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Wilt u een audit laten uitvoeren?
HCA staat borg voor de kwaliteit van uw zorg!
HealthCare Auditing staat voor:
• Het eerste auditbureau voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
logopedisten en kinderergotherapeuten in Nederland;
• Klantgerichtheid waarbij de klant in het gehele auditproces centraal staat;
• Deskundigheid met uitsluitend gecertificeerd opgeleide auditors, allen
werkzaam in de paramedische markt;
• Kwaliteit, expertise en zeer ruime ervaring in het uitvoeren van de audits;
• Inhoudelijke kennis van de paramedische markt. Al uw inhoudelijke vragen
kunnen wij beantwoorden;
• Klanttevredenheid, meer dan 95% van onze klanten is uiterst tevreden
over onze dienstverlening en service;
• Service, wij gaan een stap verder voor onze klanten!
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Bel vrijblijvend voor informatie, vragen of advies naar 023-5452360
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Redactioneel

Blijf in beweging!
Zoek je hulp?

bijvoorbeeld artrose. Artrose kan ieder-

om je de aandacht te geven die je nodig

Terwijl je dit leest wacht je op een

een overkomen, jong en oud en het

hebt. Heb je nu, na het lezen van dit

afspraak met de fysiotherapeut. Je

gaat nooit meer over. Dat klinkt heel

stukje, nog tijd over? Blader dan snel

bent hier voor jezelf, of je bent met je

verdrietig en dat is het ook. Maar je

door, je komt vast iets tegen wat past.

partner, moeder of wellicht kind mee. In

kunt wel actie ondernemen om er niet

ieder geval zit je hier omdat je, al dan

bij te blijven zitten en er het beste

Ik wens je veel leesplezier.

niet, aan eigen lijve hebt ondervonden

van te maken. Een belangrijke actie is

En de groeten aan je fysiotherapeut!

dat het lichaam soms een extra handje

gezond eten en blijven bewegen. Hoe

nodig heeft.

gek dat ook klinkt terwijl jij hier misschien wel in de wachtkamer zit omdat

Je lijf, je gezondheid. Het wordt zo vaak

je pijn hebt, en juist bewegen het erger

gezegd maar ik doe het toch ook nog

lijkt te maken!

een keer: je gezondheid is een groot
goed (zo niet je grootste) en daar moet

Bewegen is onze natuur

je dus goed voor zorgen. Op veel “wen-

En omdat bewegen bij onze natuur

sen top 10” lijstjes vind je een lang en

hoort, hebben we bij MoveMens ook

gelukkig leven op 1. En dat staat en valt

een beweging in gang gezet. We zijn

toch wel met een goede gezondheid.

al bijna 20 jaar een blad voor onder-

door Inge van de Weem

nemers in de fysiotherapie. Die onder-

Gezondheid… je grootste goed

nemer is de fysiotherapeut waar jij

In dit magazine lees je verschillende

dadelijk een afspraak mee hebt. Wij

verhalen en artikelen die hier over

willen jouw therapeut ondersteunen

gaan. Uit deze verhalen blijkt maar

om zijn werk zo goed mogelijk te doen.

weer hoe belangrijk het is dat je oog

Hoe raar het ook mag klinken, hij heeft

hebt voor lijf en leden. Wanneer je hier

het beste met je voor maar het liefst

goed voor zorgt is de kans dat je je lek-

ziet jouw fysiotherapeut jou eigenlijk

ker voelt het grootst, de kans dat je ziek

niet. Niet omdat hij jou geen prettig

Inge is bladmanager

wordt het kleinst. Dat betekent dat je

mens vindt maar juist omdat hij het je

bij MoveMens.

dus aandacht moet hebben voor gezond

gunt een lang, gelukkig en pijnvrij leven

Heb jij een vraag of suggesties

bewegen, verantwoord eten en genoeg

te leiden. Dat jullie elkaar niet zien,

voor Inge mail haar dan:

rusten. Het liefst alle drie in de juiste

gewoon omdat het niet nodig is, omdat

Inge@MoveMens.nl

combinatie en de juiste doses.

jij lekker in je vel zit.

Maar soms kun je ziekten niet voorko-

En als het dan toch nodig is en je toch

men. Krijg je alsnog een aandoening,

hier bent, dan wil hij alle tijd hebben
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Gun jezelf een gezond en vitaal leven

Veranderen
van gewoonten
begint bij jezelf
Iedereen weet het al lang: een goede gezondheid draagt
bij aan een langer en gelukkig leven. Dus vandaag kan
maar zo de eerste dag zijn van een nieuw leven. Vandaag
ga je de koe bij de horens pakken en aan de slag met jezelf.
Misschien moet je zelfs wel, op doktersadvies. Maar ja, het
voornemen is er.

energie. Energie haal je uit je voeding.
Het vrijmaken van energie (en het aanleggen van reserves) gebeurt vooral in
rust. Je snapt het al, alles hangt samen.
Voeding en rust zijn nodig om te kunnen
blijven bewegen.

Positieve invloed

Maar hoe maak je een start met een

ma. Het blijft altijd lastig om het dan vol te

Er is veel bekend over de invloed van

gezond leven dat bestaat uit meer bewe-

houden. Je moet op zoek naar een combi-

bewegen op je psychisch welbevin-

gen, gezond eten of ´het wat rustiger aan

natie, een totaaloplossing, die wél werkt.

den. Het is bewezen dat door bewegen

doen’?

Dat zou zo maar eens kunnen betekenen:

stoffen vrijgemaakt worden waardoor

meer en plezierig bewegen, gezond eten

je je beter voelt. ‘Running-therapie’ is

Veranderen van gewoontes

en voldoende rust. Dit alles in de juiste

bijvoorbeeld bij mensen met depres-

Het komt uiteindelijk allemaal neer op het

combinatie in de juiste dosis. En dat bete-

sieve klachten vaak effectiever dan

veranderen van gewoontes die minder

kent, niet teveel, niet te weinig.

medicatie. Daarnaast is de positieve
invloed van gezonde voeding op je stem-

gezond zijn. Je hebt vast al wel eens wat
geprobeerd, en wat bleek? Het effect was

De invloed van bewegen, voeding en rust

ming wetenschappelijk onomstreden.

altijd tijdelijk. Daarbij pakte je dan mis-

op elkaar is namelijk erg groot. Bewegen

Gezonde (verse) groenten, vis en noten

schien een dieet vast. Of ging je aan de

kun je de hele dag door doen, ook als je

bevatten bouwstoffen die de aanmaak

slag met een intensief beweegprogram-

niet sport. Maar meer bewegen kost meer

van bepaalde hormonen beïnvloeden.
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Bewegen

Eten

Rusten

Bewegen heeft een positief effect op het

Eet gezonde vetten, eet vers, eet zo veel

Een gezonde ‘mind’ is misschien wel de

voorkomen van veel verschillende aan-

mogelijk groenten en bovenal: geniet

belangrijkste voorwaarde om het maxi-

doeningen en ziektes én op je gemoeds-

van je eten. Een keertje zondigen is geen

male uit gezonde voeding en beweging

toestand. Je voelt je namelijk beter als je

enkel probleem, zolang het maar binnen

te halen. Je kunt trainen en gezond eten

regelmatig actief bent. Nee, je hoeft geen

de perken blijft. Het is soms een hele

wat je wil: als je stress hebt en piekert

dure hardloopschoenen aan te schaffen

klus om uit te vogelen wat goed is voor

over je werk, slaap je slecht en kom je

en de marathon te gaan lopen. Bewegen

jouw lichaam en wat je nodig hebt aan

niet tot rust. Coaches kunnen je helpen

in de zin van wandelen, te voet naar de

bouwstoffen. Een diëtist of (voedings)

met ontspannings- en mindfulness-oefe-

supermarkt of in de tuin werken is een

coach kan je uitgebreid advies geven en

ningen of met het vinden van een juiste

goede eerste start. Neem de trap als die

begeleiden bij het vinden van je ideale

balans in de drukte van je leven.

er is in plaats van de lift. En wil je echt aan

eetpatroon.

de slag: zoek begeleiding!
Lees verder op pagina 12

Lees verder op pagina 20

Lees verder op pagina 42

Deze hormonen spelen een rol bij ons

combinatie van de drie beïnvloedingsfac-

rijk om te weten dát en wannéér en vooral

slaap-waakritme en ons geluksgevoel.

toren, bewegen, voeding en stress. Pak

ook hóe je het best rustmomenten in kunt

Stress is van grote invloed op je welbe-

je deze alle drie aan dan zul je het meest

bouwen, zodat je lichaam kan herstellen.

vinden. De aanwezigheid van een zekere

effect hebben op de verandering van je

Zo heb je daarna weer voldoende energie

hoeveelheid stress is in de basis wel

gedrag en dus op je leefstijl. Bovendien

om lekker te gaan bewegen en is de cirkel

gezond. Stress zorgt er namelijk voor dat

is dan de kans veel groter, dat je de ver-

weer rond.

je actief en alert kunt zijn en dat kunt blij-

andering in gedrag ook vol blijft houden,

ven. Stress heeft ook een belangrijke stu-

het wordt dan jouw leefstijl. Laat je niet

Laat je coachen

rende werking in de hersenen op je gevoel

verleiden om voor een snel effect op één

Ten slotte: probeer daarom iemand te

en emoties. Een teveel aan stress zorgt

gebied te gaan. Dus om of heel hard te

zoeken die je ondersteunt en die snapt

echter voor gevoelens van onbehagen en

sporten, óf een crashdieet te volgen, of

dat deze drie dingen samengaan. Liefst

gejaagdheid. En teveel stress leidt óók

alleen bankhangen omdat je je moe voelt.

iemand die er speciaal voor is opgeleid.

tot negatieve processen in de hersenen.

Het beste is echt om vanuit de drie-een-

Want dan pas ga je ervaren hoe belang-

Hierdoor ga je bijvoorbeeld snoepen of

heid te werken, dus om een combinatie

rijk het is om zowel je beweegpatroon, je

overmatig eten. Of er ontstaat onwil om

te maken.

voeding als je manier van rusten aan te

te gaan bewegen.

Want als je (verantwoord) meer gaat

passen.

bewegen, ga je ook meer energie gebrui-

Combineer voor meer en
langduriger effect!

ken. Daardoor heb je meer behoefte aan

Als je echt iets wil doen aan je gezond-

het beste kunt eten om te voorkomen dat

heid kun je het beste zorgen voor een

je weer gaat snoepen. Ook is het belang-

voeding. Het is belangrijk te weten wat je

©
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‘Doorgaan na de diagnose artrose’

Blijven bewegen
is het beste advies!
Artrose is meer dan gewrichtsslijtage alleen. Het is géén
verouderingsproces. Vaak wordt gedacht dat mensen met
artrose oud en versleten zijn maar dat is niet juist.

of bij zwakke gewrichtsbanden. Vroeger
werd gedacht dat het een ziekte was
van alleen het kraakbeen, maar nu
weten we dat het juist een ziekte van
het hele gewricht is. Het kan in alle

Artrose komt ook voor bij jonge mensen.

maar het goede nieuws is wel: er is iets

gewrichten, zoals ellebogen, polsen

Het is dan een gevolg van een trauma,

aan te doen.

of vingers optreden, maar het meeste
komt het voor in de knie of de heup of

ontsteking van het gewricht zoals bij
reuma of bacteriële infecties of van

Artrose gaat nooit meer over

de hand. De ziekte gaat niet over en

anatomische afwijkingen. Vaak zie je bij

Artrose is de meest voorkomende op

wordt langzaam erger.

jongeren dat artrose voorkomt in de nek

zichzelf staande reumatische ziekte aan

Bij artrose gaat de kwaliteit van het

en de onderrug.

het bewegingsapparaat, maar kan ook

kraakbeen dat de botten van het gewricht

Genezen lukt bij artrose helaas nooit,

ontstaan na een gewrichtsontsteking

bekleedt, achteruit; het wordt dunner en
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Heup- en knieartrose komen
het meeste voor
De meeste klachten zijn pijn en stijfheid (vooral bij opstarten in de ochtend
of na een poosje gezeten te hebben).
Maar je kunt ook last hebben van
instabiliteit, spierzwakte en soms van

Gezonde knie zonder artrose

ontstoken gewrichten. Deze klachten
maken dat je minder actief bent en dat
je minder beweegt. Dat is natuurlijk
niet gezond, want dan gaat je conditie
achteruit en ga je nóg minder bewegen. Je bent ook in je vrije tijd minder
actief, dus komt niet meer toe aan
sporten of andere sociale activiteiten. Arbeidsongeschiktheid is meestal
niet aan de orde maar er kan wel een
aanpassing nodig zijn in je taken, of je
werkplek of het aantal werkuren.
Knie met artrose

Heupartrose (Coxartrose)
Heupartrose komt vooral voor bij oudere
zachter. Dit zorgt ervoor dat het gewricht

de gewrichten. Dat zorgt voor betere

mensen (boven 55 jaar) en dan 2 keer zo

minder goed kan glijden en dat schokken

ondersteuning en schokdemping. De pijn

vaak bij vrouwen als bij mannen! Hierin

minder goed kunnen worden opgevan-

neemt daardoor meestal af. Ook helpt

zou de oestrogeenspiegel die als gevolg

gen. De botten die het gewricht vormen,

bewegen om het kraakbeen in goede

van de overgang lager wordt een rol

komen daardoor dichter op elkaar te lig-

conditie te houden. De meeste patiënten

kunnen spelen.

gen en kunnen over elkaar gaan schuren.

met artrose zijn bang dat hun gewrichten

Het gewrichtskraakbeen wordt zodanig

Het kraakbeen van het daaronder lig-

juist slijten door beweging… het omge-

aangetast dat het heupgewricht niet

gende bot kan dan vervormen. Aan de

keerde is waar…

meer soepel kan bewegen. Dit geeft
vaak pijn. Deze uit zich vaak in de lies en

gewrichtsrand ontstaan dan zichtbare en
voelbare knobbels, dit worden osteofy-

Meer bewegen dus. Maar meer bewegen

aan voor- en zijkant van de heup. Soms

ten genoemd. Deze knobbels kunnen de

is goed om zoveel redenen. Het helpt ook

met uitstraling in bovenbeen en naar de

beweeglijkheid van het gewricht beper-

om een gezond gewicht te houden of te

knie.

ken.

bereiken. Hierdoor wordt de druk op vooral het heup- en kniegewricht minder. Het

Belasten of ontlasten?

Knieartrose (gonartrose)

vermindert de kans op artrose en zal de

Dan is er nog knieartrose. Deze vorm

Wie artrose heeft, voelt pijn bij bewegen

ervaren klachten beperken. Overgewicht

komt net als heupartrose het meeste

en zal proberen deze pijn te voorkomen

geeft namelijk een extra belasting op het

voor bij mensen boven 50 jaar en even

en dus zo min mogelijk te bewegen om

gewricht.

vaak bij mannen als bij vrouwen. Het
komt vaker voor dan heupartrose. In het

daarmee de gewrichten te ontlasten.
Jammer, je zou juist het tegenoverge-

Met name bij artrose van de knie of de

geval van knieartrose gaat het kraak-

stelde moeten doen!

heup ondervinden patiënten veel last in

been in de knie achteruit. Het gewricht

Verantwoord bewegen is zo belangrijk,

het dagelijkse leven. Eenmaal minder

beweegt niet meer soepel. De pijn con-

het versterkt de spieren en pezen rondom

actief nemen artrose patiënten steeds

centreert zich rondom de knie met vaak
een uitstraling naar het bovenbeen.
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vaker de beslissing om nog minder te

meer beweging hoe beter! Hierbij zijn

Bij de keuze wat voor jou de beste activi-

gaan doen. Als je al weinig buiten komt,

ook bot-en spierversterkende oefeningen

teit is moet dus je rekening houden met

denk je al snel dat het weer slecht is, je

belangrijk.

wat voor jou niet te zwaar is, wat past
binnen jouw leven en vooral ook wat je

voelt je onzeker, bent gang voor pijn of
om te vallen, etc. etc. Dit heeft zijn weer-

Matig intensief bewegen wil zeggen dat

leuk vindt. Want alleen dan houd je deze

slag op de algemene gezondheid terwijl

tijdens het bewegen je ademhaling en je

activiteiten ook vol.

regelmatig bewegen juist een gunstig

hartslag wel wat verhogen maar onder-

En twijfel je of de activiteit te zwaar voor

effect heeft op je hele gezondheidstoe-

tussen kun je nog gewoon blijven praten.

je is, of denk je dat je het niet vol gaat

stand.

Je kunt bijvoorbeeld vaker de trap nemen

houden, zoek dan een coach of een bege-

in plaats van de lift of je kunt de auto niet

leider. Iemand die je helpt om het vol te

Bewegen volgens de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen

op de dichtstbijzijnde parkeerplaats neer-

houden!

De Norm (NNGB) geeft aan dat je als

stukje verder moet lopen naar je doel.

volwassen persoon per week tenminste

Eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft dus

Een beweegprogramma volgen
bij de fysiotherapeut

2,5 uur matig intensief lichamelijk actief

echt geen kilometers te gaan hardlopen,

Met een chronische ziekte zoals artrose

zou moeten zijn om daarmee een posi-

flink doorwandelen of fietsen is al heel

heb je andere zorg nodig dan mensen met

tief gezondheidseffect te bereiken. Hoe

effectief en gezond.

een acute ziekte of als bij bijvoorbeeld

zetten maar wat verderop, zodat je een

Vergoeding van een beweegprogramma
Sinds 1 januari 2018 worden de eer-

het programma. Om voor vergoeding in

raar. Dit kan bovendien per aanvullende

ste 12 behandelingen fysiotherapie bij

aanmerking te komen is een verwijzing

verzekering verschillen. Het programma

heup- en knieartrose vergoed vanuit de

van huisarts of specialist nodig.

moet dan wel gericht zijn op motivatie

basisverzekering. Deze vergoeding kan

Andere artroseprogramma’s worden

en coaching, zodat je aansluitend op

gebruikt worden in 12 maanden. Het

vaak vanuit een aanvullende verzekering

een verantwoorde wijze zelf kan blijven

gaat hier dus niet om een kalenderjaar

vergoed en hoeveel er vergoed wordt

bewegen.

maar om 12 maanden vanaf de start van

is dan afhankelijk van uw zorgverzeke-
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een verstuikte enkel. Omdat je altijd

De fysiotherapeut kan je helpen hier ver-

artrose zult hebben vraagt dit om aanpas-

andering in te brengen! Hij wordt jouw

singen in het dagelijks leven, in kleinere

coach en motivator.

of grotere mate. Dat betekent dat je je

Tips voor de artrose patiënt

allerlei dingen ‘eigen’ zult moeten gaan

Wat doet die fysiotherapeut?

maken die je tot nu toe niet deed. Dit

De fysiotherapeut gaat je leren hoe je

noemen we zelfmanagement; het zo goed

jouw spieren kunt versterken en je uithou-

mogelijk inpassen van de ziekte artrose in

dingsvermogen kunt verbeteren om bewe-

• Zorg ervoor dat je blijft bewegen

je dagelijkse leven. Dit is echt een must.

gen, bijvoorbeeld een half uur wandelen,

• Zet de auto wat verder van je doel

Je zult je gedrag moeten veranderen. En

makkelijker vol te kunnen houden. Je gaat

(zoals de winkel); je loopt dan met-

niets is zo moeilijk als dat. Niemand kan

oefenen met de activiteiten die jou een

een wat meer

het voor je doen: jij als patiënt zult het

beperking geven en ook krijg je adviezen

• Luister naar je lichaam en doe wat

zelf ‘moeten doen’.

en voorlichting. Een combinatie van voor-

rustiger aan wanneer de klachten

lichting over artrose maar ook adviezen
Daar is heel wat voor nodig. Je zult jezelf

over gezonde leefstijl en de balans tussen

misschien een heel andere levenshou-

belasting en belastbaarheid.

ding aan moeten leren. En dat is best

• Probeer minimaal een half uur per
dag te bewegen

erger worden
• Doe wat opwarmoefeningen voordat je ’s morgens opstaat
• Probeer overgewicht te vermijden

moeilijk! Je was al jarenlang gewend om

Tijdens het programma houdt de fysio-

• Eet gezond en gevarieerd

dingen anders aan te pakken. Misschien

therapeut sterk rekening met jouw moge-

• Neem zo nodig regelmatig een pijn-

vind jij bewegen tot nu toe helemaal niet

lijkheden, persoonsgebonden factoren

leuk? Of heeft het nooit onderdeel uit-

en met jouw persoonlijke doelen. Het

gemaakt van je dagindeling? Je hebt er

(beweeg)programma en de voorlichting

wellicht nooit tijd voor gemaakt. Mogelijk

zijn op jouw voorkeuren afgestemd want

ben je bang voor verergering van pijn of

alleen zo is de kans dat de verandering

van de artrose?

blijvend zal zijn.

stiller.

©
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Een frisse neus halen is om
zoveel redenen gezond

Ga naar buiten,
kom in beweging!
Niets is zo fijn en gezond als bewegen in de buitenlucht.
Dus trek je (sport)schoenen aan en ga naar buiten.

beneden, buig en adem uit met een grote
zucht. Doe dit twee of drie keer en je bent
helemaal klaar voor de wandeling.

Bewegen is gezond dat weten we alle-

vitamines aan te maken. Wanneer je elk

Wanneer je begint te lopen is het

maal. Beweeg je buiten, dan heeft dat

seizoen buiten komt, bouw je bovendien

belangrijk langer en dieper adem te

nóg meer voordelen. Je geniet, komt tot

meer weerstand op. En vergeet ook deze

halen om volledig tot rust te komen.

rust, je longen stromen vol frisse lucht én

voordelen niet: naar buiten gaan kost

Bouw het rustig op, bijvoorbeeld door

je bent verzekerd van een steeds veran-

helemaal niets en je kunt er dag en nacht

vier tellen in te ademen en dan vier

derende omgeving. Zelfs als je elke dag

terecht.

tellen uit. Door je handen op je buik te
leggen, focus je om je adem zo laag

hetzelfde rondje loopt, is de route door

mogelijk te krijgen. Je voelt je buik dan

wisselende seizoenen toch altijd anders.

Een goede ademhaling tijdens
het wandelen

Daarnaast zijn wij mensen nergens zo

Voordat je gaat wandelen, is het fijn om

naast je lichaam. Laat je armen op een

bij gebaat als bij frisse lucht en vita-

alles los te laten. Letterlijk en figuurlijk.

natuurlijke manier meezwaaien met je

mine D, waar zon voor zorgt. Twee keer

Een simpele oefening is je armen in de

loopbeweging. Adem in door je neus

per week een half uur buiten bewegen

lucht te strekken en op je tenen te gaan

en uit door je mond. En geniet van de

geeft je lichaam al tijd om voldoende

staan. Zwaai dan met je armen naar

omgeving!

lichtinval, wind, voorbijgangers of de
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op- en neer gaan. Loop met je handen

Zo houd je het langer vol
Wandelen is heerlijk en hartstikke
gezond, maar het vergt ook een bepaalde
conditie. Het opbouwen daarvan is best
simpel.
• Loop in verschillende tempo’s. Het is
goed om de snelheid te variëren. Blijf
uiteraard wel op een snelheid lopen
die goed voelt: forceer nooit.
• Begin je wandeling rustig (als warming-up) en eindig met een coolingdown. Ga thuis niet meteen op de
bank zitten, maar doe eerst nog een
klusje, zoals stofzuigen of de afwas.
• Wandel met iemand anders en spreek
een vast moment af dat je in je agenda

Wandelend naar
een gezond gewicht
Bewegen in de vorm van wandelen is ook heel geschikt om
gewicht te verliezen.

zet. Samen houd je het langer vol!
• Wandel zo veel mogelijk in de natuur.
• Luister goed naar je lichaam en neem
pijnklachten serieus.
• D rink genoeg en zorg dat je altijd
water en iets te eten bij je hebt.

Wandel om de dag, dus drie à vier keer

dan je tenen. Zo voorkom je blessures

per week, en houd een stevig tempo

en problemen met je spieren. Loop

aan. Dat kan met een lekker muziekje

daarnaast met een rechte rug. Span

op, maar in stilte wandelen is meer

je buik soms aan, dat zorgt voor extra

ont-stressend en meditatief. En min-

inspanning (en is goed voor de buik-

Zoek een coach

der stress is goed voor je vitaliteit.

spieren).

Professionele begeleiding is altijd aan

Draag goede schoenen met een dem-

te bevelen. De beste garantie dat je het

pende zool waarmee je zonder proble-

Voor de echte fanatiekeling: als het

volhoudt is dat je je laat begeleiden door

men lekker door kunt stappen. Zorg

wandelen je steeds beter afgaat en

een coach. Een coach kan samen met

dat je voet altijd goed afrolt: eerst je

je voert het tempo op, dan kun je ook

jou een (beweeg)programma opstellen

hiel op de grond, dan je platte voet,

proberen kleine stukjes te joggen.

dat past bij je wensen en bij je huidige
conditie.
©
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Fit blijven moet voor iedereen bereikbaar zijn

“Gezondheid is
elitair geworden!”
“Als je het goed doet, dan heb je toch recht op een passende
vergoeding? Geef fysiotherapeuten de vrijheid om cliënten een
eigen bijdrage te vragen”, zegt Wouter Post, mede-eigenaar
van SMC Fysiomed in Amsterdam. Hij strijdt al jaren tegen het
vergoedingssysteem. Topsporters over de hele wereld kiezen
voor Fysiomed, kwaliteit die vooralsnog toegankelijk lijkt voor
de beter bedeelden. “Iedereen topfit is mogelijk als fysiotherapeuten zich bevrijden van de boetecultuur van zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars kiezen er stelselmatig voor om gezondheid elitair te houden.”
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Margot de Heide

Het moest anders, dat was Post al dui-

ken aan innovaties uit de topsport. Een

delijk tijdens zijn opleiding fysiotherapie.

goed product, geleverd door een team

Nu, 25 jaar later, staat er een supermo-

van leergierige zorgverleners met een

dern sportmedisch centrum naast het

topsportmentaliteit. In Fysiomed werken

Olympisch Stadion in Amsterdam. Daarin

alle zorgverleners vanuit verschillende

is gezondheid via een totaalaanpak toe-

disciplines zeer nauw samen. Daarom

gankelijk voor iedereen die net als top-

worden nieuwe fysiotherapeuten altijd

sporters het beste uit zichzelf wil halen.

gekoppeld aan een senior-fysiotherapeut

Samen met vennoot Leo Echteld en een

die al een tijd met de methodiek van

team van tachtig fysiotherapeuten, speci-

Fysiomed werkt.

alisten en trainers laat Post zien hoe het

“Onze seniors zijn cultuuroverdragers,

anders kan. In het buitenland wordt con-

verwachtingsmanagers”, legt Post uit.

crete interesse getoond in het overnemen

“In het eerste jaar zien we veel veran-

van het Fysiomed-concept.

deren bij junior-fysiotherapeuten. Ze
ervaren dat ons concept echt werkt.

Goed product

Omdat we zo succesvol zijn in wat we

Het succes van Fysiomed is vooral te dan-

doen, is de aanwas van nieuwe cliënten
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groot, al hebben veel mensen de indruk

“Ook zorgverleners moeten optimaal

waar niet alleen topsporters trainen

dat ze topsporter moeten zijn om bij ons

kunnen renderen. Alleen wordt het

maar alle mensen die fit willen blijven.

naar binnen te mogen. Aan de ene kant

belang van zorgverleners door minder

Dankzij The Gym kunnen we ons service-

is dit beeld gewenst, want we begelei-

mensen gezien, met als gevolg dat er

en eindniveau financieren.”

den inderdaad veel topsporters, ze staan

minder bereidheid is om te financieren

symbool voor ons product. Aan de andere

vanuit een breder perspectief. Wat we

Strijd tegen zorgverzekeraars

kant zijn we zo groot en breed gespecia-

wel zien, is steeds meer bewustwor-

Fysiomed is er het voorbeeld van: de

liseerd dat we er voor iedereen kunnen

ding van mensen om fit en gezond oud

fysiotherapie heeft externe geldstromen

zijn, ongeacht status of inkomen. Wat we

te worden. Mensen zijn bereid om in

nodig om te overleven. Post: “Je kunt
supplementen aanbieden en andere dien-

‘We zien steeds meer bewustwording

sten in de marge, maar daar maken we

om fit en gezond oud te worden’

we in het aanbieden van faciliteiten om

het verschil niet in. Bij Fysiomed geloven
de balans te bereiken in de driehoek
body, mind & energy. Cliënten sluiten een

in de topsport aan producten ontwikke-

hun vitaliteit te investeren. We zien

abonnement af om in The Gym te trainen,

len, gefinancierd buiten het vergoedings-

een kentering van ‘verzekerd zijn voor

daar betalen ze zelf voor. We krijgen

systeem in de fysiotherapie, zetten we

de kosten die je maakt om beter te wor-

immers van zorgverzekeraars hetzelfde

in bij cliënten die niet op topsportniveau

den wanneer je ziek bent’, naar ‘zelf

vergoed als een fysiotherapeut die zijn

actief zijn maar wel fitter en gezonder

verantwoordelijkheid nemen om fitter

praktijkruimte achter het huis heeft.”

willen worden. Onze cliënten profiteren

en gezonder te worden, ook wanneer je

Dat zorgverzekeraars het verschil in

dus van onze innovaties in de topsport.”

niet ziek bent’. Op deze kentering spelen

faciliteiten niet vergoeden, vindt Post

we met Fysiomed in. Dit houdt in dat we

terecht. “We leveren echter cliënten

Teer punt

niet alleen de balans helpen herstellen

op een hoger eindniveau af, en daar zit

De filosofie van Fysiomed sluit dus ook

na een concrete hulpvraag ofwel ‘get

mijn strijd tegen de zorgverzekeraars.

aan op niet-topsporters, al is hun finan-

fit’ en ‘be fit’ uit ons stappenplan, maar

Zorgverzekeraars denken de kwaliteit van

ciële plaatje anders dan van topsporters.

vooral dat we cliënten motiveren om

zorg te vinden in de cliëntendossiers en

En daarmee raak ik een teer punt. Post

daarna gezond te blijven; ‘stay fit’ uit ons

het hanteren van een behandelindex. De

slaat er meteen op aan want hij strijdt

stappenplan. Daarom hebben we drie

enige manier waarop ik dus mijn kwali-

al jaren tegen het vergoedingssysteem in

jaar geleden The Gym gebouwd, een aan

teit kan laten zien, is via dossiervorming

de fysiotherapie.

Fysiomed gekoppeld trainingscentrum

en een laag behandelgemiddelde. Dit zijn
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SMC Fysiomed:
body, mind & energy
Tijdens de intake bepaalt één van de
medewerkers in welke fase de cliënt
zich bevindt: get fit, be fit, stay fit of
top fit. In elke fase doorloopt de cliënt
de 3 t’s: treatment-testing-training. Bij
revalideren van een blessure zijn de
drie t’s anders ingedeeld dan in een
voor verzekeraars de enige meetinstru-

met haar de wereld overvliegt en zorg-

performancestadium. Aan elke fase

menten, terwijl de cliënt uiteindelijk aan

draagt voor een constante performance

worden de specialisten toegevoegd

den lijve de kwaliteit ondervindt en dus

van de tennisster. En een Chinese sporter

die ondersteunend zijn aan de reva-

als beste de kwaliteit kan bepalen. Want

die voor een halfjaar in Nederland komt

lidatie of het performanceproces. De

zoals je naar een duurdere bakker gaat

wonen om bij Fysiomed te revalideren.

vier fasen toegelicht:

omdat daar de broodjes lekkerder zijn, zo

“Helemaal te gek”, roept Post, “want

gaan cliënten ook naar ons omdat onze

we boeken goede resultaten. Maar met

aanpak en onze faciliteiten beter zijn. Dit

die resultaten kan ik helemaal niets.

cliënt geblesseerd raakt

klinkt heel elitair maar zo is het al sinds

Dan moet ik met onze dossiers gaan

totdat de cliënt blessure-

fysiotherapie niet meer in de basisverze-

verantwoorden waarom we cliënten elf

vrij is en volledig kan par-

kering zit. De gezondheidszorg is elitair

keer hebben behandeld in plaats van

ticiperen in de dagelijkse

geworden. Van het solidariteitsprincipe is

het gemiddelde van negen keer. Wat

activiteiten (ADL) en sport-

weinig tot niets meer over. Dat gezond-

een kleinzielige kabouterview is dit!

beoefening.

‘Fysiotherapie heeft externe geldstromen

		

		

Vanaf het moment dat de

Vanaf het moment dat de
cliënt klachtenvrij de dagelijkse activiteiten kan uit-

nodig om te overleven’

voeren en op basisniveau
belastbaar is, met als doel:

heid een luxeproduct is, werken het

Verzekeraars denken werkelijk dat ze

volledig fit en in balans

ministerie van VWS en zorgverzekeraars

met audits inzage krijgen in de kwaliteit

zijn.

met hun systeem in de hand. In perfor-

van zorg. In de kwaliteit van dossiers, ja.

mance en fit blijven willen verzekeraars

Terwijl men met ‘gaming’ de boel gran-

niet investeren. Daar is geen behandel-

dioos kan flessen. Men creëert dan dos-

cliënt fit en in balans is,

code voor.”

siers in de praktijk, van de zotte! De dos-

met als doel in balans en

siers kloppen dan niet met wat er in de

fit blijven door te werken

Zichtbare kwaliteit

praktijk gebeurt, maar wel met de maat-

aan de totale huishouding:

Het buitenland zit daar niet mee. De

staf die de zorgverzekeraars ons opleg-

fysiek, mentaal en energie.

werkwijze van Fysiomed valt internati-

gen.” Je kunt Post niet zieker maken.

onaal op. Zo is er een Franse profvoet-

“En we doen allemaal mee aan die pop-

	Gericht op verantwoord

baller die in de Premier League speelt

penkast. Met voor Fysiomed als conse-

en langdurig op topniveau

en ervoor gekozen heeft zich door het

quentie dat we onder de loep liggen bij

presteren: body, mind en

seizoen door Fysiomed te laten begelei-

verzekeraars want onze behandelindex

energie in optimale balans

den. Idem dito voor een Russische tennis-

ligt hoger dan gemiddeld. Ik behandel dus

voor een maximale presta-

speelster die in Amerika woont. Ze kiest

‘slecht’ want ik heb niet de juiste veldjes

tie in de sport, op het werk

voor een begeleider van Fysiomed die

aangevinkt. Die discussie moet ik steeds

en thuis.

		

Vanaf het moment dat de
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Samen van goede naar betere zorg
Qualiview maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk voor
zorgverleners en patiënten. Help mee en deel je ervaring.
Vraag je zorgverlener naar de vragenlijst. Het invullen is
anoniem en vraagt slechts enkele minuten.

De fysiotherapiepraktijk
is de afgelopen 365 dagen door

231 patiënten beoordeeld op:

®

Qualiview is onderdeel van Qualizorg B.V.

www.qualiview.nl

QualiviewNL

QualiviewNL

weer aan met verzekeraars, terwijl de top

6 of 7 behandelingen volgens een goed

Volgens Post gloort er licht aan de hori-

van de wereld zich hier laat behandelen.”

tarief en verlaag de vergoeding voor de

zon met praktijken als FysioHolland die

resterende behandelingen. Met een

kosten optimaliseren en producten dif-

Boetebeleid

ander model voor mensen met een chro-

ferentiëren. Post haalt de VS aan, waar

Post gaat nog even verder: “Zorgver-

nische aandoening.

praktijken worden overgenomen door

zekeraars hanteren een kwaliteitsinstru-

“Mijn voorstel gaat uit van vertrouwen

extern kapitaal om zo gezondheid te laten

ment dat gebaseerd is op wantrouwen.

terwijl dat van de zorgverzekeraars uit-

renderen. Post praat momenteel met

De enige die de kwaliteit ervaart en kan

gaat van wantrouwen en straffen als je

investeerders uit China over het opstar-

bepalen, is de cliënt. Zouden verzeke-

boven de behandelindex uitkomt. Dus

ten van het Fysiomed-concept in Beijing.

raars fysiotherapiepraktijken de vrijheid

een vaste prijs ongeacht wat je doet.

Na ons gesprek ontvangt hij een succes-

geven om cliënten om een eigen bijdrage
te vragen, dan kunnen we differentiëren

‘Cliënten bepalen zelf wel door wie

in kwaliteit en productverbetering realiseren. Want als je het goed doet, dan

en hoe ze behandeld willen worden’

heb je toch het recht om er meer voor te
vragen? Blijkt het niet terecht, dan blijven
de cliënten vanzelf weg. Zo gaat het in

Want wat maakt het zorgverzekeraars

volle ondernemer uit Egypte die de filo-

elke markt. Op die manier zien cliënten

uit wat fysiotherapeuten uitvoeren in de

sofie van Fysiomed in zijn land wil imple-

ook wat het kost want met alle digitali-

behandelkamer? Cliënten bepalen zelf

menteren ten behoeve van olympische

sering hebben cliënten geen idee. ‘Ik heb

wel door wie en hoe ze behandeld willen

atleten aldaar. En Post vertrekt dit voor-

recht op 24 behandelingen’, hoor je ze

worden.”

jaar naar Mexico City, voor het bespreken
van een licentie van Fysiomed. “Fysiomed

zeggen. Niet uit te leggen. Dat hele solidariteitsmodel is één groot verdienmodel

Het kan anders

is groot geworden door out-of-the-box te

geworden. Het mooie is, nu we niet meer

Hij ziet er wel wat in: productcontrac-

denken. Ik nodig zorgverzekeraars graag

contracteren bij CZ en VRZ, dat er geen

tering waarmee Zorg1 experimenteert.

uit om te komen kijken hoe het anders

cliënt bij ons weg blijft. Het zet cliënten

“Het is een stap in de goede richting.

kan.” j

juist aan het denken, die bewustwording

De invloed van verzekeraars wordt zo

kan ik alleen maar toejuichen.”

minder. Geef hierbij zorgverleners de

In de ogen van Post zou het veel effec-

vrijheid om hun cliënten om een financi-

tiever zijn als zorgverzekeraars afstappen

ële bijdrage te vragen als je binnen het

van hun boetebeleid. Beloof verzekerden

product een hoger eindniveau scoort en

geen 24 behandelingen als je er eigenlijk

een hoger serviceniveau biedt, zoals

maar 9 wilt toestaan. Vergoed de eerste

Fysiomed doet.”

Meer info? 
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Neem de tijd,
geniet van je eten

Gezond eten:
het beste medicijn
Gezond eten is de basis voor een gezond en fit lichaam.
De belangrijkste regel? Eet vooral veel groenten.

waarbij je dingen mixt, zoals wokmaal-

Groenten in de hoofdrol

spijsverteringssysteem is in al die eeu-

voor de standaard drie componenten

Groenten zijn het belangrijkste onder-

wen amper geëvolueerd. Het is dus niet

aardappelen/groenten/vlees maar voor

deel van een gezond eetpatroon. Wat

gek dat ons lijf het goed doet bij een voe-

twee keer groenten en dan iets erbij (zie

groenten zo gezond maakt, zijn de bla-

dingspatroon van voornamelijk planten.

kader ‘Drie vuistregels’).

elke maaltijd voor het grootste deel uit

De praktijk

Soep en groentesap

groenten moeten bestaan.

Tot zover de feiten. Dan de praktijk. We

Een andere manier om meer groenten

Duizenden jaren geleden aten de men-

zouden zo’n 400 gram groenten per dag

te eten is via soepen en groentesappen.

sen allerlei onderdelen van planten en

moeten eten. Maar 400 gram doperwt-

Een soep is ontzettend makkelijk om te

slechts af en toe vlees of vis. Niet omdat

jes tijdens het avondeten - een heel

maken. Het leuke is dat je ook vrijwel

ze dat niet lekker vonden, maar simpel-

bord vol - is geen aantrekkelijk voor-

elke groente kan gebruiken als basis van

weg omdat het relatief schaars was. Ons

uitzicht. Kies daarom voor maaltijden

soep. Weleens paprika-, bloemkool- of

tijden, stamppotten en ovengerechten.
En kies bij ‘traditionele’ gerechten niet

deren, vruchten en wortels. Eigenlijk zou
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Drie vuistregels om
gezond en lekker te eten
Eet twee

ten in melk, kaas, eieren, vlees en vis)

Dit is wellicht de belang-

kunnen beperkt en transvetten (frituur,

rijkste eetregel. Eet niet

margarine, (voor-) verpakte voedings-

de traditionele drie-eenheid (vlees,

middelen) liever helemaal niet. Omega

groente, aardappelen/pasta/rijst),

3 vetzuren zijn goed (voor de hersenen

maar kies er twee van de drie, waarbij

en het hart) en zitten vooral in vette

groente uiteraard blijft staan. Dat kan

vis, algen en in bijvoorbeeld walnoten.

heel eenvoudig door altijd groenten

Extra vierge olijfolie is in alle gevallen

met vlees, vis, kaas of koolhydraten te

aan te raden, niet in de laatste plaats

combineren. Koolhydraten uitsluiten is

omdat deze ook ontstekingsremmend

niet te adviseren. Het gaat om verstan-

werkt.

1

dige combinaties.

2

Eet vet
Het eten van vetten

3

Eet lekker
Eet met veel olijfolie,
groenten, fruit, vis, noten

is belangrijk voor ons

en een glas rode wijn! Geniet van een

lichaam! Ze geven energie, worden

zonde op zijn tijd, een toetje is voedsel

gebruikt als bouwstenen voor het

voor de ziel. Dus wanneer je een toetje

lichaam en beschermen de cellen.

of ‘iets lekkers’ neemt, geniet er dan

Maar, eet de juiste vetten. Enkelvoudig

van. Het is helemaal niet erg dat het

en meervoudig onverzadigde vetten

lichaam af en toe wordt geprikkeld en

(olijfolie, noten, vette vis) zijn te prefe-

het zwaar te verduren krijgt, zolang het

reren. Verzadigde vetten (dierlijke vet-

maar uitzonderingen zijn.

pastinaaksoep op?
Een salade tijdens de lunch is een hele
lekkere en makkelijke manier om ook bij
de twee componenten te blijven. Je kunt
namelijk heerlijke salades maken met
vis, vlees, fruit en noten. Zeker wanneer
je het gevoel hebt dat je onvoldoende
binnenkrijgt tijdens een saladelunch,
zijn noten een uitkomst.
Hulp of advies nodig? Een voedingscoach zoekt samen met jou naar de
beste balans en het juiste dieet.
©
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Qualiview vraagt naar ervaringen

Samen van goede
naar betere zorg
Tekst: Marc Nijenhuis en Robert Kroesbergen
Beeld: Qualiview

Heb je zorg afgenomen, dan heb je daar ongetwijfeld een mening over. Voelde je je begrepen door je
zorgverlener? Bracht het behandeltraject je wat je ervan verwachtte? Zou je de zorgverlener aanbevelen bij een vriend of vriendin?
Qualiview verzamelt ervaringen en uit-

Zicht op zorg gaat volgens Van Zuidam

zekeraars en de overheid te informeren.

komsten van patiënten om daarmee een

ook over kosten: “De zorg in Nederland

Van Zuidam zag toen al in dat die infor-

eerlijke kijk op zorg te geven. Jouw ant-

is best goed geregeld. Het is een soci-

matie juist ook voor de zorgconsument

woorden helpen de zorg van goed naar

aal recht dat wij vanuit een collectieve

heel relevant is. “De patiënt is ook consu-

beter. Betere zorg maak je samen. Maar

gedachte financieren. Per jaar gaat er

ment. De patiënt zou dus de mogelijkheid

wat is betere zorg? Zit dat in lagere kos-

ongeveer 90 miljard om in de gezond-

moeten hebben om informatie terug te

ten? Wil je snel geholpen worden? Of

heidszorg. Een deel van het geld komt

kunnen vinden. Zo kan hij zorgaanbieders

wellicht zelf kunnen kiezen door welke

van de zorgpremie en het verplicht eigen

vergelijken op basis van waarderingen en

zorgverlener je wordt geholpen en meer

risico. Het andere deel betalen we door

ervaringen van een ander. Openheid en

persoonlijke begeleiding.

middel van belastingen. Wat veel men-

keuzevrijheid dus.”

sen daardoor niet beseffen is dat we
Iedereen heeft eigen ideeën over zorg.

gemiddeld € 5.600 per jaar per persoon

We zijn ons steeds meer bewust dat we

En precies die ideeën en ervaringen ziet

betalen om onze goede collectieve zorg

ook iets te kiezen hebben als het gaat om

Qualiview als de uitgangspunten voor

te bekostigen. Voor een gemiddeld gezin

zorg. We informeren ons gedegen, kiezen

betere, betaalbare en transparante zorg.

is dat zo’n 22.000 euro per jaar. We beta-

bewuster en hebben zelfs verwachtin-

Zicht op kwaliteit en
mogelijkheden

“Kwaliteit wordt meetbaar wanneer je luistert
naar de ervaringen van de patiënt”

“We maken ons sterk voor klantgerichte,
doelmatige en transparante zorg”, vertelt
Rutger van Zuidam, oprichter en directeur

len dus flink om samen ons waardevolle

gen. Qualiview beantwoordt én stimu-

van Qualiview. “Volgens ons heeft de

sociale systeem werkend te houden.

leert deze ontwikkelingen door de patiënt

patiënt recht op kwalitatieve zorg waarin

Juist ook daarom zien wij transparantie

een middel te geven om zijn stem te laten

hij of zij centraal staat én keuzes heeft.

als een recht van de zorgconsument.”

horen en de uitkomsten hiervan te delen.
Met digitale vragenlijsten en een slim

Door data zoals prestaties, ervaringen en
meningen over de zorg te verzamelen en

Van meten naar inzicht

datasysteem verzamelt Qualiview data

te delen, krijgen patiënten meer zicht op

Tot een aantal jaren geleden werden data

en vertaalt dit naar heldere informatie

kwaliteit en mogelijkheden.”

over de zorg vooral verzameld om zorgver-

voor de zorgaanbieder en patiënt.
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Meer tĳd
voor je
cliënt?

Gebruik
Intramed!
Intramed, slimme software voor de zorgverlener voor een
eﬃciënt, zorgvuldig en zorgeloos beheer van je dossiers.
Met handige mogelĳkheden voor jou én je cliënt!

Kĳk voor meer informatie op www.intramed.nl
Intramed is een product van Convenient
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“Door al deze data te verzamelen en te
delen, willen wij de zorgconsument zicht
en grip geven op de zorg die echt past én
nodig is. De antwoorden geven inzicht in
de opbrengst van de behandeling. Wat
brengt de afgenomen zorg op in kwaliteit van leven of in de vermindering van
ziektelast. Wat mag de zorg kosten en
hoe is deze beleefd. Belangrijke informatie waarmee we de zorg samen kunnen
verbeteren.”

Betaalbare en bereikbare zorg
“Gedurende of na afronding van een
behandeling of zorgtraject ontvangt de
patiënt een korte vragenlijst”, legt Van
Zuidam uit. “Dit doen wij op verzoek van

Dit is anoniem en vraagt slechts enkele

de zorgverlener die wil weten en laten

minuten. Vraag jouw zorgaanbieder dus

zien wat de behandeling oplevert voor de

ook vooral naar de vragenlijst. Hoe meer

patiënt. Ook de mate van tevredenheid

mensen de vragenlijst invullen, hoe meer

over het proces, de werkwijze en de erva-

ervaringen en beoordelingen er gedeeld

ring over de praktijk is belangrijke infor-

worden. Het stimuleert zorgaanbieders

Qualiview in het kort

‘Met Qualiview hebben patiënten een sterk middel

• Qualiview is een dienst van

in handen om samen de zorg te verbeteren’

• Onafhankelijke kwaliteitsinformatie

matie voor de zorgverlener. Maar zeker

om hun kwaliteit van zorgverlening te

• Zicht op ervaringen en uitkomsten

ook voor de patiënt. Die kan op basis van

blijven monitoren en verbeteren. “En dat

deze beoordelingen de zorg kiezen die bij

is uiteindelijk wat we voor ogen heb-

hem of haar past.”

ben”, besluit Van Zuidam. “We willen het
maatschappelijke zorgstelsel transpa-

Laat je stem horen

ranter maken en betaalbaar houden. Van

Met het invullen van de vragenlijst heb

goede naar betere zorg dus, bereikbaar

je patiënt grote invloed op de effecti-

voor zoveel mogelijk mensen.”

Qualizorg B.V.
helder in kaart.
van andere patiënten.
• Realtime inzicht via online dashboard en app.
• Al meer dan 8.500 zorgorganisaties
gebruiken Qualiview.
• Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen
patiënten bevraagd.
• Informatie zoals reviews en

viteit en kwaliteit van zorgaanbieders.
Wil je meer weten over Qualiview en

beoordelingen vindt u op vergelij-

over de voordelen voor jou als patiënt of

kingssites als Kiesvoorjezorg.nl,

zorgaanbieder?

Kiesbeter.nl, Opiness.nl, Azenda.nl

Kijk dan op www.qualiview.nl j

en Zorgkaartnederland.nl

Meer info? 
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Meer dan 10 jaar klachten

“Voor het eerst in
jaren een hele nacht
doorgeslapen!”
Johan Booi is pas 34 maar heeft al vele jaren last van zijn
rug. Het begon met pijn in zijn lage rug, maar de klachten
werden steeds erger en de pijn spreidde zich uit naar de
hele rug.

in de afgelopen jaren vrijwel geen nacht
geweest dat ik doorsliep. Soms werd ik
wel tien keer per nacht wakker met pijn
onder in mijn rug. Hierdoor kostte het
me elke morgen een kwartier extra om
op te kunnen starten. En daarbij, je bent

Johan: “Voor mijn gevoel werd ik van het

jaar door een revalidatiearts werd door-

natuurlijk nooit fit, waardoor je er ook

kastje naar de muur gestuurd. Eerst naar

verwezen naar een manueel therapeut.

overdag last van hebt. Het is ontzettend

de huisarts, die dacht dat het met medi-

Eindelijk was er licht aan het eind van de

frustrerend als niemand je kan vertellen

cijnen wel over zou gaan. Vervolgens

tunnel.”

wat het precies is en vooral wat je er

fysiotherapie, een MRI-scan, foto’s laten

Al tien jaar loopt Johan met rugklachten.

aan kunt doen. Ik heb zo onderhand de

maken, behandelingen bij een reuma-

Overdag is de pijn wel draaglijk, maar

hele medische molen wel gehad, maar

toloog, maar niets hielp. Totdat ik vorig

vooral ’s nachts begint de ellende. “Er is

resultaat had het eigenlijk nooit.”
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Orthopedische manuele
therapie

In januari van dit jaar kwam Johan via

hele nacht door. Maar misschien wel het

zijn revalidatiearts terecht bij manueel

belangrijkste is dat we voor mijn gevoel

therapeut Jordi Holierhoek. Inmiddels

nog steeds stappen maken. Voorlopig ga

heeft hij 11 behandelingen gehad en

ik één keer per week of per twee weken

Jordi Holierhoek is manueel therapeut

de resultaten zijn zichtbaar. Johan: “Ik

naar Jordi. Weet je, persoonlijk hoeven

in de praktijk van Bakker en Bouter

slaap nu soms de hele nacht door! Dat

mijn klachten eigenlijk niet eens hele-

in Ridderkerk. Jordi: “Ik kijk vooral

is me in geen jaren gelukt.”

maal over te zijn. Het is natuurlijk wel

naar de stoornisniveaus. Dáár ga ik

de ideaalsituatie, maar als je ziet waar

dan behandelen. Soms is het direct

Al snel resultaat

ik vandaan kom… Als de pijn redelijk

behandelen van bijvoorbeeld de rug

De behandeling bestaat uit het mani-

tot normaal is, dus draaglijk, ben ik al

niet mogelijk, omdat de plaats van het

puleren van de pijngebieden, vooral de

best tevreden.”

probleem op dat moment niet bereikbaar is. Een orthopedisch manueel the-

lage rug, en uit oefeningen die zowel
in de praktijk worden gedaan als door

Specifieke kennis

rapeut kan zich dan ook op een ander

Johan thuis. Behalve op de onderrug,

Wat is nu de meerwaarde van een

lichaamsdeel richten, zodat de rug toch

richtte de therapeut zich ook op de

(orthopedisch) manueel therapeut ten

verlichting krijgt.

hoge rug, de nek en de spieren rond de

opzichte van een algemeen fysiothera-

wervelkolom. Voor de oefeningen werd

peut? Kan Johan dat aangeven? “Voor

In combinatie met de oefeningen die

onder andere een tennisbal gebruikt,

mijn gevoel kan de manueel therapeut

Johan thuis doet, zagen we na drie

waar Johan op gaat liggen. Dit is

door zijn specifieke kennis vrij nauw-

behandelingen al resultaat. Om de

bedoeld om de spanning in de strekspie-

keurig aangeven waar het probleem zich

druk eraf te halen geef ik hem vooral

ren van de wervelkolom te verminderen.

bevindt en zich daarop richten. Er wordt

oefeningen in de buigrichting in

Na een paar weken hadden de behande-

goed geluisterd naar wat precies je

plaats van te strekken. Onderin de rug

lingen en oefeningen al resultaat.

klachten zijn en je krijgt duidelijk uitleg

heeft hij nog wel wat klachten, maar

over de behandeling en de oefeningen

bovenin gaat het al erg goed. Nu zie ik

Johan: “Niet alleen mijn onderrug voel-

die je thuis kunt doen. Al met al ben ik

Johan nog bijna wekelijks, maar het

de ’s nachts minder pijnlijk, maar eigen-

zeer tevreden over hoe het tot dusver

streven is om dit af te bouwen naar

lijk mijn hele rug. Als ik op de praktijk

gaat. En wie weet ben ik ooit nog eens

bijvoorbeeld één keer in de maand.

ben gaat Jordi aan de slag met mani-

helemaal pijnvrij…”

Tussentijds kan hij dan thuis aan de
slag met oefeningen.”

puleren, maar we doen soms ook wat
oefeningen. Deze legt hij dan uit, zodat
ik ze thuis ook zelf kan doen. Zoals ik al

©

zei word ik nu veel minder vaak wakker
door de pijn en slaap ik soms zelfs de

Meer info? 
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Coachende rol voor fysiotherapeut

“Artrose is niet te
genezen maar je
kunt er wél wat
aan doen”
In Praktijk Joosten in Waddinxveen loopt sinds enige tijd het
Artrose beweegprogramma ‘ Actief bij reuma en artrose’. Een
unieke combinatie van voorlichting en beweging en ruim aandacht voor gedragsverandering. En ook na het programma wordt
de patiënt niet losgelaten. Met een aantal follow-up momenten
worden doelen en het thuisprogramma geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld.
Patiëntengroep

patiënten die wij zien nog maar nau-

Bij Praktijk Joosten zien ze een mix van

welijks. Dat heeft écht te maken met

patiënten met knie- en heupartrose.

de aandoening en de pijn die ze daarbij

De meeste artrose patiënten komen nu

ervaren.’

nog op eigen initiatief op het programma
af. Vaak gestuurd door familie of vrien-

Het programma; twee stromen

den of naar aanleiding van de folder. Zij

De deelnemers aan het artrosepro-

worden dan voor een verwijzing naar de

gramma bij Praktijk Joosten krijgen

huisarts of specialist verwezen en komen

voorafgaand aan het programma een uit-

dan terug in onze praktijk voor fysiothe-

gebreide individuele intake waar vooral

rapie.

wordt gekeken naar het beweegpatroon.
Er wordt een uitgebreid profiel van de

Praktijkeigenaar Danielle Deuss vertelt;

patiënt gemaakt aan de hand van een

‘De meeste artrose patiënten die wij in

gesprek en een aantal metingen.

de praktijk zien zijn 60+ers. Sommigen

Aan de hand van de uitkomsten is een

van hen zijn nog erg actief en voldoen

A- of en B-traject mogelijk: mensen die

zelfs aan de Norm Gezonde Bewegen,

voldoende of mensen die onvoldoende

maar meestal bewegen de artrose

bewegen. Sommige mensen zijn zo onbe-
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kend met bewegen dat ze in een derde

op het verbeteren van spierkracht van

gramma’s vooral nog als coach en niet

categorie vallen. Deze groep start met

de spieren rond heup en knie in com-

zo zeer als therapeut. De patiënt doet het

reguliere fysiotherapie. Daar werken we

binatie met opbouwen van conditie,

écht zelf. En dat kan! Wanneer hij maar

eerst aan de beweeglijkheid en pijndem-

krijgt ook deze patiënt informatie over

goed wordt gemonitord en de therapeut

ping voordat de patiënt in één van de

artrose. Hetzelfde als de patiënten in

langs de zijlijn meekijkt. Dus als coach.

(beweeg-)trajecten kan starten.

het A-traject krijgen. Daarnaast gaan
de therapeuten van Praktijk Joosten de

Welk resultaat wordt verwacht?

‘Patiënten die al voldoen aan de

groep coachen in het vinden van een

Door meer te bewegen worden de

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

beweegvorm die bij ze past. Zo gaan

gewrichten ‘gesmeerd’ en het kraakbeen

(NNGB) plaatsen we in het A-traject. Wij

ze dan, naast de specifieke training in

beter gevoed. Doordat het spierkorset om

geven hen informatie wat artrose is en

de praktijk voor fysiotherapie, nog één

het gewricht goed en stevig is, wordt het

wat zij er zelf aan kunnen doen. De acti-

maar liever twee keer per week zelfstan-

gewricht minder belast en wordt de belas-

viteiten die de patiënt op dit moment al

dig bewegen. ‘Wij zijn van mening dat

ting beter opgevangen. Het mooiste is wel

doet nemen we uitvoerig onder de loep

bewegen pas vol te houden is wanneer

dat de patiënt gaat ervaren dat bewegen

en we kijken wat we kunnen verbeteren.

de patiënt iets doet wat hij leuk vindt en

leuk is en écht niet méér pijn doet. Het

Hierin wordt de patiënt dan gecoacht. Hij

niet wanneer hij beweegt omdat het van

resultaat is dat ze minder klachten zullen

oefent dan zelfstandig buiten de prak-

ons moet’, geeft Danielle aan.’

ervaren van de heup en de knie.

‘Uiteindelijk moeten ze het zelf doen’

‘Artrose kunnen we niet genezen maar
we kunnen de patiënt wel zo monitoren
en begeleiden dat ze zelf hun leven met

tijk. We spreken een aantal terugkom-

Na afloop van het 6-weeks programma

artrose een beetje makkelijker kunnen

momenten af. Daarbij testen we de

wordt de patiënt opnieuw getest. Daarna

maken. Gewoon door meer te bewegen.

patiënt opnieuw en stellen de adviezen

spreekt de fysiotherapeut een aantal

Uiteindelijk moeten ze het zelf doen, wij

en huiswerkoefeningen bij‘.

terugkom-momenten af voor de rest van

helpen ze alleen een beetje op weg!’ j

het jaar. De vorderingen en het niveau
Voor de patiënten die niet aan de NNGB

worden dan getest en eventueel worden

voldoen is er het B-traject. In een tijds-

de adviezen en oefeningen aangepast. ‘

bestek van 6 weken krijgt de patiënt

Het is wel de bedoeling dat de patiënt op

een groepsprogramma aangeboden.

niveau blijft of zelfs nog verbetert!’ De

Naast een uurtje fysieke training, gericht

fysiotherapeut fungeert bij beide pro-
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“Ondanks artrose sta ik nu weer
veel makkelijker op uit mijn stoel”
Mevrouw Peters-Radder (niet op de foto

te kunnen opstaan en uiteindelijk wil zij

Om dit te bereiken heb ik spierverster-

hierboven) is 67 jaar en heeft artrose

graag weer twee uur kunnen wandelen,

kende oefeningen geleerd die ik ook thuis

aan allebei haar knieën. Zij kon niet

zoals zij dat eerder ook deed.

kan doen. Mijn fysiotherapeut heeft me
uitgelegd waarom bewegen zo belangrijk

ver meer lopen en ook het opstaan uit
de stoel na een tijdje zitten ging niet

“Voor ik bij Praktijk Joosten kwam kon ik

is bij artrose en wat ik allemaal zelf voor

zo goed meer. Mevrouw Peters-Radder

nog maar 15 minuten aan een stuk lopen.

beweegactiviteiten kan doen. Hierbij

haalde de beweegnorm niet (meer) en

Dat is voor mij erg weinig. Ik zou graag

ging het er vooral om dat ik de activitei-

heeft daarom het artroseprogramma

2 uur willen kunnen wandelen zoals ik

ten zelf ook leuk vind om te doen!

Traject-B gevolgd bij Praktijk Joosten

dat voorheen ook kon. Door de uitleg die

in Waddinxveen. Ze heeft gedurende 6

ik van mijn fysiotherapeut kreeg heb ik

Ook heb ik gemerkt dat ik moet blijven
bewegen om mijn spieren sterk te hou-

‘Door de uitleg die ik van mijn fysiotherapeut

den. Ik ben 3 weken ziek geweest en

kreeg weet ik wat ik zelf kan doen om

knie-klachten kwamen toen al weer

mijn doel weer te gaan halen’

hoeft ben ik extra gemotiveerd. Ik heb

heb toen weinig kunnen oefenen. Mijn
gewoon terug. Nu ik weet dat dat niet
mijn oefeningen weer opgepakt en het
gaat weer stukken beter. Ik word eigen-

weken in de praktijk getraind en daar-

een goed inzicht gekregen wat ik zelf kan

bij ruimschoots voorlichting gehad over

doen om mijn doel weer te gaan halen.

artrose en leefstijl. Nu het programma

Ik vind dat heel fijn als ik merk dat ik nu

is afgelopen wordt zij nog 1 keer per 6

makkelijker op sta uit de stoel nadat ik

weken gevolgd. Het doel van Mevrouw

een tijdje gezeten heb. Ik kan nu ook ver-

Peters-Radder was om met minder pijn

der wandelen zonder pijn in mijn knieën.

lijk nergens in beperkt.”

©
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Er zijn zoveel manieren, er is altijd
wel iets dat bij je past!

Bewegen:
daar ben je nooit
te oud voor!
Je weet dat lichaamsbeweging belangrijk is, maar wist je
ook dat het direct van invloed is op je gezondheid? Zeker
voor ouderen is voldoende beweging van essentieel belang.

activiteiten waarbij de hartslag omhoog
gaat, maar waarbij je gewoon kunt blijven praten. Denk aan wandelen en fietsen in een rustig tempo, maar ook huishoudelijke klusjes, klussen in de tuin en
beweegoefeningen op de stoel.

Bewegen is één van de beste manie-

Goed voor iedereen

ren om je gezondheid te ondersteunen.

Bewegen is goed voor iedereen, maar

Zoek je balans

Veel mensen denken bij ‘bewegen’ aan

voor ouderen is het extra belangrijk.

Vind je het lastig om in actie te komen?

intensief sporten, maar ook activiteiten

Voldoende beweging leidt namelijk zowel

Bewegen op een veilige en verantwoor-

als wandelen, ramen lappen, lopend of

mentaal als fysiek tot betere prestaties.

de wijze, onder begeleiding en met een

met de fiets boodschappen doen en de

Je wordt minder vaak ziek en krijgt min-

voor jou op maat gemaakt beweegpro-

(klein)kinderen naar school brengen,

der lichamelijke en geestelijke klachten.

gramma, kan bij talloze fysiotherapeu-

vallen onder beweging. Bewegen kan

Een wandelingetje naar de supermarkt

ten en bewegingspraktijken. Een coach

in het dagelijkse leven geïntegreerd

is al voldoende. Als je een half uur matig

kan je helpen om de juiste balans te

worden door een actieve levenshou-

intensief beweegt op vijf van de zeven

vinden en om je leefstijl en doelen in

ding aan te nemen. Dat kan iedereen,

dagen per week hou je je spieren en uit-

kaart te brengen. Bovendien adviseert

want te oud om te bewegen ben je

houdingsvermogen al voldoende op peil.

een coach over de belasting die je aan

nooit.

Matig intensieve beweging bestaat uit

kunt. Duizenden mensen doen hun
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Vijf redenen om in
beweging te komen
1. Bewegen is gezond.
Al met een halfuurtje lichaamsbeweging
per dag treden legio gezondheidsvoordelen op: sterkere botten en spieren,
betere bloedcirculatie, verkleinen van de
kans op een hartaanval en voorkomen of
beperken van osteoporose.
2. Bewegen maakt soepel.
Bewegen helpt om je spieren en pezen
in goede conditie te houden. Hierdoor
blijf je soepeler. En dat is ook op latere
leeftijd nog trainbaar.

Maak bewegen onderdeel van je leven

Zelfs groene vingers
zijn gezond!

3. Lichaamsbeweging helpt
overgewicht te voorkomen.

Tuinieren is een goed voorbeeld hoe

Heb je al overgewicht, dan helpt bewe-

je beweging in je dagelijkse leven in

gen om af te vallen.

kunt bouwen. Je bent lekker buiten,

Bied je hulp aan

je bukt, knielt, loopt op een neer van

En heb je zelf geen tuin? Geen pro-

4. Bewegen is goed tegen

bijvoorbeeld een schuurtje weer naar

bleem, win/win kansen! Je kunt

stress en depressies.

fruit. Dubbele winst dus!

de tuin. Het houd je bezig. En samen

jezelf én een ander helpen. Vraag

Het levert plezier op en zorgt voor een

een moestuin of kruidentuintje aan-

gerust om je heen, tussen al die

goed humeur; op het moment zelf en op

leggen zorgt abovendien voor gezel-

werkende jonge ouders zal toch wel

de langere termijn.

ligheid en met een beetje groene vin-

iemand zijn die jouw hulp echt wel

gers voor heerlijke verse groente en

kan waarderen.

5. Samen bewegen is gezellig.
Je ontmoet nieuwe mensen en bent
even uit de dagelijkse routine.

©

dagelijkse activiteiten in een verkeerde
houding en maken daarbij de verkeerde
bewegingen. Gevolgen zijn klachten aan
rug, schouders en aan de nek. Dus laat
je op weg helpen en kom dan lekker in
beweging!
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“Blijf overeind, leef gezond en beweeg regelmatig”

Aanpak van leefstijl
van groot belang bij
behandeling artrose
Op het spreekuur van het St. Antonius Ziekenhuis, afdeling
Orthopedie, worden jaarlijks rond de 6000 patiënten met diagnose artrose gezien. Hiervan zijn er zo’n 4000 met beginnende
tot ernstige artrose van de knie! Logisch dat er dus speciale
spreekuren voor patiënten met heup- en knie artrose zijn. Bij
deze patiëntengroep worden jaarlijks ongeveer 1100 heup- en
knie protheses geplaatst. De verhouding daarin is 3:2. ‘Maar ook
artrose in hand, pols en schouder of in voorvoet en enkel zien we
geregeld’.

verband met overgewicht. Maar ook

Oorzaken van het ontstaan
van artrose

afwijkingen aan de been-as, zoals O- of

Laurens Kaas is sinds 2017 werkzaam als

meniscusoperaties waar een deel van de

orthopeed in het St. Antonius ziekenhuis

meniscus is weggehaald kunnen later tot

in regio Utrecht. “Artrose zien we veel bij

knie-artrose leiden. Maar bij de grootste

ouderen maar de klachten kunnen zich

groep patiënten is de exacte oorzaak nog

ook al openbaren vanaf het 40e – 50e

niet duidelijk.”

X-benen, botbreuken in het verleden en

levensjaar” vertelt Kaas.
De oorzaken van artrose zijn grofweg in

Bij de heup ligt het wat anders. Over-

te delen in twee groepen. Van de ene

gewicht speelt hier een veel minder grote

groep is de oorzaak onbekend, dan is er

rol. Wel zijn er anatomische oorzaken

waarschijnlijk een genetische aanleg,

voor een verhoogde kans op het ontstaan

tot het ontwikkelen van slijtage. Bij de

van artrose in de heup, zoals heupdyspla-

andere groep is er een duidelijke oor-

sie, waarbij de heupkom niet goed is aan-

zaak voor de artrose zoals anatomische

gelegd. Een andere anatomische oorzaak

afwijkingen, langdurige overbelasting,

is impingement van de heup. Hierbij komt

overgewicht, trauma en gewrichtsontste-

de rand van de heupkop bij buiging klem

kingen zoals reuma. “Artrose in het knie-

te zitten tegen de kraakbeenrand van de

gewricht heeft bijvoorbeeld een duidelijk

heupkom. Dit kan zorgen voor scheuren in
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Tips voor de patiënt
• Blijf of kom in beweging
• Bepaal in samenspraak met je
	fysiotherapeut de best passende
activiteit
• Neem laagdrempelig pijnstilling
als dat nodig is
• Blijf op gewicht
de heupkom (Labrum) en schade geven

laten”

aan het kraakbeen van de heupkom (ace-

Conservatieve behandeling

tabulum).

Het merendeel van de artrose patiënten

“Bij de grootste groep patiënten weten

wordt op de conservatieve manier, dus

we de exacte oorzaak voor het ontstaan

zonder operaties, behandeld. Het belang-

van coxartrose echter niet. We zien wel

rijkste bij de behandeling van artrose is

dat het bij vrouwen vaker voorkomt dan

dat het berust op maatwerk. Het is een

bij mannen. De verhouding is ongeveer

combinatie van te zetten stappen, maar

3:2. Waarschijnlijk spelen factoren zoals

ook een samenspel van verschillende

hormonen en een andere bouw van het

disciplines.

vrouwelijk bekken hierbij een rol”, zegt
dr. Kaas.

Behandeling

©
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Afvallen zorgt er vaak voor dat
klachten drastisch afnemen
Een van de grotere oorzaken is over-

Er zijn diverse behandelingen mogelijk.

gewicht. Overgewicht geeft een grote

Artrose zal echter niet genezen maar

belasting op met name het knie gewricht.

we kunnen het voor de patiënt een stuk

Het is dus belangrijk voor de patiënt om

draaglijker maken wanneer de pijn ver-

af te gaan vallen. Soms kan dat door iets

mindert.

simpels als meer bewegen, maar niet

“Er is een groep patiënten die alleen nog

zelden is er sprake van ernstig overge-

maar gebaat is bij een prothese. Maar

wicht dat toch een aanpassing op veel

het grootste deel van de patiënten krijgt

meer vlakken vergt. Samenwerking met

toch een conservatieve behandeling.

een diëtiste is dan aan de orde. “In het

Wat vast staat is dat het altijd maatwerk

St. Antonius hebben we het geluk dat

is. Wat voor de één afdoende is, is dat

we patiënten met morbide overgewicht

voor een ander totaal niet! De optimale

kunnen verwijzen naar het Bariatrisch

behandeling hangt af van factoren zoals

Centrum. Waar door middel van een

de ernst van de artrose, de klachten die

behandeling (eventueel operatie) patiën-

het geeft en de verwachtingen van de

ten geholpen worden gewicht te ver-

patiënt. De ene patiënt zal nog willen

liezen en daarmee ook de klachten van

hardlopen terwijl de ander al blij is als

artrose kunnen verdwijnen.”

hij/zij weer zonder pijn de hond kan uit-

Het bereiken van een gezond gewicht

dat past bij de lengte van de patiënt

vinden. Zwemmen wordt heel veel gead-

artrose is pijnstilling vaak een uitkomst.

kan er zelfs voor zorgen dat de klachten

viseerd omdat dit juist weinig belasting

In beginsel is paracetamol afdoende en

die optreden ten gevolge van de artrose

op de gewrichten geeft maar wel heel

als dat niet meer helpt kunnen NSAIDs

geheel verdwijnen. De artrose verdwijnt

effectief is. De fysiotherapeut kan juist

(zoals Diclofenac en Ibuprofen) voor-

dan niet maar de patiënt heeft dan geen

hier een grote rol spelen.

geschreven worden. Deze pijnstillers
werken naast pijnstillend ook nog eens

pijn meer. Als de patiënt 5 kilo afvalt, dan
scheelt dat bij traplopen bijvoorbeeld al

Door begeleid bewegen of zelfs sporten

ontstekingsremmend.

35 kilo in belasting op de knie. Afvallen is

worden de spieren die de knie en heup

Ook de vrij verkrijgbare glucosamine pre-

soms niet makkelijk, maar is dus zeker de

ondersteunen sterker en daardoor kun-

paraten kunnen bij mildere vormen van

moeite waard, aldus dr. Kaas.

nen klachten enorm afnemen. Wanneer

artrose klachtenvermindering geven, hoe-

de patiënt dan minder pijn ervaart, ver-

wel het wetenschappelijk nooit is aange-

mindert ook de angst voor pijn.

toond. Deze hebben ook geen bijwerkin-

Leefstijladvies

gen en je kunt ze gewoon bij de drogist

Het geven van leefstijladvies is dus een
heel belangrijke factor in de conserva-

“Wat mij betreft zal het programma bij

of bij Kruidvat kopen. “Het is dus zeker

tieve behandeling. “ Afvallen heb ik al

de fysiotherapeut een combinatie moe-

de moeite waard om het gedurende een

even genoemd maar in beweging blijven

ten zijn van het werken aan de spier-

maand of drie te proberen. Als er sprake

is ook erg belangrijk. Sommige patiënten

kracht, wegnemen van bewegingsangst,

is van forse ontsteking van het gewricht

met artrose bewegen te weinig. Enerzijds

begeleiding naar de beste en best bij de

dat niet goed reageert op NSAIDs kan

om de gewrichten te ontlasten, omdat ze

patiënt passende vorm van bewegen. Ten

een injectie met corticosteroïden bij-

denken dat de klachten daar erger door

slotte zeker niet in de laatste plaats is een

zonder goed helpen om het slijtende

worden of dat de slijtage versnelt. Dat is

stuk voorlichting over leefstijl en artrose

gewricht weer tot rust te brengen”, Aldus

niet juist, het is juist heel belangrijk om

van belang. Het heeft mijn voorkeur om

dr. Kaas.

te bewegen om de spieren sterk te hou-

samen op te trekken, dus fysiotherapeut,

den en het gewricht soepel. Rust roest!

huisarts, orthopeed en eventuele andere

Maar pijnstilling is slechts onderdeel en

Maar met de keuze van de activiteit moe-

verwijzers en disciplines, om zo tot de

geen behandeling op zich. De advisering

ten ze geholpen worden. Advies welke

beste maatwerkbehandeling te komen.”

omtrent (aanpassing van) leefstijl blijft
overeind en bewegen het devies! j

sport of beweegactiviteit het beste is,
de belasting en belastbaarheid van het

Pijnstilling als onderdeel
van de behandeling

gewricht.” Ze moeten het ook nog leuk

In de conservatieve behandeling van

om zo een goede balans te vinden tussen

Meer info? 

Tips voor de fysiotherapeut
• Zorg voor samenwerking met huisarts en orthopeed om tot de best
passende behandeling te komen
• Breng verslag uit aan de arts wat
wel en wat niet werkt
• Kijk eens mee met de orthopedisch
chirurg op de OK
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Blended care tool
e-Exercise
Tekst: Corelien Kloek en Saskia Wortelboer

Blended care is een op de patiënt afgestemde mix
van coaching van de patiënt door de fysiotherapeut
met daarbij een persoonlijk (face–to-face) contact
in combinatie met een online (beweeg)programma.
De effectiviteit van e-Exercise is nage-

beide behandelmethoden vergelijkbaar;

noeg gelijk aan reguliere fysiotherapie

deelnemers ervaren minder klachten in

echter met een veel lager behandelge-

dagelijks functioneren, ervaren minder

middelde. Bij reguliere fysiotherapie

pijn, zijn minder snel moe en de kwaliteit

komen mensen gemiddeld 12 keer bij

van leven is verbeterd.

de fysiotherapeut, terwijl patiënten bij
e-Exercise slechts 5 keer bij de fysiotherapeut kwamen!

Meer verantwoordelijkheid
bij patiënt
Blended therapie geeft patiënten meer

Effecten voor de patiënt met artrose in

verantwoordelijkheid én stimuleert

knie of heup zijn volgens onderzoek bij

om ook thuis aan de slag te gaan.
Binnen e-Exercise worden bovendien
beweegopdrachten aangeboden die
geheel aansluiten bij de beleving van de

is een blended programma als e-Exerci-

patiënt, zoals bijvoorbeeld fietsen, tui-

se niet voor iedere patiënt de oplossing.

nieren of wandelen. Maar ook krijgen zij

Bovendien verschilt de balans tussen

reminders en is het programma beschik-

face-to-face en online zorg per patiënt.

baar waar en wanneer de patiënt maar
wil. Voor zowel patiënten met verge-

E-Exercise is ontwikkeld door onder-

vorderde – als met beginnende klach-

zoekers van Tilburg University, Nivel,

ten is de gedeeltelijk ‘digitale therapie’

Hogeschool Utrecht en het UMC

geschikt. Klachten nemen af of worden

Utrecht. De digitale functionaliteit van

in ieder geval draaglijker. Maar mocht

e-Exercise is sinds april 2018 beschik-

het niet afdoende zijn, dan kan de fysio-

baar in de HWO-app (huiswerkoefe-

therapeut hier makkelijk op inspelen en

ningen-app). Voor de gebruikers van

de coaching intensiveren.

Intramed is er bovendien een koppeling
met Intramed EPD en voor andere EPD-

De keuze om e-Exercise wel of niet in

gebruikers komt er een stand-alone ver-

te zetten heeft vooral te maken met de

sie beschikbaar.

persoonlijke kenmerken van de patiënt.

38

De behoeftes en mogelijkheden van de

Zie voor meer informatie

patiënt staan altijd centraal. Simpelweg

www.e-exercise.nl

Column

Is vasten gezond?
Ja, maar vast dan wel!

dan vooral om wat je eet, hoeveel je eet

Het effect is dat je hierdoor in totaal min-

In gebieden waar mensen stelselmatig

en waar je eten vandaan komt.

der eet en bewust bezig bent met eten.
Als je last hebt van honger of flauwte

(gezonder) ouder worden vind je steeds
dezelfde kenmerken terug. Een van die

Hoe kun je vasten?

als je niet ontbijt, is dat des te meer een

kenmerken is dat mensen vanuit hun cul-

Je kunt op verschillende manieren vas-

reden om met een sprint te beginnen. Dit

tuur of religie een vorm van vasten beoe-

ten. Ik benoem er een paar. De eerste

komt namelijk 9 van de 10 keer door een

fenen. Het gaat er hier expliciet niet om

is de ‘print’ variant. Bij deze manier van

verstoorde bloedsuikerspiegel.

een tijdje niet eten en jezelf daarna weer

vasten ga je all-in. In een korte periode

volproppen. Vasten kan ook subtieler.

(bijv 2 weken) eet je steeds minder, dan

Blijf in beweging!

een paar dagen niet en daarna weer

Als je vasten combineert met een actieve

Waarom zou je vasten?

steeds meer. Door deze manier van vas-

levensstijl dan versnel je de effecten van

Door te vasten eet je over het algemeen

ten put je je koolhydraatvoorraad uit en

het vasten. Je houdt daarmee “de kachel

minder. Studies tonen aan dat mensen

maak je meer gebruik van energievoorra-

brandende” en je zorgt ook voor een gro-

en dieren die minder energie binnenkrij-

den die langer duren (bijvoorbeeld vetten)

tere mentale weerbaarheid. Bewegen is

gen een betere gezondheid hebben en

om om te zetten naar bruikbare energie

het beste medicijn voor het brein!

langer leven. Dit geldt niet alleen voor

voor je lijf. Deze manier van vasten is

gezonde mensen maar is ook aangetoond

oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters

bij ziektes zoals kanker, suikerziekte en

maar wordt nu ook steeds meer gebruikt

alzheimer. De reden dat minder eten zorgt

bij mensen met een metabool syndroom

voor een betere gezondheid lijkt alles te

zoals diabetes type II. Je ziet dat bij

maken te hebben met het feit dat (te)veel

veel mensen de bloedsuikerspiegel weer

eten zorgt voor een snellere veroudering

normaliseert.

door Maarten Bijma

van cellen. Deze veroudering komt onder
andere door een snellere celdeling. Met

Een andere manier van vasten is door

een langzamere celdeling verouder je

hem te koppelen aan een terugkomen-

minder snel en duurt het langer dat cel-

de tijd. Bijvoorbeeld periodiek vasten.

delingen teveel fouten opleveren.

Bijvoorbeeld elke week 1 dag vasten,
of elke maand 2 dagen vasten. Op deze

Vasten is niet alleen goed voor je cellen

manier wordt het vasten een onderdeel

Maarten is leefstijlcoach

maar ook voor je mindset. Door af en toe

van een patroon en bereik je zowel een

bij MyVitality.today

te vasten ben je bewust bezig met eten.

fysiek als mentaal effect.

Heb jij een vraag voor Maarten

Mensen die beginnen met vasten zijn in

Maar je kunt ook dagelijks een vastperi-

mail hem dan:

het begin het meest enthousiast over

ode inlassen. Dit klinkt gek maar is heel

Maarten@MyVitality.today

de lichamelijke effecten. Toch zorgt het

goed mogelijk. Je slaat simpelweg het

uiteindelijk nog meer voor een bepaalde

ontbijt of avondeten over. Sla je het ont-

bewustwording en scherpte. Vasten zorgt

bijt over, dan heb je een “vastenperiode”

voor bewust omgaan met eten. Het gaat

die duurt van het avondeten tot de lunch.

©
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Pijn in de schouder met uitstraling naar de nek

“Nu kan ik weer veilig autorijden”
De manier waarop Bert van Pelt met pijn in zijn
schouderblad bij zijn manueel therapeut terecht
kwam is een verhaal op zich.

matig over je schouder moet kijken, was
erg lastig.
Vroeger zei ik altijd: het maakt me niet
uit hoe ver ik moet reizen voor een the-

“Enkele jaren geleden was ik met mijn

en toen ze later uitvalsverschijnselen

rapeut, als de behandeling maar perfect

vrouw op vakantie in Griekenland en

kreeg in haar been, wat een hernia

is. Dat ik nu een goede heb gevonden

liep zij een zeer gecompliceerde arm-

bleek te zijn, kwamen we ook weer bij

die ook nog eens dichtbij zit, is natuur-

breuk op. Zo gecompliceerd dat ze er

hem terecht. En toen was ik aan de

lijk top. Ik ben een paar maanden terug

in Griekenland eigenlijk geen raad mee

beurt…”

begonnen met de behandelingen en ik
heb er nu totaal tien gehad. De resul-

wisten. Met tijdelijk gips zijn we toen
naar Nederland gevlogen, waar ze in

Pijnlijke knoop

taten zijn duidelijk merkbaar en ik hoop

het Maasstad ziekenhuis is geopereerd.

Bert kreeg eind vorig jaar opeens

over een tijdje helemaal pijnvrij te zijn..”

Na de operatie kregen we een briefje

behoorlijke pijn in zijn linker schouder-

mee met daarop een aantal aanbevolen

blad. “Het voelde als een soort pijnlijke

Drukpunten

manueel therapeuten. Eén ervan was

knoop en vanuit mijn schouder kreeg ik

De behandelingen die Bert krijgt bij zijn

Ron Aalberse, die bleek notabene bij

ook last van mijn nek. Het werd zelfs

therapeut zijn redelijk divers. Tijdens de

mijn eigen huisarts in het gebouw te

zo erg dat ik amper mijn nek nog kon

diagnose bleek er namelijk meer aan de

zitten. Hij heeft haar prima behandeld

draaien. Autorijden, waarbij je regel-

hand dan alleen toegenomen spanning
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tussen de schouderbladen. Er bleek ook

mijn hart te lopen. De hartproblemen zou-

het grote geheel kijkt. Hij werkt veel

een bewegingsbeperking te zitten in het

den zelfs medeoorzaak kunnen zijn, maar

met drukpunten en ook het ‘kraken’

gewricht tussen de borstwervel en de

dat is niet met zekerheid te zeggen.

helpt in mijn geval goed om alles los te

rib. Door bewegingen in de gewrichten
te maken, laat de therapeut Bert automatisch ook zelf beter bewegen. Bert:
“Eerst is het gebied tussen mijn schouderbladen behandeld en toen ik ook pro-

‘Een manueel therapeut kijkt net iets
meer naar het groter geheel’

blemen met mijn rib bleek te hebben, is
die gemobiliseerd. Verder behandelt hij

“De behandelingen hebben duide-

krijgen. Ron werkt nauw samen met het

mijn borstwervels en werkt hij met druk-

lijk effect, ik kan zelfs weer over mijn

Maasstad Ziekenhuis, waar ze bepaalde

punten achter op mijn rug. Ik bleek ook

schouder kijken tijdens het autorijden.

cases bespreken. Dat is alleen maar

een vernauwing in mijn kransslagader te

Totaal zit ik nu op tien behandelingen

goed natuurlijk.

hebben. Volgens mijn therapeut kan dit

en wat mij betreft is het einde in zicht.

zelfs invloed hebben op de problemen

Voorheen liep ik bij een fysiotherapeut,

Maar het blijft apart, dat ik mijn manu-

met mijn schouder en nek. In dit gebied

maar ik heb toch het gevoel dat een

eel therapeut eigenlijk aan mijn vrouw

blijken namelijk zenuwverbindingen met

manueel therapeut net wat meer naar

te danken heb…”

Ron Aalberse
Ron Aalberse is orthopedisch manueel
therapeut bij Fysiotherapie Roerdomp in
Rotterdam. “Bert kwam medio december bij me met nekklachten. Er was geen
optimale beweging tussen de gewrichten
van diverse borstwervels en met manuele
therapie kun je dat goed behandelen. Ik
heb dit met meerdere behandelingen losgemaakt. Voor iemand als Bert, die heel
actief is en bijvoorbeeld veel wandelt, is
het makkelijker om met oefeningen resultaat te boeken en verder uit te bouwen
dan voor iemand die weinig beweegt.
We hebben al goede resultaten geboekt,
maar nu wordt het zijn beurt. De bedoeling is om het aantal behandelingen af te
bouwen en hem vooral thuis oefeningen
te laten doen. Als ik de oefeningen hier
samen met hem doe, kan hij dat vervolgens prima zelf. Want dat is ook mijn vak:
het weer mogelijk maken om beter te
kunnen bewegen. ”
©

41

Slapend aan je
gezondheid werken

Een goede nachtrust
voor een gezond brein
Rust en ontspanning begint met een goede nachtrust.
Goed slapen veroorzaakt een nachtelijke schoonmaak in je
brein en draagt bij aan een goede conditie.

bewustwording kan een begin gemaakt
worden met persoonlijke doelen en bijbehorende acties.
De uitdaging hier is om de doelen en

Slapend gezond worden is geen droom,

Leefstijl aanpassen

acties zo goed mogelijk aan te laten

maar werkelijkheid. Slaap, rust en ont-

Soms is het nodig je leefstijl aan te pas-

sluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren

spanning zijn namelijk de basis voor het

sen om tot een goede nachtrust te kun-

en mogelijkheden, wat vind jij leuk om

verbeteren van je conditie. Giftige stoffen

nen komen. Je hebt het te druk, bent

te doen en kun je het ook? Is het haal-

die zich in wakkere toestand ophopen,

gejaagd, neemt te veel hooi op je vork of

baar? Hou je van de buitenlucht? Maak

worden verwijderd wanneer je slaapt.

voelt je ergens niet lekker bij. Daardoor

er dan een gewoonte van om elke avond

Slaap is belangrijk voor het verwerken

ga je piekeren met als gevolg dat je

voor het slapen gaan een half uurtje te

van ervaringen en het opslaan van her-

slecht(er) slaapt.

wandelen. En als je merkt dat je onrus-

inneringen. Het heeft ook fysiek een

Leefstijlverandering vraagt om een ver-

tig bent en in bed nog lang ligt te malen,

herstellende functie. Gebrek aan slaap

andering van gewoontes. Wij mensen

probeer dan eens je mobiel en tablet

schaadt onder meer het vermogen tot

houden hier eigenlijk niet zo van en het

een paar uur van tevoren weg te leg-

redeneren, het oplossen van problemen

doorbreken van routines is moeilijk en

gen, de tv uit te zetten en een boek of

en maakt je minder alert.

kost veel energie. Vanuit een proces van

tijdschrift te lezen. Wedden dat je beter
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Verbeter je nachtrust
in tien stappen

Ontspanningsoefening
voor het slapen gaan

1.	Beweeg voldoende overdag
2.	Drink geen koffie na drie uur
’s middags
3.	Slaap op vaste tijden en doe
overdag geen dutjes
4.	Stop ’s avonds tijdig met activiteiten die veel prikkels geven
5.	Zorg voor een goed bed

Het bereiken van een diepe ontspanning is een prettige ervaring. Het vermindert
spierspanning en mensen ervaren een groter gevoel van controle, minder moeite met
inslapen, een lagere bloeddruk en een positievere kijk op het leven. Onderstaande
oefening helpt je op een snelle, simpele manier te ontspannen.

6.	Neem je mobiel/tablet niet mee
naar bed
7.	Pak een boek of tijdschrift en
lees voor het slapen gaan
8.	Luister naar rustgevende muziek

Ga lekker liggen

Span je spieren aan

Ga in bed of op een matje op de grond

Je gaat nu één voor één je spieren aan-

liggen. Concentreer je op het contact van

spannen. Begin bij je rechtervoet, ga zo

je lichaam met de ondergrond. Maken je

stapsgewijs naar boven en eindig bij de

hielen, kuiten, knieën, billen, rug, schou-

spieren in je gezicht. Bij het aanspannen

ders, armen, handen en achterhoofd con-

adem je in. Houd de spanning 5 tot 10

tact met de vloer of het bed? Probeer

seconden vast. Laat bij het ontspannen

het contact met de ondergrond zo groot

de spanning in één keer los. Adem rustig

mogelijk te maken, alsof je een gelatine-

door en probeer je adem niet vast te

pudding bent die langzaam uitdijt. Vaak

zetten. Adem bij het loslaten door je

helpt de gedachte dat je lichaam slap en

mond uit.

9.	Stop de gedachtenmolen met
ademhalings- of ontspanningsoefeningen
10.	Beperk uitslapen om een vast
slaapritme te hanteren

©

zwaar wordt.

slaapt en meer rust in je lijf en hoofd
hebt wanneer je naar bed gaat? Maak
je je zorgen of wil je professionele begeleiding? Ga dan op zoek naar een goede
coach die je kan helpen. Een coach kan
je adviseren welke stappen je het beste
kan zetten om jouw doel te behalen. En
om vandaag alvast van start te gaan
hebben wij 10 simpele stappen op een
rij gezet die je nachtrust vannacht al
kunnen verbeteren.
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“Andullatie verhelpt klachten
rondom verouderingsproces”
door middel van andullatietherapie

Tekst: Lindsey Heemskerk

de doorbloeding en de werking van de

Mensen worden steeds ouder, gelukkig maar. Maar met het lymfeklieren ondersteunt. Inmiddels
toenemen van de leeftijd neemt de kans op fysieke onge- heeft Home Health Products (HHP) zo’n
12.000 klanten die al gebruik maken van
makken en chronische ziektes op alarmerende wijze toe. Andullatietherapie.
Veel leefstijl gebonden aandoeningen, zoals bijvoorbeeld Daarnaast heeft bedrijf inmiddels 450
burn-out, obesitas en cardiovasculaire ziektes, zetten onze Gezondheidsprofessionals als partner.
gezondheidszorg onder grote druk. Op lange termijn zal
Geschikt voor iedereen
deze situatie onhoudbaar blijken voor de moderne gezond- De therapie is geschikt voor iedereen,
heidszorg.
bijwerkingen zijn er niet of nauwelijks. Twintig minuten andulleren per
Andullatietherapie wordt al meer dan 10

gelegd voor behoud en herstel van de

dag geeft al een gewenst resultaat.

jaar toegepast voor onder andere pijn-

gezondheid. Er zijn 5 biofysische basis-

Andullatie is niet uitsluitend bedoeld

verlichting, betere prestaties en welzijn.

principes waardoor andullatie een posi-

voor mensen met pijn, blessures of

Het is een combinatie van mechanische

tief effect heeft op het menselijk lichaam

andere klachten, ook op een gezond

vibraties en infraroodwarmte. Andullatie

(zie kader).

lichaam heeft het een positief effect.

heeft invloed op de basisfuncties van de

Home Health Products ontwikkelde

Door de aanmaak van ATP kom je fitter

mens en dus niet op 1 orgaan. Door deze

een medisch gecertificeerde mas-

en energieker de dag door, en het ont-

vorm van therapie wordt een fundament

sagematras (de Andumedic 3) welke

spanningsmechanisme treedt in werking
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waardoor je stressniveau wordt geredu-

peut. “Masseren is mijn tweede natuur,

ceerd en je vaak beter en dieper slaapt.

dat doe ik nog steeds met veel plezier.”

Kortom, het helpt bij het tegen gaan van

Schilderen en beeldhouwen behoren tot

het verouderingsproces.

haar hobby’s, maar het grootste plezier

Andy Rijnbende is in het bezit van de

doet Andy zichzelf met een rondje op de

Andumedic. Dit is een medisch gecerti-

golfbaan.

‘Na de eerste keer op de Andumedic
sliep ik eindelijk door’

Basisprincipe 1
Energieproductie in de cel
Om te kunnen functioneren hebben
onze cellen energie nodig. Die krijgen
ze dankzij de molecule ATP (adenosinetrifosfaat). Als onze cellen onvoldoende energie krijgen, sterven ze af.

ficeerd andullatietherapiesysteem dat

Drie jaar geleden verstapte Andy zich

Krijgen ze wel voldoende energie, dan

door combinatie van infraroodwarmte

en liep, onder het mom van ‘niet zeuren,

zijn ze normaal gezien gezond, wat zich

en mechanische vibraties zorgt voor pijn-

maar doorgaan’, veel te lang door met

dan ook weerspiegelt in onze organen.

verlichting. Andy kan kort zijn over haar

een dikke, pijnlijke enkel. Regelmatig

Het goed functioneren van elk van onze

ervaring met andullatie: “Na de eerste

werd Andy ‘s nachts wakker met een

organen is dan weer nodig voor onze

keer op de Andumedic sliep ik eindelijk

steenkoude voet en prikkelende tenen.

algehele gezondheid.

door.”

“Ongeacht de temperatuur, alleen een

Andy is een zeer actieve vrouw van bijna

dikke sok of warme kruik zorgden ervoor

Andullatie werkt via mechanische

77 jaar. Zij is onder andere 30 jaar eige-

dat ik weer rustig kon inslapen.”

vibraties elektrische microstroompjes

naresse geweest van een grote yoga-

Na het volgen van onder andere fysio-

op die in onze cellen binnendringen

praktijk en was daarnaast shiatsu thera-

therapie, het dragen van zooltjes, veel-

en de productie van ATP (adenosinetrifosfaat) op gang brengen. Dit proces
doet de hoeveelheid energie binnen
onze cellen toenemen, wat een positief effect heeft op onze organen en de
algemene gezondheid.

Basisprincipe 2
Overlapping van pijnsignalen
Via Andullatie kunnen pijnsignalen
‘overlapt’ worden. In eerste instantie
creëert Andullatie positieve signalen
in onze lichaam, die de negatieve pijnsignalen als het ware verdringen. Ten
gevolge van deze overlapping ontvangen de hersenen steeds meer positieve
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signalen, wat uiteindelijk resulteert

hiervan is dat spieren onvoldoende

vuldige massages en het gebruik van een

in pijnverlichting. In tweede instantie

voedingsstoffen krijgen en dan ont-

brace kreeg Andy het schokkende advies

zorgt regelmatige Andullatie er ook voor

staat pijn. Via de infraroodwarmte zorgt

dat alleen een operatie haar van haar

dat endorfine vrijkomt. Endorfine staat

andullatie dat de bloedvaten uitzetten

klachten af zou helpen. “Dit was voor mij

bekend als de ‘lichaamseigen pijnstil-

en dankzij de mechanische vibraties

eigenlijk geen optie.”

ler’. Dit vermeerdert het pijnoverlap-

worden ook de spieren beter doorbloed.

Niet lang daarna kwam Andy informatie

pend effect dan nog meer.

Voedingsstoffen kunnen weer opge-

tegen over andullatietherapie. “Na de

nomen worden en spanningen lossen

eerste keer op de Andumedic sliep ik

op. Tal van klachten zijn het gevolg van

door en dat doe ik nog steeds. Ook merk

gebrekkige doorbloeding. Ook draagt

ik dat ik na mijn rondje van 18 holes op de

andullatie bij aan mentale ontspanning.

golfbaan wat stijver en moeilijker opsta

Stress heeft een nefaste uitwerking op

dan tien jaar geleden. Een leuke bijkom-

ons zenuwstelsel. Het menselijk zenuw-

stigheid van de andullatietherapie is dat

stelsel is tweeledig: een stimulerend

ik, na een kwartiertje op de Andumedic,

Basisprincipe 3
Betere bloedcirculatie

deel (sympathicus) en een kalmerend

zo weer voor 18 holes de wei in kan!”

Ons bloed voorziet het lichaam van voe-

aties is de sympathicus overactief. Om

Geschikt voor iedereen

dingstoffen. Bij ontoereikende bloed-

het evenwicht opnieuw te herstellen

Andullatietherapie blijkt geschikt voor

circulatie wordt dit proces verstoord

zorgt andullatie, via de mechanische

iedereen. Er zijn geen of nauwelijks bij-

en worden we moe of ziek. Dit is een

trillingen, voor positieve signalen, die

werkingen. Twintig minuten andulleren

bepalende factor voor de gezondheids-

de negatieve signalen van de sympathi-

per dag geeft al resultaat. Andullatie is

toestand van ons bloed. De bloedli-

cus als het ware ‘relativeren’. Door de

niet uitsluitend bedoeld voor mensen met

chaampjes van ziek bloed klitten samen

infraroodwarmte kunnen de trillingen

pijn, blessures of andere klachten, ook op

en verschrompelen. Gevolg hiervan is

dieper in het weefsel binnendringen. Dit

een gezond lichaam heeft het een posi-

dat ze hun vitaliteit verliezen en steeds

maakt het mogelijk stress af te bouwen.

tief effect. Het helpt bij heel veel kwalen

deel (parasympathicus). In stresssitu-

minder voedingstoffen vervoeren.

die al dan niet gepaard gaan met het ver-

Andullatie zet het bloed weer in bewe-

ouderingsproces.

ging en maakt de bloedlichaampjes
weer van elkaar los. Daardoor wordt

Door de aanmaak van ATP kom je fitter

het bloed vloeibaarder en worden de

en energieker de dag door en het ont-

nodige voedingsstoffen weer in grotere

spanningsmechanisme treedt in werking

hoeveelheden vervoerd. We voelen ons
weer gezonder en vitaler.

waardoor je stressniveau wordt geredu-

Basisprincipe 5
Stimuleren van de lymfestroom

ceerd en je vaak beter en dieper slaapt.

Andullatie stimuleert en brengt de

alleen als je ouder wordt.

En dat is toch wat iedereen wil, niet

lymfestroom op gang. Gevolg daarvan
is dat andullatie enerzijds een betere
stofwisseling mogelijk maakt op het
niveau van het lymfesysteem, en anderzijds voor een stabieler immuunsysteem

Basisprincipe 4
Activeren van ontspanningsmechanismen

zorgt doordat ziektes voorkomen worden
dankzij de afvoer van ziekteverwekkers.

Door voortdurend actief te zijn ontstaat
spierspanning in het lichaam. Gevolg
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Meer info? 

ParaBench: benchmarken in
de paramedische sector
Met ParaBench krijgen praktijken
inzicht in hoe zij presteren en kunnen

Het effect van nieuwe
aandoeningen in de
basisverzekering
Steeds meer fysiotherapeutische zorg komt in de basisverzeke-

daarop bijsturen indien nodig. Ook bij
gesprekken met verzekeraars is die
informatie belangrijk. Met de cijfers
uit Parabench is het mogelijk om jouw
praktijk te vergelijken met andere
fysiotherapiepraktijken. Bovendien
worden trends in de branche zichtbaar.
Op dit moment zijn er bijna 450
praktijken aangesloten. Daarmee is
ParaBench de grootste benchmark in
Nederland. Maar het kan altijd beter.
Hoe meer praktijken zich aansluiten,

ring terecht. Claudicatio Intermittens (CI) was in 2017 één van de

hoe helderder het beeld dat geschetst

eerste fysiotherapeutische behandelingen die in de basisverze-

kunnen gratis gebruik maken van het

kering vergoed werden. Voor ons een reden om te kijken naar het

kan worden. Intramed PLUS-gebruikers
ParaBench praktijkdashboard. Dit kun

effect hiervan. Ook kijken we naar het gebruik van klinimetrie.

je uitbreiden met het ParaBench super-

Vooral de verzekeraars gebruiken deze cijfers steeds vaker om

gegevens. Zo wordt het mogelijk om

kwaliteit in de zorg te meten. Tot slot geven we een overzicht van
de leeftijdsverdeling van patiënten in de fysiotherapiepraktijk.

visiedashboard met meer specifieke
ook verschillende vestigingen of je
medewerkers met elkaar te vergelijken.

Claudicatio Intermittens
in de basisverzekering:
wat zijn de gevolgen?

De behandeling van Claudicatio Inter-

Oproep:

mittens (‘etalagebenen’) is sinds 2017

Zie je trends in de markt? Heb je

opgenomen in de basisverzekering (37

bepaalde ideeën of wil je juist meer

De zorg verandert. Het streven is om opti-

behandelingen worden volledig vergoed

weten? Mail ons jouw vraag en wij

male kwaliteit te bieden tegen zo laag

wanneer de huisarts of specialist ver-

gaan ermee aan de slag.

mogelijke kosten. Om de efficiëntie te

wijst). Met ParaBench willen we in kaart

Vanuit de benchmark kunnen we ver-

vergroten worden diverse maatregelen

brengen wat bijvoorbeeld de invloed van

schillende dwarsdoorsnedes maken

genomen. Eén hiervan is dat voor steeds

opname in de basisverzekering is op het

op bijvoorbeeld leeftijd, klacht, ver-

meer aandoeningen behandelingen bij de

aantal patiënten en het aantal zittingen.

houding man/vrouw etc. Wil je cijfers

fysiotherapeut worden vergoed vanuit

In Figuur 1 vergelijken we de cijfers in de

zien van de behandeling van schouder-

de basisverzekering. Door patiënten niet

periode 2014 tot 2017.

klachten? Of hoe de leeftijdsverdeling

direct door te verwijzen naar een vaatchi-

We zien dan dat zowel het aantal patiën-

is bij nieuwe instroom? Je kunt het zo

rurg kan wellicht bespaard worden op de

ten als het aantal zittingen in 2017 fors

gek niet bedenken of we kunnen aan

zorgkosten. Begin dit jaar werd artrose

is toegenomen. In de jaren 2014-2016

de hand van de beschikbare cijfers

in knie en heup daaraan toegevoegd en

bedroeg Claudicatio Intermittens onge-

antwoorden geven. Mail jouw verzoek

er ligt al advies van het Zorginstituut om

veer 0,2% van het totale aantal indica-

naar Kris Ubink: kubink@intramed.nl

ook COPD op te nemen.

ties. Dat percentage is in 2017 gestegen
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naar 0,41%. Een verdubbelding! Kijken
we naar het behandelvolume, dan zien
we dat dit is gestegen van 0,63% naar
0,82%. Hoewel het om relatief kleine
aantallen gaat kunnen we toch voorzichtig concluderen dat het opnemen van
Claudicatio Intermittens behandelingen
in de basisverzekering effect heeft op het
aantal patiënten en zittingen.
Op basis van NHG-gegevens (Nederlands

Figuur 1 Ontwikkeling patiënten en zittingen bij CI (2017 t.o.v. voorgaande jaren)

Huisartsen Genootschap) over de inci-

(cijfers van ongeveer 100 praktijken)

dentie en prevalentie zouden er ongeveer
50.000 Nederlanders per jaar last hebben
van symptomatisch chronisch obstructief
arterieel vaatlijden, waar Claudicatio
Intermittens onder valt. Op basis van de
ParaBench cijfers waren er in 2016 rond
de 8.000 patiënten bij de fysiotherapeut
onder behandeling voor deze aandoening.
Dit aantal is in 2017 meer dan verdubbeld tot ruim 16.000! Ten opzichte van
de 50.000 Nederlanders met Claudicatio
Intermittens is dit echter maar een derde
deel. Dat is een opvallend gegeven, want

Figuur 2 Gebruik Klinimetrie

de intentie is namelijk dat iedereen éérst
voor behandeling een fysiotherapeut
bezoekt en pas daarna eventueel naar de
vaatchirurg gaat. Hoewel we het aantal
patiënten groter hadden verwacht, lijkt
er in ieder geval beweging te ontstaan in
de richting van de fysiotherapie door het
opnemen van de behandeling in de basisverzekering. En dat is interessant. Na dit
jaar kunnen we bijvoorbeeld ook laten
zien wat het effect is van het opnemen
van artrose in knie en heup in de basisverzekering.

Steeds meer gebruik
van klinimetrie

Figuur 3 Leeftijdsverdeling patiënten

Bij het beoordelen van de kwaliteit

de kwaliteit van meetinstrumenten en

In Figuur 2 (gebruik Klinimetrie) bekijken

van de zorg wordt steeds meer gebruik

metingen. Denk aan het meten van de

we cijfers van de drie meest gebruikte

gemaakt van klinimetrie. De klinimetrie

aard van symptomen (zoals pijn) en het

meetinstrumenten. Bij de samenstelling

houdt zich bezig met het meten van klini-

meten van het effect van een therapie of

van deze cijfers is het belangrijk dat er

sche verschijnselen en beoordeelt vooral

behandeling.

bij een patiënt minimaal 2 metingen zijn
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gedaan. Het meest gebruikte instrument
is de PSK (Patiënt Specifieke Klachten),
gevolgd door de VAS (Visual Analogue
Scale). Met PSK kan de status van een
individuele patiënt worden bepaald. De
patiënt selecteert de 3 tot 5 belangrijkste
klachten op het gebied van fysieke activiteiten, waarbij hinder wordt ervaren. VAS
is een meetinstrument dat bestaat uit
een rechte lijn met aan beide uitersten
twee tegenovergestelde beweringen.
Bijvoorbeeld ‘geen pijn’ en ‘de ergste

Figuur 4 Leeftijdsverdeling

pijn’. De patiënt kan hiermee aangeven
hoe erg de pijn is. Een derde meetin-

Steeds meer verzekeraars voeren beleid

we het nog niet hardmaken. In Figuur 3

strument is de GPE (Global Perceived

om klinimetrie te verzamelen. Zo zijn

(Leeftijdsverdeling) zien we, als we spe-

Effect). Hiermee wordt de mening van

verschillende verzekeraars vertegen-

cifiek kijken naar nek- en rugklachten,

de patiënt over het herstel gemeten. De

woordigd in het MDS (Minimale Data

ook geen duidelijke toename. Er is wel

GPE bestaat uit 2 items die beantwoord

Set) project. In deze pilot wordt bekeken

een toename in absolute aantallen, maar

dienen te worden op een 7-punts schaal.

of de ‘minimale dataset’ een goede en

niet relatief als we het afzetten tegen de

De schaal loopt vanaf ‘volledig hersteld’

haalbare manier is om behandelresulta-

totale populatie die in behandeling is.

tot ‘slechter dan ooit’.

ten in de praktijk te toetsen. ParaBench
is onderdeel van deze pilot en zal samen

Als we de leeftijden niet clusteren in

In de grafiek is bij alle instrumenten een

met andere partijen data aanleveren aan

groepen, maar kijken naar de exacte leef-

duidelijke stijging te zien in de afgelopen

IQ Healthcare. Dit is een internationaal

tijd ten tijde van de fysiotherapeutische

jaren. Het gebruik van de GPE is bijvoor-

topcentrum voor onderzoek, onderwijs en

behandeling (Figuur 4: leeftijdsverdeling),

beeld flink toegenomen: van 0,36% in

ondersteuning van kwaliteit, veiligheid

zien we een opvallende daling tussen

2015 naar 3,12% in 2017.

en innovatie in de gezondheidszorg.

het 16e en 19e levensjaar. Kinderen tot
en met 17 jaar zijn in de basisverzekering

Als we conclusies willen trekken over de

meeverzekerd. Vanaf 18 jaar niet meer en

baseren op veel data. En als we meer op

Klachten door tablets
en smartphones

uitkomsten gaan meten, is het belangrijk

Sinds 2010 groeit het aantal kinderen dat

flinke daling van het aantal klachten dat

dat zoveel mogelijk praktijken op een-

bij de fysiotherapeut onder behandeling

wordt behandeld bij de fysiotherapeut.

zelfde manier de patiënt ondervragen. De

komt voor nek- en rugklachten gestaag.

Daarnaast zien we dat de afgelopen 4

perceptie is dat er binnen de fysiotherapie

Veel klachten zoals nekpijn, hoofdpijn

jaar de gemiddelde leeftijd gestegen is

heel veel klinimetrie wordt uitgevraagd.

en pijn tussen de schouderbladen lijken

van 47,2 naar 48,1. Dit is een trend die

Maar zelfs als de VAS en de PSK allemaal

gerelateerd aan het gebruik van smartp-

al langer zichtbaar is en waarschijnlijk

naast elkaar uitgevraagd worden, dan nog

hones en tablets. Zoals bekend zitten de

valt te verklaren doordat we steeds ouder

halen we bij lange na geen dekking van

kinderen daarbij veel met het hoofd voor-

worden en dus ook meer zorg nodig heb-

60%. Daarbij kunnen we gerust opmerken,

overgebogen, wat zorgt voor een forse

ben. j

dat de praktijken die hun cijfers uploaden

belasting van de nek. En hoewel hier in

naar ParaBench waarschijnlijk meer vra-

de media en aan diverse keukentafels

genlijsten afnemen dan de gemiddelde

veel over wordt gesproken en gespe-

praktijk. Dit gaan we in de loop van 2018

culeerd, zijn hiervoor nog geen harde

in de gaten houden en bekijken welke ont-

wetenschappelijke cijfers te vinden. Ook

Meer info?

wikkelingen hier ontstaan.

in de fysiotherapiepraktijken kunnen



kwaliteit van zorg, willen we dat kunnen

precies op deze leeftijd zien we dus een

49

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

VERDIEN €3000,MARKETINGBUDGET VOOR UW PRAKTIJK
>

PIJNVERLICHTING =
OMZETVERHOGING

Sinds enige tijd kunnen patiënten bij praktijk voor
Fysiotherapie en Manuele Therapie Lex Bunnik uit
Amersfoort kennismaken met andullatietherpie.
Deze vernieuwende therapie combineert Andullatie met infraroodwarmte. Het heeft een pijn verlichtende werking en helpt sneller te herstellen na
(zware) fysieke inspanningen.
“In 2014, tijdens de Internationaal Therapeutbeurs
in Apeldoorn, heb ik Andullatietherapie voor het
eerst aan den lijve gevoeld”, vertelt Lex enthousiast.
“Dit was voor mij zo’n fantastische ervaring dat ik direct
een Andumedic heb aangeschaft. Sindsdien integreer
ik Andullatietherapie met veel plezier en succes in het
behandeltraject van verschillende patiënten. Iedereen,
niemand uitgezonderd, ervaart het als lekker ontspannend en meestal pijnverlichtend.”
Ook zelf maakt Lex nog regelmatig dankbaar gebruik
van het Andullatiesysteem. “Door de ontspanning en
pijnverlichting durven mensen weer meer, zijn zelfverzekerder en kunnen weer actief bewegen. Ze kunnen
dus het invaliderende neerwaartse spiraal omkeren.
Ik verwacht wel dat Andullatie steeds vaker zal worden ingezet bij met name de behandeling van chronische pijnklachten en bij herstel na verhoogde stress,
werk- en sportinspanningen.”

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
Nieuwe Ginnekenstraat 9
4811 NM Breda

service@hhpnederland.nl
076 532 90 50

Bewegen is gezond en
bewegen houdt je gezond!

De fysiotherapeut, aangesloten bij Het Gezonde Net,
zorgt dat je gezond en verantwoord in beweging blijft.

