Over het algemeen zijn het de praktijken

Praktijken die willen participeren in

met operaties, maar ik wil gewoon geen

die gaan voor kwaliteit. Omdat dit ook

Join(t) Forces worden na het volgen van

jonge mensen met letsel zien. Daar kan

vaak de praktijken zijn die zich hebben

een workshop licentiehouder. Er bestaat

geen geld tegenop!”

aangesloten bij de grotere netwerkorga-

ook een instructievideo en een App als

Is er dan helemaal geen verdienmodel

nisaties, ligt het voor de hand dat deze

naslagwerk, maar aanvankelijk volg je

voor een aangesloten fysiotherapie-

op korte termijn ook benaderd zullen
worden. Met de netwerkorganisatie Het

‘Onze warming up zorgt voor 50-70% betere preventie’

Gezonde Net zijn inmiddels de eerste
contacten gelegd.
Joris sluit af: “We hebben een unieke

de workshop. Dit is de beste manier om

praktijk? Joris: “Het is de bedoeling dat

kans om kinderen in deze leeftijd niet

te leren de methode toe te passen. Door

praktijken zich aansluiten en onze work-

alleen nu, maar ook in de toekomst te

licentiehouder te worden krijg je eerst

shop volgen. Zij moeten het vervolgens

kunnen laten sporten. Dat mogen we niet

een training (achtergronden, methodes

uitrollen naar onder andere de sportver-

voorbij laten gaan!” 왍

etc.). Na de training ben je in staat om

enigingen. Uiteraard kunnen ze hier bij de

zelf training te geven. Uiteraard staat de

vereniging een vergoeding voor vragen,

warming up hierin centraal. De therapeut

maar die afweging ligt geheel bij henzelf.

Meer info?

kan metingen op het veld uitvoeren om

De winst zit hem vooral in het vervolgtra-

쏅
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Hospitality in de fysiotherapiepraktijk

Streven naar de meest
gastvrije praktijk van
Nederland
Tekst: MP Tekst
Beeld: Latha Spelt

Vrijwel iedereen kent het begrip hospitality (gastvrijheid) en zal ook de meerwaarde ervan zien
binnen een organisatie. Een fysiotherapiepraktijk kan met nog zulke goede therapeuten werken,
nog zo’n mooi pand hebben, maar als de gastvrijheid ontbreekt, zullen patiënten geen optimaal
gevoel hebben. Om gastvrijheid toepasbaar op de werkvloer te maken is het goed om beloftes naar
je patiënten te maken. Dit is vooral niet te verwarren met het in de watten leggen van je cliënten;
iets wat veel fysiotherapeuten van nature in zich hebben. Belangrijker is om je beloftes en de verwachtingen waar te maken.
Breaking Habits is een bedrijf dat is

zal in ieder geval ‘gastvrijheid’ moeten

cialiseren. Streven naar maximale kwali-

gespecialiseerd in het gedrag tussen

bevatten. De visie kun je vervolgens ver-

teit voor de patiënt. Gastvrijheid past hier

mensen. Het bedrijf adviseert over posi-

talen naar één of meerdere beloftes. Uit

heel goed in. Alles moet kloppen!”

tieve gedragsverandering in situaties

deze beloftes volgt gedrag.

waar medewerkers in contact komen met

Ron: “Als ik kijk naar onze visie, zou dat

Iedereen betrokken

anderen. Onlangs waren Ron Haanschoten

iets als ‘de meest gastvrije praktijk van

Bij het veranderen van gedrag is het

en Wibo Langeveld namens netwerkorga-

Nederland’ kunnen zijn. Kunnen we hier-

belangrijk dat alle medewerkers worden

nisatie Het Gezonde Net te gast bij het

bij een belofte doen die geldt voor alle

betrokken. Niet alleen de therapeuten,

bedrijf. Doel van het gesprek: hoe kunnen

partijen? In ons geval dus 1 belofte, die

maar ook secretaresses, gastvrouw en

we de gastvrijheid van onze leden (en hun

alle Gezonde Net praktijken moeten kun-

zelfs de schoonmakers. Het is niet zo moei-

fysiotherapiepraktijken) verbeteren?

nen waarmaken?”

lijk om mensen te vertellen dat je graag

Oprichter Ties van Dijk legt aan de hand

Wibo: “Dat moet kunnen, maar die belofte

ander gedrag ziet op de werkvloer. De

van een schema uit hoe gastvrijheid

moeten we wel met alle praktijkeigenaren

vraag is alleen: hoe gaan we dat meten?

werkt. Bovenaan het schema staat de

kunnen vaststellen.” Wat al aan het begin

Ties: “Dat kan heel concreet. Er zijn zelfs

visie. In een onderneming zou dit een

van het gesprek blijkt, is dat de hospita-

meerdere opties. De meest simpele is

taak voor de directie zijn, maar aangezien

lity gedachte van Breaking Habits goed

om het de patiënt zelf te vragen. Stel

Het Gezonde Net een coöperatie is (alle

aansluit bij Het Gezonde Net. “We gaan

dat we als belofte hebben vastgesteld

leden zijn eigenaar), ligt dat in dit geval

steeds meer naar een consumentenmarkt.

dat de deur altijd open staat en dat

iets anders. De visie van Het Gezonde Net

Je ziet dat veel praktijken zich al gaan spe-

iedere patiënt die binnenkomt, met een
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Ontwikkeltraject gastvrijheid

glimlach wordt begroet. Het kost weinig

zaken verwacht. Natuurlijk moet het

moeite om enkele patiënten te vragen of

product (in dit geval het eten) goed zijn,

dit inderdaad het geval was tijdens hun

maar de bediening (de medewerkers) is

bezoek. Maar een andere mogelijkheid

evengoed van cruciaal belang of men-

waar wij veel gebruik van maken is het

sen in je zaak terugkomen.” Een fysio-

inzetten van mystery visits. Daarmee ver-

therapiepraktijk kun je op veel punten

zamel je veel onafhankelijke informatie.”

vergelijken met de horeca. Kenmerken
als eerlijkheid en betrouwbaarheid wil

Het gedrag dat moet worden veranderd

je graag koppelen aan je functioneren

om de belofte te kunnen waarmaken

als fysiotherapeut. Wibo: “De vraag is

kan verschillen per praktijk en zelfs per

hoe ver je hierin kunt gaan. Kan ik als

functie. De uitvoering kan anders zijn,

fysiotherapeut zeggen dat je binnen drie

omdat dit ook afhankelijk is van factoren

behandelingen altijd resultaat boekt? Je

als ‘product’ en ‘omgeving’. Stel dat je

moet in ieder geval zo eerlijk zijn dat je

praktijk moeilijk vindbaar of bereikbaar

vooraf duidelijk vertelt wat je plan is en

is, dan heeft dit sowieso al invloed op de

hoeveel behandelingen je verwacht voor

bezoekers en dus hun gedrag. De patiënt

je resultaat ziet. Patiënten kunnen het

heeft al een beleving bij zijn eerste

zeker waarderen wanneer je zegt: binnen

bezoek. Hoe is de praktijk ingericht? Hoe

een X aantal behandelingen verwacht ik

is de ontvangst? Dit soort factoren zijn

dit resultaat en zo niet, dan verwijs ik

ook een belangrijk deel van gastvrijheid.

je door naar een andere specialist.” Het

Als medewerker heb je recht op con-

vooraf uitleggen van het behandelplan

trole. Feedback is daarbij cruciaal. Een

is belangrijk om patiënten niet onnodig

medewerker is vaak best bereid om zijn

het gevoel te geven dat ze aan het lijntje

of haar gedrag aan te passen, maar het

worden gehouden. Hoewel dit zeker zou

is belangrijk dat dit ook gecontroleerd

moeten, is de kans groot dat dit in de

wordt. Sommigen denken dan aan een

praktijk lang niet altijd gebeurt.

beschuldigend vingertje als er iets niet

Ties: “Als je het hebt over verwachtingen

goed gaat. Maar beter is het om de

waarmaken is Mc Donalds een topbe-

positieve kanten te zien en te belichten.

drijf. Zij doen altijd wat ze beloven. Je

Als iemand zijn uiterste best doet om zo

kunt hun hamburgers niet lekker vinden,

Het belangrijkste aspect van boven-

gastvrij mogelijk de klanten / patiënten

maar gastvrijheid is ook duidelijkheid.

staand model is dat de grote lijnen op

te verwelkomen, moet hij of zij ook te

Mc Donalds heeft een duidelijke visie

managementniveau worden uitgezet,

horen krijgen dat het goed gaat. Sta je

en belofte en die komen ze altijd na.

maar dat de uiteindelijke, concrete

dag in dag uit je best te doen terwijl je

Hetzelfde geldt voor Van der Valk. Hoe

gedragsverandering door de mede-

het gevoel hebt dat er toch niemand iets

truttig het kersje op de appelmoes ook is,

werkers zelf wordt bepaald. Op deze

ziet of controleert, dan kan de motivatie

het zit er wel altijd op!”

manier is het nieuwe gedrag de mede-

heel snel verdwijnen.

Iets extra’s

werkers eigen en WILLEN ze dit zelf
uitdragen.
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Betrouwbaar

Het is belangrijk om duidelijk onder-

Ties: “Bij hospitality denk je al snel aan

scheid te maken tussen ‘de verwach-

de horeca. Dat is ook wel terecht. Ik

tingen waarmaken’ en ‘verwachtingen

gebruik de horeca ook vaak als metafoor

overtreffen’. Het is heel verleidelijk om

voor andere branches. In restaurants is

eens wat meer tijd te nemen voor je

het normaal dat je als klant bepaalde

patiënt. Fysiotherapeuten zijn van nature

Vlnr: Ron Haanschoten, Wibo Langeveld en Ties van Dijk

vaak gewend om hun patiënten ‘te ver-

is over nagedacht. In dat stadium kun je

wennen’. De vraag is of dit gastvrijheid

er namelijk nog iets aan doen. Achteraf

is. Met pamperen wek je juist valse ver-

is het kwaad al geschied wanneer een

wachtingen. Wibo: “Je ziet inderdaad dat

klant niet tevreden is. Hetzelfde geldt

je patiënten toch even gratis de oefen-

voor patiënten. Ze moeten niet alleen

Aandacht voor gastvrijheid biedt dui-

ruimte in laat. Het lijkt soms haast of

achteraf, maar ook tijdens een behande-

delijke en aantoonbare voordelen voor

therapeuten een soort misplaatst schuld-

ling al tevreden zijn over de behandelaar.

de ondernemende fysiotherapeut. Al

gevoel hebben.” Ties: “Maar vergeet niet

‘Ik scoor al een 9 in bepaalde reviews’ is

scoort een praktijk nog zo hoog op

dat mensen dat dan als standaard gaan

zeker niet voldoende om te kunnen zeg-

tevredenheidsonderzoeken, ook dan

verwachten. Mensen denken al snel

gen dat je optimaal presteert.

biedt gastvrijheid meerwaarde voor

dat dit normaal is. Zorg dat je eerst je

Meerwaarde gastvrijheid voor
uw praktijk

uw onderneming.

belofte waarmaakt en afspraken nakomt

Wat wil de patiënt

en pas op met extraatjes. Voordat je het

Ron: “We moeten nog beter in staat zijn

Concrete resultaten zijn onder andere:

weet wordt dat als de nieuwe standaard

om te weten waar een patiënt heen wil.

- Het vertrouwen van patiënten in de

gezien.”

Wil hij van zijn pijn af of wil hij weer nor-

totale dienstverlening kan aanzienlijk

maal een trap op kunnen lopen? Dat soort
Voor de fysiotherapeut is het ultieme

zaken zijn voor ons belangrijk om vooraf

resultaat ‘de tevreden patiënt’. Dit is

te weten en verschillen per persoon.”

relatief eenvoudig te meten door tus-

Ties geeft een mooi voorbeeld van de

worden verhoogd
- De (ver)binding van patiënten met de
praktijk neemt toe
- Er kan een hogere omzet worden
behaald, zowel op zorg als op aanvullende dienstverlening

Gastvrijheid is het doen van beloftes, niet te

- Alle medewerkers hebben toegevoegde waarde en het is duidelijk

verwarren met het in de watten leggen van je cliënten

wat er van alle medewerkers wordt
verwacht

sentijds te vragen hoe tevreden iemand

moeilijkheid om vooraf verwachtingen

is. Om weer even de vergelijking met de

te meten. Tijdens een onderzoek in een

horeca te maken: het is niet voor niets dat

restaurant lieten ze twee groepen men-

ze in een goed restaurant al bij de derde

sen tijdens gelijke omstandigheden exact

hap vragen of alles naar wens is. Daar

hetzelfde bestellen. De ene testgroep
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bestond uit mannen in pak, terwijl een

voor ons is dat we goed moeten zijn in de

klantencontact te verbeteren. Ontvangen

andere groep bestond uit zomers geklede

ogen van zowel de zorgverzekeraar als van

door een vriendelijke dame, boeiende

dames. Wat bleek? De heren werden

de patiënt. Daar zitten wel wat pijnpunten.

rondleiding en informatie over de vele

aanzienlijk sneller geholpen en stonden

Een eerlijk (behandel)plan zou eigenlijk

mogelijkheden… Maar geen enkele keer

zo weer buiten. Achteraf bleek waarom.

niet afhankelijk moeten zijn van een ver-

vroeg ze wat ik daar eigenlijk kwam doen.
Als je dat vertaalt naar de fysiotherapeut,

Het is belangrijk om duidelijk onderscheid te

dan zou je bij het eerste gesprek eigen-

maken tussen ‘de verwachting waarmaken’ en

Waar wilt u naartoe?”

‘de verwachting overtreffen’

helpt. Hoe je dat doet maakt in feite niet

lijk moeten vragen: Wat wilt u bereiken?
Wibo: “Het gaat er inderdaad om of het
zoveel uit.” Ron: “Je ziet in de markt
een duidelijke verschuiving naar stan-

De heren in pak werden gezien als zaken-

zekering. Dat de patiënt een deel van de

daardisering van producten en zelfs van

mannen die, zo nam men aan, weinig tijd

behandeling zelf moet betalen, dat is niet

behandelingen. Ik denk dat de kwaliteit

hebben en snel weer door willen naar het

anders. Daar moeten we gewoon eerlijk in

zeker stijgt door meer uniformering,

werk.

zijn.”

maar hier dreigt ook een valkuil. Het lijkt

Ron: “Hoe graag je het ook zou willen,

‘Wij geven betere adviezen’… Het zou

alsof een persoonlijke behandeling, op

je kunt niet beloven dat je behandeling

een belofte van Het Gezonde Net kun-

maat voor een bepaalde patiënt, schaar-

nooit uitloopt. De vraag is volgens mij

nen zijn. “We brengen nóg beter in kaart

ser wordt. En dat lijkt niet de bedoeling.

meer hoe je daar mee omgaat. Wij had-

wat de patiënt wil” Ties vraagt zich af of

De vraag is dus: Hoe geef ik mijn patiënt

den vroeger een huisarts die altijd een

je hier de zorgverzekeraar niet bij kunt

nog meerwaarde, ondanks de groeiende

uur uitliep. Hij nam voor iedere patiënt te

betrekken. Het zou zeker een interes-

standaardisatie?” Echter, dan moet je

veel tijd. Maar de wachtkamer zat altijd

sante optie zijn, maar fysiotherapeuten

dus wel weer oppassen dat je je niet

vol omdat hij geen onderscheid maakte.

weten dat het in de praktijk niet zo een-

laat verleiden om de verwachtingen te

Mensen waren het gewend en accep-

voudig werkt. Eerst laten zien dat het

overtreffen in plaats van ze eerst maar

teerden het ook. Dat lijkt me minder erg

werkt en pas dan kun je bij de zorgverze-

eens waar te maken.

dan wanneer je als patiënt het gevoel

keraars aankloppen.

len. Als je een half uur zit te wachten en

Standaardisering

Gedrag kun je veranderen
én meten

vervolgens sta je zelf binnen vijf minu-

Weten wat de patiënt wil en verwacht.

Eigenlijk wil je als ondernemende fysio-

ten weer buiten, is dat geen goede zaak

Het komt telkens terug in het gesprek en

therapeut iets toevoegen aan je praktijk

hebt dat een behandelaar tijd moet inha-

natuurlijk.”
Een gegeven waar fysiotherapeuten, maar

‘Wil de patiënt van zijn pijn af of weer normaal

ook andere zorgverleners, steeds vaker

een trap op kunnen lopen?

mee te maken hebben, is dat de patiënt
van vandaag de dag een consument is.
Men betaalt liever een tientje minder dan

Dat zouden we vooraf moeten weten!’

meer, maar uiteraard wil iedereen wel de
hoogste kwaliteit. Daarom is het ook zo

is natuurlijk ook cruciaal om de patiënt

zonder dat het veel investering kost. Ties:

belangrijk dat je niet alleen je stinkende

tevreden te houden. Het lijkt vaak mak-

“Dan kom je uit op gedrag. Dat kun je

best doet, maar daarbij altijd het ver-

kelijker dan het is. Ties: “Ik heb wel eens

relatief eenvoudig veranderen en vooral

wachtingspatroon van je patiënt / klant

een rondleiding gehad bij een sport-

goed meten.

in ogenschouw neemt. Ron: “Het dilemma

school. Hier waren we bezig om het

Voor het meten van gedrag(sverandering)
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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

Breaking Habits
Breaking Habits is gespecialiseerd in
het gedrag tussen mensen en denkt
mee over positieve gedragsverandering in situaties waar medewerkers
in contact komen met anderen. Dit
resulteert in een uitgebreid of beknopt
traject. Een gedragsverandering kan
alleen succesvol zijn wanneer nieuwe
gewoontes stroken met de cultuur
van de organisatie en de medewerker. Vanuit de visie van de organisatie
gebruikt Breaking Habits verschillende

zichtbaar is of er verbetering te zien is.

worden trajecten op maat ontwik-

instrumenten. Het kan met behulp van

Ties: “In de game vormen medewerkers

keld waardoor de kwaliteit toeneemt.

een mystery visitor, die als een ‘echte

van een bedrijf samen groepjes, waar-

Belangrijke vragen die beantwoord

patiënt’ compleet met nekklachten een

bij iedereen verschillende taken heeft.

moeten worden zijn: Wat vindt nu

afspraak maakt bij een praktijk. Maar het

Letterlijk alles moeten ze zelf regelen en

eigenlijk de klant/gast, de medewer-

kan ook met coaching, waarbij een erva-

organiseren. De bezoekers van het festi-

ker, de leidinggevende?

ren coach op de werkvloer zelf aan het

val hebben hoge verwachtingen en zijn

werk gaat met medewerkers. Breaking

niet zomaar tevreden. Het is een perfect

Habits heeft speciale software laten ont-

middel om een belofte aan gedrag te kop-

wikkelen (Questii), waarmee het meten

pelen. Een ander voordeel is dat we de

van gedrag vergemakkelijkt wordt. Er

game kunnen inzetten voor verschillende

wordt gebruikt gemaakt van o.a. vragen-

branches. De game is geschikt voor groe-

lijsten, foto’s en men kan elkaar beoorde-

pen vanaf 16 personen. Dat zouden in dit

len. Het programma is ook te gebruiken

geval bijvoorbeeld praktijkeigenaren kun-

om bijvoorbeeld vragenlijsten via een

nen zijn.”

iPad in een wachtruimte aan patiënten
voor te leggen.

Op 24 juni staat ‘hospitality’ op de agen-

Tevens is er in samenwerking met het

da van de netwerkdag van Het Gezonde

bedrijf ‘Frisse Blikken’ een game ont-

Net.

wikkeld: ‘Hospitality the Game’. Omdat

Ron: “Onze eerste taak wordt om als Het

rollenspelen lang niet door iedereen

Gezonde Net nieuwe beloftes te defi-

gewaardeerd wordt, besloot het bedrijf

niëren. Omdat we een coöperatie zijn

gebruik te maken van serious gaming.

van leden, zullen we hier alle praktijken

Het biedt deelnemers de mogelijkheid om

bij betrekken. De laatste jaren kennen we

de impact van gedrag richting de klant

steeds meer outcomemanagement, dus

te laten ervaren. Ze zijn niet alleen zelf

de vraag is hoe we toch de patiëntbele-

klant, maar moeten ook klanten tevreden

ving kunnen verbeteren. Dat wordt onze

stellen. De opdracht van de game luidt:

uitdaging de komende jaren!” 왍

Organiseer een populair festival met
veel bezoekers. In een halve dag wordt
een situatie nagebootst van een jaarlijks terugkerend festival, waardoor ook

Meer info? 쏅
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Een stille revolutie in de praktijk

Tijd voor positieve
gezondheid!
Tekst: Menno Pont
Beeld: Viola Hazelhoff, Inge van de Weem

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een ontwikkeling in de gezondheidzorg waarbij niet de ziekte centraal
staat, maar de gezondheid en vooral hoe die te verbeteren. Er
wordt zelfs gesproken van een stille revolutie. In het huidige
tijdsbeeld en de gezondheidsbeleving blijkt er behoefte om de
‘oude’ definitie en visie op gezondheid (WHO 1948) te verbreden
en te vernieuwen.
Terwijl duurzaamheid in veel domeinen

digmashift binnen de psychologie (niet

leidend wordt, blijven de gezondheids-

de ziekte behandelen maar kwaliteiten

zorg en geneeskunde achter. Daar heer-

versterken), liet deze beweging lange tijd

sen nog schisma’s als lichaam en geest

op zich wachten in andere domeinen van

en ziekte en gezondheid, die de basis vor-

de gezondheidszorg. Pas toen Machteld

men van politieke en klinische besluitvor-

Huber vanuit haar persoonlijke verhaal

ming. Mede hierdoor rijzen de zorgkosten

in 2011 de discussie aanzwengelde over

de pan uit en waar ziekte wordt bestre-

de noodzaak tot modernisering van de

den, blijft bovendien de gezondheids-

WHO-definitie van gezondheid uit 1948

winst uit. Tijd voor verandering! Tijd voor

(‘Gezondheid is een toestand van volledig

Positieve Gezondheid! MoveMens zal in

lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk

de komende uitgaven aandacht besteden

welzijn en niet slechts de afwezigheid van

aan de achtergronden van deze ontwikke-

ziekte of andere lichamelijke gebreken’.),

ling en interessante initiatieven.

volgde veel internationale interesse.
Na een aarzelend begin kreeg ze veel

Waarom positieve gezondheid?

aandacht en lof (parel van ZonMw, Paul

Sinds de positieve psychologie onder

Cremerlezing, NTVG, Medisch Contact,

leiding van Martin Seligman (auteur

Elsevier). Inmiddels is haar visie een

Authentic Happiness en voorzitter van

onderlegger van veel Nederlands zorgbe-

American Psychology Association 1998)

leid voor de toekomst en komen we met

zorgde voor een zeer succesvolle para-

zijn allen steeds meer tot de conclusie dat
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er iets fundamenteels moet veranderen in

andere benaderingen van gezondheid

medicalisering. Alleen bij volledig welzijn

de huidige gezondheidszorg en zeker ook

blijven ‘alternatief’ totdat het tegendeel

en afwezigheid van ziekte en schade ben

de geneeskunde.

‘bewezen’ is. Evidence based geneeskun-

je gezond, anders ben je ziek. De combi-

Waarom heeft dit zo lang geduurd? Zoals

de is eerder regel dan uitzondering. Door

natie van de voortgaande ontwikkeling

de inmiddels overleden Franse psychiater

ziektes te bestrijden gaan we uit van de

van medische technologie en diagnostiek

David Servan-Schreiber al constateerde

maakbaarheid van gezondheid. Ziekte

en de toename van chronische ziekten

in zijn baanbrekende werk ‘Uw brein als

en sterven is in deze visie het falen van

maakt deze definitie juist contraproduc-

medicijn’, is de Westerse geneeskunde

het menselijke systeem (de machine gaat

tief. Door gezondheid te beschouwen als

door zijn fantastische succes blijven han-

kapot, ziek zijn is zwak).

een statische toestand zonder ziekte of
beperking, is vrijwel iedereen een patiënt

gen in ziektedenken. Door de grote technologische vooruitgang is er in de laatste

Nieuwe definitie gezondheid

die doorlopend behandeling nodig heeft.

150 jaar extreem veel winst geboekt in

In het naoorlogse tijdsbeeld waarin de

De veerkracht van mensen wordt niet

het opsporen en behandelen van ernstige

WHO-definitie van 1948 wordt aangeno-

aangesproken, evenmin als het vermogen

en ook minder ernstige aandoeningen.

men, lijkt deze definitie meer een breed

zich aan te passen aan nieuwe situaties

Van Chirurgijn naar tele-hartchirurgie en

en idealistisch beeld voor de toekomst

en daar met behulp van zelfmanagement
mee om te gaan (Huber, 2015).

Onze levensverwachting is in de laatste 200 jaar net
zoveel toegenomen als de 2000 jaar daarvoor

Samen met ZonMw en De Gezondheidsraad organiseerde Huber in 2009
een internationale conferentie met 38
deskundigen, die de volgende vernieu-

van aderlaten naar moderne antibiotica

met ‘geluk en welzijn voor de gehele

wende definitie voorstelden: ‘Gezondheid

en MRI. Onze levensverwachting is in de

wereldbevolking’. Natuurlijk was het

als het vermogen om je aan te passen en

laatste 200 jaar net zoveel toegenomen

aannemen van deze definitie destijds

je eigen regie te voeren, in het licht van

als de 2000 jaar daarvoor! Geen wonder

een belangrijke stap voorwaarts voor

de sociale, mentale en fysieke uitdagin-

dat we blijven vertrouwen op deze aan-

de mensheid. Maar door gezondheid te

gen van het leven’.

pak die voortkomt uit het mechanische

beschrijven als een toestand van ‘volle-

Dit concept beschrijft, net als de WHO-

wereldbeeld van de vorige eeuw. Alle

dig’ welbevinden bevorder je onbedoeld

definitie, het fysieke, mentale en soci-
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Positieve Gezondheid

ale domein van de mens en heeft dus een

den. De bedoeling is om van de huidige

brede en integrale scope. Het verschil is

96% van de kosten voor 1e en 2e lijn (en

dat het nieuwe concept de potentie bena-

dus maar 4% voor zelfmanagement en

Machteld Huber is arts-onderzoeker

drukt om gezond te zijn of te worden - zelfs

preventie) naar een veel kleinere 2e lijn

en door persoonlijke ervaring met een

als er sprake is van een ziekte - en het ver-

en grotere en laagdrempelige 1e lijn te

aantal ziekteperiodes gaan uitzoeken

mogen van ieder mens om te groeien in de

komen. Met bovendien een veel groter

of je je eigen herstel kunt bevorderen.

richting van zijn persoonlijke doelen. Dat

aandeel van zelfmanagement en preven-

Ze deed jaren onderzoek naar voeding

deze visie voor veel beleidsmakers in de

tie (van ziekte en zorg naar gezondheid en

en teeltsystemen waarbij ze onder

gezondheidszorg een leidraad is geworden

gedrag). De nieuwe definitie geeft daarin

andere ontdekte dat de immuunreactie

is dan ook geen toeval.

een mooie aanzet waarin burgers worden

van biologisch graan etende kippen
veel sterker was en sneller herstelde.
Haar eerste bewijs dat er factoren zijn

Door gezondheid te beschrijven als een toestand

die gezondheid kunnen bevorderen. Ze
stelde voor om dit te duiden als ver-

van volledig welbevinden bevorder je onbedoeld

schijnsel van ‘resilience of veerkracht’.
In 2008 dient zij een voorstel in voor

medicalisering

een nieuwe definitie van gezondheid,
en staat daarmee aan de basis van een
nationale en internationale discussie

Om grip te krijgen op de zorgkosten en

aangesproken op hun kracht en mogelijk-

met zeer veel impact.

ontwikkelingen in de toekomst (meer

heden, waarbij het grote potentieel van

In haar vervolgonderzoek waarin

chronische zieken, vergrijzing, indivi-

het bevorderen van gezondheid kan wor-

bijna tweeduizend behandelaars,

dualisering) zijn er recent drie grote

den gaan gebruikt.

patiënten, deskundigen en gewone
burgers werden bevraagd verzamelde

transities aangenomen: AWBZ naar
WMO, de Zorgverzekeringswet en de

Initiatieven in de praktijk

Huber maar liefst 556 indicatoren

Participatiewet. In al deze wetten is de

In navolging van de visie van Huber

van gezondheid. Daarmee beschreef

eigen verantwoordelijkheid van de burger

zijn 8 zorgorganisaties (Omring, Vi-

zij het begrip ‘Positieve Gezondheid’

(en ook van de gemeente) groter gewor-

vium, Raphaelstichting, BrabantZorg,

met zes hoofddimensies (‘pijlers’) en
daarbinnen 32 verschillende aspecten.
Positieve gezondheid is uitgewerkt in
het ‘Spinnenweb Positieve gezondheid’ met 6 assen (zie afbeelding).
Een patiënt beoordeelt zelf met een
rapportcijfer hoe tevreden deze is met
zijn functioneren op de 6 assen. Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.
Huber: “Vermogen is te ontwikkelen,
dat is essentieel.” Ze pleit voor een
cultuur waarin mensen leren hoe zij
voor zichzelf moeten zorgen. “Ik denk
aan resiliencepoli’s, veerkrachtpoli’s,
waar mensen leren met hun ziekte om
te gaan.”
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Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem

Geel, riep in Medisch Contact (nr51/52,

of het wegnemen van ziekte. Positieve

en Thebe) aan de slag gegaan met

dec 2015) al op om het positieve gezond-

psychiatrie staat voor een op de indi-

Positieve Gezondheid. Vanuit de gedeel-

heidsconcept te omarmen en zoveel

viduele patiënt toegesneden, ‘geper-

de visie helpt het de medewerkers bij

mogelijk de patiënt de regie te laten

sonaliseerde’ behandeling, waarbij de
focus op klachten en problemen gecom-

Door gezondheid te beschouwen als een statische
toestand zonder ziekte of beperking, is vrijwel iedereen
een patiënt die doorlopend behandeling nodig heeft

pleteerd wordt met een focus op eigen
kracht en mogelijkheden. Hierbij is ook
aandacht voor de wisselwerking met de
persoonlijke woon-/werkomgeving. De
patiënt wordt maximaal bij de behandeling betrokken en waar mogelijk wordt de
computer als hulpmiddel ingezet.
Ook bij GGZ Breburg (midden en west

het (methodisch) handelen en stimuleert

voeren over zijn eigen herstel. ‘Alles

Brabant) een interessant initiatief: Onder

het cliënten na te denken over wat zij

doen wat het contact tussen behandelaar

aanvoering van professor Christina van der

nodig hebben om een zo normaal moge-

en patiënt faciliteert; goede zorg op het

Feltz-Cornelis werd Veerkracht als kern-

lijk leven te leiden. Welke ondersteu-

goede moment.’

thema genomen voor beleid en behande-

ning past daar het beste bij en welke rol

Otto Delleman, psychiater van GGNet

ling. Veerkracht is nodig om een flexibele

kunnen familie en mantelzorgers daarbij

in Apeldoorn, pakte dit stokje al eer-

koers te kunnen varen in tijden met vele

vervullen?

der op en startte het project Positieve

veranderingen. Door de cliënten hun eigen

Ook binnen de GGZ is steeds meer aan-

Psychiatrie. Hij bereikte dat GGNet in

kracht te laten versterken leren ze met hun

dacht voor een bredere, meer integrale

haar visie het bevorderen van welbe-

beperkingen om te gaan en hun mogelijk-

en positieve benadering. De huidige

vinden als algemene noemer neemt, in

heden beter te kunnen benutten.

voorzitster van GGZ-Nederland, Jacobine

plaats van het verminderen van klachten

Van der Feltz heeft Veerkracht ook bin-

Veerkrachtige revalidatie in
de praktijk

oneel systeem. Zodoende beïnvloeden

s 6EERKRACHTIG BEWEGEN GEBRUIK

ze zelf hun gezondheid op een positieve

makend van graded activity en graded

wijze, ongeacht de omstandigheden.

exposure en lichaamsbewustwording
s 6EERKRACHTIG LEVEN MET THEMAS UIT DE

Veerkrachtige Revalidatie is een intensief

Het programma kent onder meer de vol-

behandelprogramma in het aanbod van

gende onderdelen:

mindfullness, zelfcompassie, zingeving

De Gezonde Zaak. Dit programma duurt 8

s 6OORLICHTING OVER EN OEFENEN MET

en zinvolle dagbesteding/arbeid)

weken, waarbij mensen 3 tot 4 dagdelen
op locatie aanwezig zijn. Groepssessies
worden afgewisseld met individuele
begeleiding. Op basis van het multidis-

basisgezondheidsvaardigheden
(gezond eten, bewegen en slapen)
s 6OORLICHTING OVER DE NEUROBIOLOGIE VAN
veerkracht, pijn en vermoeidheid

Er is bewust gekozen voor groepsprogramma’s. Naast lotgenotencontact (je
bent niet de enige) heeft men veel aan de

ciplinaire onderzoek worden behandel-

s 6EERKRACHTIG DENKEN EN HANDELEN

coaching en de reflectie van groepsleden.

doelen voorgesteld, toegespitst op de

waarbij gebruik wordt gemaakt

Het programma kent een overnachting.

persoonlijke situatie.

van onder meer Acceptance and

Hierdoor zijn mensen even helemaal uit

Commitment Therapy (het aanleren

hun normale ‘volle’ omgeving, waardoor

Mensen leren hun eigen veerkracht te

van zelfmanagementvaardigheden,

ze optimaal en ongestoord bezig kunnen

gebruiken om het evenwicht te herstellen

probleem oplossend handelen, commu-

zijn met hun eigen gezondheids-, bezin-

van een ontregeld pijn, stress en emoti-

nicatievaardigheden en assertiviteit)

nings- en verdiepingsproces.
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Menno Pont
Menno Pont (1965) is sinds 2002 revalidatiearts en werkzaam bij Reade, centrum voor Revalidatie en Reumatologie
in Amsterdam. In 2006 startte hij de
polikliniek voor Gezondheid en Gedrag
met een gespecialiseerd chronisch
pijnteam dat logistiek, inhoudelijk en
wetenschappelijk voorloper is in de
Nederlandse pijnrevalidatie. Met zijn
team werkt Pont nauw samen met
verschillende universiteiten (zie www.
movemens.nl). Namens de Vereniging

klinische centrum Lichaam, Geest en

Positieve gezondheid en
de toekomst

Gezondheid een plaats gegeven. In haar

Het is duidelijk dat de tijd rijp is voor het

de CBO richtlijn CVS (2011) en is hij

boek Het Stressbeeld wordt op heldere

concept Positieve Gezondheid en om bij

betrokken bij de ontwikkeling van de

en praktische wijze beschreven wat er

te dragen aan duurzame ontwikkeling.

nieuwe zorgstandaard SOLK (opvol-

in je lichaam, brein en psyche gebeurt

Zelf kunnen en moeten investeren in het

ger van de multidisciplinaire richtlijn

nen het behandelaanbod van haar top-

van Revalidatieartsen werkte hij aan

SOLK, Trimbos 2012).
Sinds 2012 is hij tevens bestuurslid bij

Van ‘zorg en ziekte’ naar ‘gezondheid en gedrag’

het Netwerk Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten (NOLK), dat de
kwaliteit van behandeling, scholing en
onderzoek tracht te verbeteren.

bij stress en hoe deze aspecten samen-

verbeteren van je gezondheid zal ook een

Sinds 2015 staat Pont bij De Gezonde

hangen. Veerkracht kan je helpen bij het

logisch aangrijpingspunt worden in de

Zaak aan het hoofd van het behandel-

omgaan met stress en dat geldt voor

toekomst van de Nederlandse en inter-

team dat het programma Veerkrachtige

zowel patiënten als professionals.

nationale gezondheidszorg. Nuttige data

Revalidatie ontwikkelt en uitvoert.

Binnen de arbocuratieve sector is dr Rob

(genetisch onderzoek, Big Data) zullen

Hoedeman (arboarts bij Arboned, gepro-

steeds meer en sneller inzicht geven in

moveerd op SOLK en arbeid) al jaren een

welke kwetsbare of juist sterke genen

pionier die hulpbronnen wil inzetten om

tot uiting komen, onder welke omstandig-

verzuim terug te dringen en plezier en

heden en door welk gedrag. De protocol-

productiviteit te vergroten. Hij gebruikt

len van de toekomst voor de chronische

hiervoor een model, gericht op het ont-

ziekten zullen zich hierop moeten richten.

wikkelen van positieve spiralen van de

Wearables zullen de patiënten nuttige

werknemer. Binnen de revalidatiesector

feedback geven maar ook steeds meer

is Veerkrachtige Revalidatie (zie kader

kunnen sturen. Breingestuurde devices

vorige pagina) een initiatief dat in haar

zullen steeds dichter bij ‘de kern’ kunnen

programma op expliciete wijze aandacht

meten en sturen. 왍

besteedt aan de fysieke, mentale/emotionele en sociale veerkracht. Het gaat
erom welke biopsychosociale puzzelstukken hierbij van belang zijn.
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Wat kunnen we doen tegen alle bedreigingen?

Het beschermen van ons
digitale bezit
Tekst: Arno Been

Zeker met de recente aanslagen in het achterhoofd heeft het begrip ‘veiligheid’ een extra zware
lading gekregen. We kijken er al niet meer van op dat bij de ingang van voetbalstadions detectiepoortjes staan en dat er zware jongens op festivals rondlopen met het woord ‘Security’ op de rug.
Rondom staatshoofden lopen men-in-black met zonnebrillen en oortjes die ernstig in het rond kijken,
maar ook kamerleden, popsterren en zelfs burgemeesters krijgen tegenwoordig extra bescherming.
De reden? Om zo goed mogelijk te beschermen wat we zo waardevol vinden: ons leven én ons bezit.

Maar hoe beschermen we ons ‘digitale

we eerst aan de omgeving: schuilt daar

zie ik dat ik net naast de link heb geklikt

bezit’? De gegevens die van ons zijn zoals

gevaar? Het grootste gevaar is echter de

en ben opeens weer alert. Waarom moet

onze privézaken, informatie met betrek-

gebruiker zelf. Welke activiteiten heeft

ik klikken om een factuur op te halen?

king tot bankgegevens, gezondheid en

hij gepland? Wat gaat hij doen, waar

Onmiddellijk gaan alle alarmbellen af

ID, maar ook gegevens van anderen die

gaat hij heen, houdt hij zich aan de agen-

en bekijk ik de e-mail nog eens goed.

wij beheren. Dan kun je denken aan de

da? Hoe goed de beveiliging ook is, de

Ziet er echt uit. Logo van de KPN, juiste

databestanden met patiënt- of klantge-

gebruiker zelf vormt het grootste gevaar

adresgegevens, maar toch. Wel een erg

gevens die wij beheren. De veiligheid en

en is hiermee dan ook de zwakste scha-

simpele factuur. Zonder erop te klikken

vooral beveiliging van dit soort gegevens

kel in de totale security.

kijk ik waar de link naartoe verwijst: een

is uiteraard van groot belang. Waar moet

Een goed voorbeeld hiervan is mij

vage website die niets met een KPN fac-

je voor uitkijken en wat kun je zelf doen

onlangs zelf overkomen en zal menigeen

tuur te maken heeft. Aan wie was de mail

om de risico’s te minimaliseren?

bekend voorkomen. Iedere ochtend bekijk

eigenlijk verzonden? sales@... Waarom

ik als eerste mijn e-mails en print alle

naar sales? Alle facturen worden door

Bewustwording

binnengekomen facturen van leveran-

de leveranciers naar een speciaal adres

De eerste stap naar een optimale veilig-

ciers uit. Zo had ik ook een e-mail van de

gemaild. Kortom, de mail was vals.

heid is de bewustwording van de geva-

KPN, niet ongewoon want onze mobiele

ren die er zijn. Hoe kunnen we vriend

telefoons hebben een abonnement van

Vele soorten bedreigingen

van vijand onderscheiden in de digitale

KPN. Op hetzelfde moment komt een col-

Hoewel men in het algemeen vaak over

wereld? Welke potige security medewer-

lega binnen om me goedemorgen te wen-

‘virussen’ praat, zijn er tegenwoordig

kers staan er eigenlijk naast ons te kijken

sen en terwijl ik me omdraai, klik ik op

vele gevarieerde bedreigingen en tactie-

of alles veilig is? En waar moeten zij

de link ‘klik hier voor de factuur’. Op het

ken waarvan de duizenden verschillende

eigenlijk naar kijken? Natuurlijk denken

moment dat ik weer op mijn scherm kijk,

virussen slechts een onderdeel vormen.
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Verklein de kans om slachtoffer
te worden

We laten een aantal belangrijke voor u

terug te verdienen en de prijzen van de

de revu passeren.

applicatie voor de gebruiker laag of zelfs
gratis te houden.

Het helemaal voorkomen van alle

Badware is bijvoorbeeld een verzamel-

De inkomsten kan softwareontwikke-

besmettingen en bedreigingen is

naam voor alle software die de werking

laars winst opleveren en motiveren om

onmogelijk. Soms kunnen computers

van computersystemen verstoort, onge-

deze applicaties te blijven ontwikkelen

bijvoorbeeld ook besmet raken via een

acht of dit met kwade bedoelingen is of

en onderhouden. Sommige adware is

reguliere website die door criminelen

niet. Er wordt dus extra software op uw

ook shareware. Deze software mag,

is gehackt. Wel kun je veel doen om

computer geplaatst, zonder u te informeren

met eventuele restricties, gratis gedeeld

de kans op besmettingen aanzienlijk te

over de identiteit en het doel van deze soft-

worden (sharing). Gebruikers kunnen dan

verkleinen. De belangrijkste tips:

ware. Van de een op de andere dag heeft

vaak kiezen voor een ‘geregistreerde’ ver-

u opeens een startpagina die toch echt

sie, meestal tegen een geringe vergoe-

anders is dan degene die u had ingesteld.

ding. Voordeel is dat je met deze versie

kanten van software (zoals Microsoft

Malware is andere soort van software

geen last hebt van advertenties en spon-

Windows, Adobe Reader, Flash

die gebruikt wordt om computersyste-

taan verschijnende pop-ups.

Player) brengen regelmatig updates

men te verstoren, maar daarbij wordt

uit om beveiligingslekken te dichten.

ook gevoelige informatie verzameld of

Gevaarlijker kan het worden wanneer je

Update dus uw software omdat in

toegang verkregen tot uw computer.

te maken krijgt met spyware: computer-

deze updates vaak veiligheidslekken

Het woord is een samenvoeging van de

programma’s (of delen daarvan) die infor-

worden gedicht

s'EBRUIK ACTUELE SOFTWARE $E FABRI-

Engelse woorden malicious en software

matie vergaren over een computergebrui-

s3URF NIET OP HET INTERNET ALS JE INGE-

(kwaadwillende software). Het verschil

ker en deze doorsturen naar een externe

logd bent op een account met admi-

met badware is dus dat hier sprake is van

partij. Spyware heeft meestal als doel

nistrator-rechten

kwade opzet.

om geld te verdienen aan gebruikersge-

s3URF NIET OP HET INTERNET ZONDER UP

gevens. De term komt van het Engelse
Een veel voorkomende vorm van software

woord spy (spion) en het is vooral ont-

s'EBRUIK EEN GOED ANTIVIRUSPROGRAM-

is adware of advertentie ondersteunende

staan door het illegaal kopiëren van soft-

ma en controleer dat het telkens

software. Adware is een softwareappli-

ware. Toen de inkomsten uit verkopen

wordt ge-update

to-date antivirusprogramma

catie die plotseling advertenties weer-

daalden, moesten programmamakers

s'EBRUIK EEN FIREWALL

geeft. Deze applicaties bevatten ook

op zoek naar nieuwe manieren om geld

s/PEN GEEN VERDACHTE BIJLAGEN IN

codes die de advertenties weergeven in

te verdienen. Het toevoegen van spy-

een pop-up, pop-under of ander venster

ware aan een programma was één van

s$OWNLOAD OF INSTALLEER GEEN NEP-

dat plotseling op het computerscherm

die manieren. Er zijn bijvoorbeeld twee

programma’s of gehackte (illegale)

verschijnt. Adware helpt ontwikkelkosten

versies van het peer-to-peerprogramma

e-mails

software
Wie toch slachtoffer is geworden, doet
er altijd goed aan om aangifte te doen
bij de politie. De politie adviseert om
hiervoor een afspraak te maken met
het wijkteam en van tevoren aan te
geven dat het om cybercrime gaat,
zodat de juiste experts beschikbaar
zijn.
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Kazaa: het ene kost geld, het andere

ernstige gevallen kunnen virussen ook

trouwen te geven, ook nog zijn eigen per-

bevat spyware. Hoewel dit een commer-

schade aanrichten in de computer zelf,

soonlijke gegevens (naam, e-mailadres,

ciële vorm van spyware betreft, hoeft het

bijvoorbeeld door gevoelige gegevens te

telefoonnummer) te zien.

niet gevaarlijk te zijn. Helaas zijn er ook

wissen of ongewenst te verspreiden. In

meer criminele varianten van spyware.

zeer ernstige gevallen kan de gebruiker

Het laatste gevaar dat we hier bespreken

zelfs de totale controle over de computer

is ransomware (ransom = losgeld), een

Een probleem is dat gebruikers vaak niets

verliezen. Maandelijks worden er enkele

chantagemethode op internet door mid-

weten van de spywarefunctie van een

duizenden verschillende virussen aan-

del van malware. Ransomware is een

programma. Er zijn ook varianten waarbij

getroffen. Veel bestaande virussen zijn

programma dat een computer (of gege-

gebruikers wél over de spywarefunctio-

gelukkig niet virulent genoeg om zich

vens die erop staan) blokkeert en ver-

naliteiten worden ingelicht. Dit vindt ech-

zelfstandig te verspreiden.

volgens van de gebruiker geld vraagt om

ter vaak op een listige wijze plaats, bij-

Bij phishing (‘vissen’ / ‘hengelen’) gaat

de computer weer te ‘bevrijden’. Betalen

voorbeeld ‘verstopt’ in de algemene voor-

het om internetfraude. Mensen worden

blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting

waarden. Er zijn detectieprogramma’s die

via internet opgelicht door ze te lokken

van de computer te leiden, zo waar-

de spyware na installatie kunnen ont-

naar een valse (bank)website, die een

schuwt de Nederlandse overheid.

dekken en eventueel verwijderen, maar

kopie is van een echte banksite. Daar

De computers van de slachtoffers worden

dit is in tegenstelling tot virusscanners

loggen mensen nietsvermoedend in met

geïnfecteerd zoals ook andere virussen

wel achteraf. Virusscanners voorkomen

hun inlognaam en wachtwoord of zelfs

worden verspreid. Bij het heropstarten

namelijk de installatie van ongewenste

hun creditcardnummer. De fraudeur krijgt

van de computer krijgt de gebruiker een

programma’s. Daarbij moet je ook nog

hiermee de beschikking over deze belang-

scherm te zien met een boodschap. In

oppassen voor slechte, valse en malafide

rijke gegevens met alle gevolgen van dien.

deze boodschap krijgt het slachtoffer te

spyware-detectieprogramma’s. Een aan-

De fraudeur doet zich hierbij voor als een

lezen dat zijn of haar computer geblok-

tal van deze programma’s werkt slecht of
probeert de gebruiker aan te zetten tot
het kopen van een betaalde variant.

Het grootste gevaar schuilt in de gebruiker zelf

Virussen en fraude
Nog vervelender wordt het als je te

vertrouwde instantie, zoals een bank. De

keerd werd en pas na betaling weer

maken krijgt met virussen. Een compu-

meeste vormen van phishing vinden plaats

wordt vrijgegeven. Vaak wordt de indruk

tervirus is software die echt schadelijk

via een e-mail. De slachtoffers worden via

gewekt dat het bericht afkomstig is van

kan zijn. Een virus kan zich in een bestand

een mailtje naar de valse website gelokt.

een betrouwbare (overheids)instantie en

nestelen, bijvoorbeeld in die van het

De mail bevat een link naar de website

dat er een boete moet worden betaald

besturingssysteem. Computervirussen

met het verzoek om zogenaamd ‘de inlog-

wegens misbruik van het internet. Echter,

worden als schadelijk beschouwd omdat

gegevens te controleren’.

noch de politie noch de opsporingsdien-

ze schijfruimte en computertijd in beslag

Bij de variant ‘spear phishing’ krijgt het

sten gaan zo te werk. Wie ransomware

nemen van de besmette computers. In

slachtoffer, om hem het gevoel van ver-

op zijn computer heeft, is voor de politie
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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.

Datalek
Wellicht heeft u er al eens van gehoord, een datalek…
Wat is een datalek? De wettelijke definitie is heel breed. Op het moment dat
persoonsgegevens verloren raken of
onrechtmatig worden bewerkt, spreekt
de wet van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en wordt
dus zeker geen verdachte. De criminelen

ting om de verwerking van persoonsge-

het als een datalek gezien. Dit bete-

zijn enkel op geld uit en zullen de com-

gevens te melden. Vanaf 1 januari 2016

kent dat er niet alleen sprake is van

puter na de betaling mogelijk vrijgeven.

is dat ook mogelijk bij schending van

een datalek als een hacker toegang

Er zijn helaas ook meerdere gevallen

meer algemene verplichtingen die de

heeft verkregen tot de persoonsgege-

bekend waarbij de computer daarna niet

wet stelt aan gebruik en verwerking van

vens, maar ook wanneer er een USB-

werd ontgrendeld. Ransomware komt

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als per-

stick met vertrouwelijke gegevens in

voor in drie vormen: het systeem wordt

soonsgegevens niet op een behoorlijke

een openbare ruimte blijft liggen. Voor

gegijzeld, een bestand wordt gegijzeld of

en zorgvuldige manier zijn verwerkt of

webshops of andere sites met online

het betreft een combinatie van beide.

langer worden bewaard dan noodzakelijk

inschrijfformulieren, zou er al sprake

is, maar ook als de beveiliging niet deugt,

zijn van een datalek als de formulie-

Nieuwe Nederlandse en
Europese regelgeving

het beheer van persoonsgegevens slecht

ren niet via een beveiligde verbinding

is georganiseerd of gevoelige informatie

(SSL) worden verzonden.

Zowel private als publieke organisaties

over burgers zoals hun politieke voorkeur

die persoonsgegevens verwerken, zijn

of levensovertuiging is misbruikt.

Maar wanneer en hoe kunt u datalekken kunt melden leest u op www.

met ingang van 1 januari van dit jaar
verplicht om inbreuken op de beveili-

Voorkomen is beter dan genezen. En

vanadcomvio.nl/content/datalekken.

ging te melden die leiden tot bijvoor-

als zorgondernemer wil je er uiteraard

Hier vindt u een handige gratis app

beeld diefstal, verlies of misbruik van

alles aan doen om je gevoelige data te

downloaden die u door middel van

persoonsgegevens. Dat zijn dus meer

beschermen. Je moet er niet aan den-

enkele vragen bij twijfel laat zien of er

organisaties dan de aanbieders van

ken dat privacygegevens van je cliënten

sprake is van een datalek en of u mel-

elektronische communicatienetwerken

op straat komen te liggen. De overheid

dingsplicht heeft.

en -diensten voor wie op grond van de

heeft onlangs de meldplicht al uitgebreid,

Telecommunicatiewet reeds een meld-

iedereen wordt verzocht dataleks te mel-

plicht geldt bij diefstal, verlies of mis-

den (zie kader), maar helaas… Hoe goed

bruik van persoonsgegevens van abonnee

we onszelf ook beschermen, bedreigin-

of gebruiker. Het doel van de meldplicht

gen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Wel

is om tot een betere bescherming van

kunnen we er samen alles aan doen om

persoonsgegevens te komen. Verder kan

de gevaren te minimaliseren. In de kader-

het College bescherming persoonsgege-

tekst op pagina 44 kun je lezen hoe je de

vens (Cbp) in meer gevallen een bestuur-

kans om slachtoffer te worden kunt ver-

lijke boete opleggen aan overtreders van

kleinen. En zoals zo vaak, begint dat met

privacyregels. Het Cbp mocht voorheen

het veranderen van je eigen gedrag. 왍

alleen een bestuurlijke boete opleggen
bij een overtreding van een administratief voorschrift, bijvoorbeeld de verplich-
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Benchmarken in de
paramedische sector

Met benchmarken voor de paramedische

Aandeel in aantal zittingen COPD

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 ruim 550), hoe
beter het beeld dat we kunnen schetsen.

Figuur 1 Aandeel COPD in aantal zittingen

Totaal gaat het om 418.420 patiënten en
497.408 klachten in 2015 (uploads tot
op heden). Intramed-gebruikers die ook
Intramed-PLUS gebruiken kunnen zelfs
gratis gebruik maken van ParaBench.

Longziekten en de fysiotherapeut
Het Longfonds maakt zich al jaren hard
voor COPD en astma. Bij COPD is de
vergoeding voor fysiotherapie vanuit de
basisverzekering geregeld. Bij astma is dat
nog niet het geval, terwijl dat eigenlijk wel
zou moeten. Onlangs, op Wereld Astma
Dag, heeft het Longfonds hier aandacht

Figuur 2 Aandeel patiënten voor COPD

voor gevraagd. “Mensen die hun astma
moeilijk onder controle krijgen en gebaat
zijn bij fysiotherapie, moeten dat vergoed
krijgen”, zo pleit de directeur van de
Longfonds patiëntenvereniging Hendrien
Witte. “Fysiotherapie helpt, net als bij de
longziekte COPD”, dus dat is alle reden om
het ook bij deze vorm van astma te vergoeden uit de basisverzekering.”
In Nederland hebben een miljoen mensen een longziekte, ruim de helft heeft
astma. Eén op de vijf hiervan (113.000
mensen) krijgt astma moeilijk onder
controle. Medicijnen helpen wel, maar
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Figuur 3 Behandelgemiddelde COPD

onvoldoende. Hyperventileren, vermoeidheid, minder bewegen, overgewicht en
psychische problemen komen bij deze
groep patiënten vaker voor. Net als het
Longfonds onderschrijft ook dr. Alex van
’t Hul (Radboud UMC in Nijmegen) de rol
van de fysiotherapeut. “Fysiotherapie en
begeleid bewegen helpen hen om grip te
krijgen op hun astma en hun leven. Het
kan een positieve invloed hebben op de
kwaliteit van leven, die niet kan worden
bereikt met het louter voorschrijven van
medicijnen. Zonder deze behandelingen

Figuur 4 Verdeling op geslacht voor COPD

krijgen we het aandeel moeilijk behandelbaar astma niet naar beneden.” We
houden de ontwikkelingen in de gaten en
kijken in deze uitgave naar COPD. COPD
is 5,4% van het totale behandelvolume
en een klacht die in de basisverzekering
valt. Bij deze longziekte is het belangrijk
dat mensen hun conditie op peil houden.

Meer behandelingen COPD
In het aandeel COPD in zittingen (figuur
1) zien we door de jaren heen een lichte
stijging (van 3,43% in 2012 naar 5,4% in
2015). De stijging is te verklaren door de

Figuur 5 DTF

toename in zittingen binnen de groepen
18-65 en 65+.

lingen worden gegeven per patiënt, als

patiënten gaat, waarvan we per jaar de

Figuur 2, het aandeel patiënten met

het COPD klachten betreft.

vergelijking kunnen maken.

COPD, laat zien dat minder dan 1% van

Opvallend bij de onderverdeling naar

het totaal aantal patiënten COPD betreft.

geslacht (figuur 4) is dat er in de catego-

In de laatste grafiek (figuur 5) zien we

Er zijn geen bijzondere trends zichtbaar

rie 18-65 relatief meer vrouwen in behan-

dat de DTF (Directe Toegankelijkheid

en het aantal patiënten is niet noemens-

deling zijn. Bij 65+ zijn het juist opvallend

Fysiotherapie) blijft stijgen. Steeds meer

waardig gestegen.

veel meer mannen, al neemt dit aantal

patiënten bezoeken de fysiotherapeut zon-

Doordat het aantal zittingen COPD is

door de jaren heen wel wat af. Dat er in

der verwijzing. Opmerkelijk is dat er nog

gestegen en het aantal patiënten onge-

deze leeftijdsgroep meer mannen worden

steeds chronische patiënten zijn die zon-

veer gelijk is gebleven, is de conclusie

behandeld is extra opvallend aangezien

der verwijzing bij de fysio terecht komen.

dat het behandelgemiddelde bij deze

meer vrouwen de fysiotherapeut bezoe-

Zeker omdat zij wel een verwijzing nodig

groep patiënten aanzienlijk stijgt. Het

ken dan mannen. Er is wel een lichte

hebben. Het kan zijn dat ze dit later alsnog

behandelgemiddelde COPD (figuur 3)

stijging te zien bij vrouwen van 65+ die in

geregeld hebben, maar wellicht dat dit

laat deze opvallende trend zien. Het gaat

behandeling komen.

administratief niet aangepast is. De ver-

weliswaar om trajecten die ook over de

Wel moet vermeld worden dat de fluc-

houding chronisch / niet-chronisch blijft

jaargrens heen lopen, maar de conclusie

tuaties in de groep 18-65 nog groot

de laatste jaren redelijk constant. 왍

is duidelijk dat er steeds meer behande-

zijn, omdat het over totaal ‘slechts’ 500
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