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Kiest u in 2019 voor een visitatie,
intervisie en/of een praktijkaudit?
HCA staat voor u klaar om u hierbij te begeleiden!
Wij zetten graag voor u onze dienstverlening op een rijtje:
• Ervaren audit- en visitatiebureau met meer dan 1.000 tevreden klanten;
• Inmiddels meer dan 5.000 audit-, visitatie- en intervisietrajecten begeleid;
• Wij beschikken over meer dan 75 zeer ervaren auditoren, visiteurs
en intervisiecoaches;
• Klantgerichte benadering, waarbij uw wensen als klant centraal staan;
• Snelle en ﬂexibele dienstverlening, met hoge klanttevredenheid als gevolg;
• Leveren een totaalpakket voor uw praktijk op gebied van kwaliteitszorg
en streven voor u naar het maximaal ontzorgen via het one shop stop model;
• Het totaalpakket omvat: begeleiding bij voorbereiding e uitvoering
van visitaties en audits en planning en verzorgen van intervisietrajecten
voor u en uw medewerkers;
• Tenslotte, wij staan voor service en gaan graag een stap
verder voor onze klanten!
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Ontdek uw mogelijkheden en bel of mail ons voor een deskundig advies
Kromme Elleboogsteeg 10
2011 TS Haarlem
TEl: 023-5452360

HealthCare Auditing

Redactioneel

Heej fijn, ik voel pijn!
Mijn dochter is een fanatiek hockeymeisje.

heid, dat begrijp ik. Maar als je opeens

luister niet goed. Dus koop ik een nieuw

Als moeder ben ik daar blij mee. Ik vind het

pijn hebt, wil je lijf je iets zeggen en zou

bed. Ik had naar mijn lijf én zoals altijd,

fijn dat ze gedreven is in een sport waarbij

je dus moeten luisteren. Wat deed je op

beter naar mijn moeder moeten luiste-

ze lekker buiten beweegt met haar vrien-

dat pijnmoment, wat deed je wat je eer-

ren… Mijn dochter lijkt op mij en ik helaas

dinnen. In deze digitale tijd een pareltje om

der niet deed, hoe was je omgeving? Je

minder op mijn moeder.

te koesteren. Voor de start van het hockey-

lichaam kan niet anders dan je op deze

Dus als je nu nog in deze wachtkamer zit:

seizoen rent ze een rondje met me mee om

onsympathieke manier laten merken dat

ben blij dat je pijn voelt en dat je besloten

haar conditie alvast op te bouwen, maar ze

het niet goed is wat er op dat moment

hebt er wat aan te gaan doen. En luister

moet stoppen: pijn in de knie.

gebeurt.

naar degene die echt wat zinnigs te vertel-

Die avond heeft ze haar eerste oefenwed-

Afgelopen weekend was ik bij mijn

len heeft.

strijd en ze ‘moet en zal’ spelen. Dit jaar is

familie. We vierden een verjaardag. Het

voor haar bijzonder, ze is ingedeeld in “het

gesprek kwam op mijn nieuwe bed. Ik kom

eerste”. Een vriendin kan wel tapen. Dat is

‘s ochtends zo stijf mijn bed uit. Dus moet

fijn “want dan voel je geen pijn” en kun je

er een nieuw bed komen. Mijn moeder

gewoon spelen. En zo vertrekt ze op haar

vertelt dat ze al jaren in hetzelfde bed ligt

fiets met een volledig ingetapete knie en

zonder rugpijn, maar wel iedere dag direct

een verbetenheid alsof ze moet aantreden

bij het wakker worden eerst haar matje

Doe je de groeten aan je fysiotherapeut?

door Inge van de Weem

Als je lijf je iets wil zeggen zou je dus moeten luisteren
in het eerste van Ajax. Die avond komt ze

uitrolt en haar grondoefeningen doet.

na de wedstrijd strompelend het veld af,

Opeens herinner ik me haar weer; liggend

ze kan nog amper lopen. De pijn is erger

op haar matje, in haar ondergoed, radio 1

dan ooit, ze heeft nu pijn aan beide knieën

aan terwijl ze haar buikspieroefeningen,

en kan alleen maar huilen (daarbij verloor

rek- en strekoefeningen doet. En nu staat

haar team ook nog). En nu zit ik dus met

ze daar kaarsrecht voor me met haar 86

Inge is bladmanager

haar in de wachtkamer van de fysiothera-

jaar. Ze rekt en strekt en raakt met gemak

bij MoveMens.

peut. Net als jij.

(én gestrekte benen) de grond. Geen cent-

Heb jij een vraag of suggesties

je pijn!

voor Inge mail haar dan:

Je lijf vertelt je wat

Inge@MoveMens.nl

Kijk dat is nou zo mooi aan een lijf. Dat het

Ik kan alleen maar concluderen: ik kreeg

opeens pijn kan hebben. Chronische pijnen

ook een signaal. Ik stap met pijn mijn bed

zijn uiteraard geen reden voor dankbaar-

uit. Ik hoor dus mijn lichaam wel maar ik
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Gun jezelf een gezond en vitaal leven

Beweeg mee naar
een gezond, actief en
ontspannen leven
Gewoontes. We hebben ze allemaal. En niets is zo moeilijk goede tijden als wanneer je het zwaar
als ze te veranderen, bijvoorbeeld wanneer je een gezon- hebt.
der, actiever en meer ontspannen leven wilt. Gewoontes
Voordelen van beweging
veranderen is een kwestie van het maken van juiste en mis- Elke coach zal je aanraden (meer) te
schien ook wel nieuwe combinaties. Dus zeker niet alleen bewegen. De belangrijkste aangetoonde
een dieet volgen, maar ook meer gaan bewegen. En niet voordelen van bewegen voor volwassen
zijn onder meer dat het de kans op hartalleen gaan sporten, maar ook voldoende rust nemen.
en vaatziekten, diabetes, depressieve

symptomen en borst- en darmkanker
Met de juiste kleine stapjes, een reëel

geval vooraf een plan van aanpak. Dit

verlaagt. Voor ouderen geldt hetzelfde,

doel en de hulp van een coach kun je

moet een plan zijn waar jij je goed bij

maar draagt het ook nog eens bij aan

gegarandeerd resultaat bereiken. In je

voelt en dat haalbaar is. Zorg dat je een

een verminderde kans op fracturen en

eentje gewoontes veranderen? Het is

coach kiest die je informatie geeft over

een verminderd risico op lichamelijke

super lastig. Dus schaam je vooral niet

verschillende leefstijlaspecten en die

beperkingen en cognitieve achteruit-

om een professional in de arm te nemen.

je leert om kritisch en bewust naar je

gang. Kortom: redenen genoeg om

Een leefstijlcoach helpt je de juiste route

gewoontes te kijken. En bovenal: zoek

letterlijk en figuurlijk in beweging te

te bepalen. Samen maken jullie in zo’n

een coach die je ondersteunt. Zowel in

komen.
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Bewegen
Bewegen is een belangrijk onderdeel
van een gezonde leefstijl en helemaal
niet moeilijk. Elke dag een wandelingetje naar de supermarkt of na het eten
een blokje om is al voldoende. De kunst
is om gedoseerd te bewegen, het vol te
houden en er plezier aan te beleven.
Lees verder op pagina 24

©

Lees verder op pagina 32

RUSTEN
Het is voor onze gezondheid cruci-

zijn voldoende hulpmiddelen. Denk

aal om de geest gezond te houden.

aan yoga, wandelen in de buitenlucht,

Daarvoor is een goede balans nodig

lezen voor het slapengaan (neem je

Meer rust in je hoofd

tussen rust, ontspanning, uitdaging

smartphone niet mee naar bed!) en

Met meer beweging komt er meer rust

en evenwicht. Niet makkelijk om die

regelmatig iets leuks doen met men-

in je hoofd. Bewegen helpt je zaken te

balans optimaal te krijgen. Maar er

sen om wie je geeft.

ordenen, je hoofd leeg te maken en je
meer ontspannen te voelen. Het is aangetoond dat een wandelingetje voor

ETEN

het slapengaan de nachtrust bevordert.

Het kan niet vaak genoeg gezegd wor-

Zeker als je ook gezond hebt gegeten,

den, maar voeding is écht ons allerbeste

en dus geen opgeblazen gevoel of pie-

medicijn. Een goed eetpatroon met vol-

kende suikerspiegel hebt. Hoe meer je

doende variatie is dé manier om je lijf en

bezig bent met het veranderen van je

geest gezond te houden. Ook in dit geval

gewoontes, hoe meer je zult merken

is het vaak maatwerk: niet iedereen heeft

dat alles met elkaar in verbinding staat.

behoefte aan dezelfde vitaminen, minera-

Gezonder eten = je beter voelen en dus

len of vezels. Eet gevarieerd en vers en zorg

makkelijker bewegen = beter slapen =

vooral dat je veel groen(te) binnen krijgt.

een beter humeur = een betere motivatie om door te zetten. Een prachtige kettingreactie, vind je niet?

Lees verder op pagina 42
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Fysiotherapiecentrum Papegaaij en
Tegelaar biedt ‘Zorg op maat’

”Wij werken met de klant
samen aan de oplossing”
In gezondheidscentrum De Hanze in Kampen ontmoeten
we Paul Tegelaar. Paul is één van de twee praktijkeigenaren van Fysiotherapie Papegaaij en Tegelaar. Samen
met Maarten Papegaaij is hij in 1985 begonnen met de
fysiotherapie praktijk. Eerst als een 2-mans praktijk, maar
inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een flink team van
15 mensen.
“De eerste 12,5 jaar hebben wij vooral

ger buiten de stadsmuren van de stad

geïnvesteerd in de kwaliteit van ons werk

Kampen Lag. Maar ook op de Hanzewijk,

als fysiotherapeut” vertelt Paul Tegelaar

een wijk uit de crisisjaren (jaren 50), waar

ons wanneer we vragen naar het aller-

vooral portiekwoningen stonden. Logisch

eerste begin. “Hierdoor hebben we in

dat de balans tussen ziekenfonds- en par-

Kampen een goede naam kunnen opbou-

ticulier verzekerden altijd afweek van het

wen, een goede relatie met verwijzers

landelijk gemiddelde.

gecreëerd en is de klantenkring bijna als
vanzelf gaan groeien. Pas in 1998 kwam

Maar gaandeweg nam de bekendheid

de eerste collega in dienst en maakte de

van de praktijk toe wat resulteerde in

praktijk daarna een gestage groei door.

een toeloop van cliënten uit andere delen

In 2012 waren we uit ons jasje gegroeid

van de stad. De jaren 50 portiekwoningen

op deze locatie en zijn we verhuisd naar

uit de Hanzewijk hebben plaats gemaakt

Gezondheidscentrum De Hanze. Hier hui-

voor een nieuwe wijk met grote diversi-

zen 8 medische disciplines onder 1 dak.

teit aan bewoners. Het pand waar het

Vanaf dat moment is de groei alleen nog

gezondheidscentrum nu gevestigd is, is

maar toegenomen. Een groei in mede-

het laatste overblijfsel uit die tijd.

werkers maar zeker ook in behandelmogelijkheden.”

Het karakteristieke gebouw (wat inmiddels een gemeentelijk monument is)

Een groeiend aantal patiënten

ligt nog steeds aan de rand van de

Aanvankelijk richtte de praktijk zich voor-

Hanzewijk, maar vooral heel centraal

al op de patiënten uit wijken in de directe

in de gemeente Kampen. Voor iedereen

omgeving. Met name het oude Brunnepe,

is de locatie binnen 10 minuten met de

een gezellige arbeiderswijk die vroe-

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

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

Chemodis B.V.

CHEMODIS

Dat ligt voor de hand

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

Doelgroepen en expertise

“Op dat punt hebben we veel te bieden.

Door de voorgeschiedenis van de wijk en

Natuurlijk de manuele therapie en bek-

het huidige woningaanbod, heeft de wijk

kenfysiotherapie (inclusief verbijzonde-

rondom de praktijk een hoger percen-

ring seksuologie), maar ook binnen de

tage ouderen dan gemiddeld. Eén collega

reguliere fysiotherapie zijn er nog Dry

volgde de masteropleiding ‘chronische

needling, behandeling van mechanische

aandoeningen’ en er is een geriatrisch

bekkenklachten zoals pijn en instabi-

fysiotherapeut in opleiding. Hiermee

liteit, McKenzie oefentherapie en niet

richt de praktijk zich in toenemende mate

te vergeten de OriGENE rugtraining. Op

op deze steeds ouder wordende groep.

preventief gebied vullen we dit aan met

Voor deze doelgroep worden regelma-

Zwangerfit en Moederfit.”

Zorg op maat: persoonlijk, deskundig,
betrouwbaar en professioneel

De kracht van samenwerken
De zorg in zijn algemeen is zo complex

Bijvoorbeeld een e-bike dag en rijvaar-

Unieke praktijk met
onderscheidend vermogen

digheidstraining via de gemeente en een

Het brede aanbod in behandelmoge-

binnen de geneeskunde groeit en dat

speciale COPD testdag.

lijkheden en de uitstekende locatie in

leidt ook tot meer en nieuwe behan-

een modern gezondheidscentrum met

delmethoden. Dat geldt vanzelfspre-

“Naast de ouderenzorg is het belangrijk-

moderne oefenzaal is sowieso uniek

kend ook voor de fysiotherapie.

ste speerpunt van onze praktijk toch wel

voor de gemeente Kampen en mogelijk

het behandelen van klachten en proble-

voor de regio. Daarnaast durft de prak-

Het betekent dat je alleen door

men rondom de lage rug en het bekken”,

tijk innovatief te zijn, zonder mee te

samen te werken de patiënt optimaal

aldus Paul.

gaan in elke hype. “We investeren in

kan helpen. Niet samenwerken bete-

tig speciale activiteiten georganiseerd.

geworden, de kennis op elk gebied

kent dat je de patiënt tekort doet in
zijn of haar hulpvraag. Meerwaarde
zit dan vooral in het delen van kennis
en ervaring. Netwerken en samenwerken met elkaar over de meest
uiteenlopende ontwikkelingen en in
de meest uiteenlopende disciplines.
Ook zoveel mogelijk samen ontwikkelen of aanpassen van behandelprotocollen zal de zorg voor de patiënt
verbeteren.
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nieuwe (oefen) apparatuur, maar vooral

dreigen te vergeten. Een mens en zijn/

De verwachting is dat het vak fysiothe-

ook in de opleidingen van onze mede-

haar klacht reageert namelijk niet altijd

rapie geleidelijk een steeds belangrij-

werkers.

volgens wetenschappelijke kaders. Ook

ker plaats in de gezondheidszorg gaat

De kracht van onze praktijk zit vooral in

de steeds commerciëlere aanpak van

innemen. De wetenschappelijke onder-

het persoonlijke contact met de cliënten.

praktijken vormt daar een bedreiging

bouwing van het fysiotherapeutisch

Klantgericht werken is bij ons geen loze

voor. Het risico bestaat dat winst belang-

handelen wordt groter en daarmee kan

kreet, maar wordt ook daadwerkelijk in

rijker wordt dan zorg, c.q. kwaliteit.

de fysiotherapie uiteindelijk een betere

de praktijk gebracht en door onze klan-

Patiënten maken een bewuste keuze voor

positie claimen. Daarnaast begint het

ten zo ervaren.” Paul vat samen: “ In de

de praktijk waar ze naar toe gaan, weten

besef ook bij de huidige minister door te

breedste zin wordt er samen met de klant

wat ze willen. Specialisaties zijn daarbij

dringen (25 jaar nadat staatssecretaris

gewerkt aan een oplossing. Onze belofte

van groot belang.”

Simons dat al deed) dat fysiotherapie

is: ‘Zorg op maat: persoonlijk, deskundig,

Door de breedte van het vak, gaan fysio-

een goedkoper en vaak beter alternatief

betrouwbaar en professioneel’.

Ontwikkelingen
in de fysiotherapie

Patiënten maken een bewuste keuzevoor de praktijk
waar ze naar toe gaan, weten wat ze willen

“Het klantgericht werken en het contact
met de klant staan, zoals ik al eerder
zei, voorop. We moeten ervoor waken

therapeuten zich ook steeds meer en

is voor veel duurdere behandelvormen,

dat dit zo blijft, want ontwikkelingen in

sneller specialiseren in een bepaalde

zoals specialistische behandelingen in

de fysiotherapie betekenen niet alleen

richting. Paul herkent dit ook in zijn

een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dus het

kansen maar ook bedreigingen voor het

praktijk. Hij ziet echter ook nadelen aan

meer en beter inzetten van fysiotherapie

optimale klantencontact en maatwerk.“

deze ontwikkeling. “Helaas zien we ook

kan veel kosten besparen.

Wetenschappelijke onderbouwing bij-

steeds meer mensen die hun behandeling

voorbeeld. Daardoor ontwikkelt het vak

laten beperken door een kleinere dekking

“In onze praktijk zal er meer aandacht

fysiotherapie zich op gebied van kwali-

vanuit de aanvullende verzekering. Dat

gaan naar preventie en zullen steeds

teit maar het is ook belangrijk voor de

mensen bewuster keuzes maken voor

meer collega’s zich gaan specialiseren

positionering van het vak. “De valkuil is

een bepaalde behandeling of juist niet,

zonder dat we de “allround” fysiothera-

hierbij wel dat we ons zo mee laten mee-

is goed, maar dat mensen die het nodig

peut verliezen.” j

slepen in het gebruik van protocollen dat

hebben toch afhaken om financiële rede-

we het menselijke, het echte maatwerk,

nen is pijnlijk.”
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80 % van de mensen heeft er wel eens last van

Rugpijn?
Je staat niet alleen
Heb jij wel eens last van je rug? Troost je, je staat hierin niet alleen. Vier op de vijf mensen
krijgt een keer te maken met rugpijn. Rugpijn is een verzameling van verschillende klachten aan de rug die een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Het is zelfs één
van de meest voorkomende redenen waardoor mensen zich ziek melden voor hun werk
of andere verplichtingen. In de komende jaren zal het aantal mensen met rugklachten
vermoedelijk verder stijgen door de toenemende vergrijzing. Bij de meeste mensen verdwijnt de rugpijn gelukkig vanzelf weer.
Wat zijn symptomen van
lage rugpijn?

De oorzaken en risicofactoren
van lage rugpijn

erger wordt door bewegen.

Als je rugpijn hebt, voelt je onderrug pijn-

Hoewel er voor veel vormen van rugpijn

Je fysiotherapeut noemt de rugpijn

lijk aan bij zitten, staan en bewegen. Bij

geen duidelijk aanwijsbare oorzaak lijkt

waarbij geen aanwijsbare oorzaak

bepaalde bewegingen kán de pijn toene-

te zijn, wordt het ontstaan door verschil-

genoemd kan worden ook wel a-speci-

men. Soms voelt je rug stijf aan bij het

lende factoren beïnvloed. In ieder geval

fieke rugpijn. Vaak kan gelukkig wel een

opstaan uit bed of een stoel. De pijn kan

is gebleken dat een verstoorde balans

vermoedelijke oorzaak benoemd wor-

voortdurend aanwezig zijn maar kan ook

tussen de belasting van de rug (krachten

den. Dit is meestal een combinatie van

een kortere periode voor komen. Vaak

op de rug) en de belastbaarheid (datgene

factoren. Hierin spelen leefstijl (te wei-

(bij 90% van de rugpijn klachten) is het

wat je geestelijk en lichamelijk aankunt)

nig beweging, overgewicht en stress),

moment van ontstaan van de rugpijn en

een grote rol speelt. Vaak speelt ook nog

overbelasting (blootstelling aan veel

de precieze locatie van de pijn niet zo dui-

een onbewuste angst voor bewegen

trillingen, te zwaar tillen en plotselinge

delijk te benoemen.

mee. Veel mensen zijn bang dat de pijn

hevige inspanning), slijtage (soms door

13

Oefeningen voor een
sterke fitte rug

osteoporose), een langdurige verkeerde

Een mogelijke oorzaak van aspecifieke

houding of beweging en houding (te

lage rugpijn is overbelasting van de rug.

lang in zelfde houding zitten of staan)

Dat kan dus komen doordat de belastbaar-

mee.

heid verminderd is maar ook door het lang-

Squat

durig aanspannen van de rugspieren, een

Leefstijl

verkeerde (zit)houding of lang autorijden.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor

Je hebt het langere tijd niet in de gaten

Ga voor een tafel staan en zet een

een gezonde rug. Wist je bijvoorbeeld dat

maar uiteindelijk leidt het tot klachten.

stoel achter je neer.

de tussenwervelschijf van je rug voor een

Houd indien nodig de tafel vast en

groot deel uit water bestaat? Daarom

Slijtage in de rug

ga langzaam op de stoel zitten.

is het zo belangrijk om genoeg water te

Slijtage in de wervelkolom komt erg veel

Houd je rug recht en buig vanuit je

drinken wanneer je last hebt van rugpijn,

voor. Met het ouder worden zal iedereen

heupen (geen ronde rug).

zodat de vochtbalans op peil blijft.

een bepaalde mate van slijtage krijgen.

Sta op, buig vanuit je heupen en

Maar ook gezonde voeding is belangrijk.

Gelukkig heeft niet iedereen daar last

duw vanuit je hielen door je bil en

Tegenwoordig kampen veel mensen met

van. De mate waarin slijtage voorkomt

buispieren aan te spannen.

overgewicht. Naast de vaak al grote

kan van persoon tot persoon verschil-

Herhaal deze oefening

belasting op de rug in het dagelijks leven,

len. Het is duidelijk dat zwaar lichamelijk

zorgt overgewicht er alleen maar voor dat

werk, maar ook veel tillen en bukken,

deze belasting nog groter wordt. Vaak

invloed hebben. Slijtage zal dan sneller

met rugpijn als gevolg. Daarom is gezond

en heviger optreden.

eten dus zo belangrijk, van gezond eten

Bij slijtage in de rug voel je pijn met

wordt je niet te dik. Het kan dus nodig

soms een uitstraling naar je heup en/of

zijn om af te vallen.

bovenbenen. Vaak na tillen, sjouwen en

Om af te vallen en daarmee de belasting

bukken. Ten gevolge van de slijtage kan

op de rug lager te maken is een actief

de vorm van de rug veranderen en kan het

leven één van de belangrijkste oplos-

lijken dat je “gekrompen” bent.

Wat moet je doen?

singen. Want inactiviteit werkt sowieso
Ook te weinig bewegen of lang niet

Slijtage van de rug door
botontkalking (osteoporose)

bewegen is niet goed voor de rug. Dat

Osteoporose betekent letterlijk ‘poreus

zorgt voor stijfheid, zwakkere spieren

bot’. De kwaliteit van de botstructuur

en een verminderde conditie. Bovendien

gaat achteruit door een snelle afbraak en

is het niet goed voor je geestelijke toe-

een vertraagde opbouw van het botweef-

stand.

sel. Op zichzelf geeft de osteoporose

rugklachten in de hand.

geen klachten maar het gaat weldegelijk
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Verandering in belastbaarheid

gepaard met pijnklachten. Deze pijn is

Vaak zien we bij mensen met rugpijn

dus het gevolg van de achteruitgaande

dat de belastbaarheid al lager was. Dit

botkwaliteit. Door achteruitgaande bot-

komt bijvoorbeeld door een voorafgaande

kwaliteit kan wervelinzakking een gevolg

andere blessure of ziekte, waardoor je

zijn. Daardoor kan het wervelkanaal ver-

een periode minder actief bent geweest.

nauwen (stenose). Het zenuwweefsel dat

Maar ook een langere periode van stress

door het wervelkanaal loopt komt hierbij

zorgt dat je belastbaarheid minder is.

onder druk waardoor pijn in de onder-

Vaak is je lichamelijke conditie dan ook

rug, met vaak een uitstraling naar bil en

minder goed.

bovenbeen, ontstaat.

Actieve ROM bekkenkanteling
Wat moet je doen?
Ga op een bal zitten met de knieën in een hoek van 90 graden
en de voeten plat op de grond. Zorg dat de rug zich in een ontspannen , neutrale positie, bevindt (licht gekromd).
Span actief de onderste buikspieren aan door je navel in te
trekken. Zorg voor een regelmatige buikademhaling, terwijl je
het bekken van links naar rechts beweegt. Je rolt als het ware
met je billen over de bal van links naar rechts.

Osteoporose kan niet genezen maar een

al in een vroeg stadium van de rugpijn

in stand houden. Als je pijn hebt bij een

verdere achteruitgang kan wel tegenge-

proberen te voorkomen.

bepaalde beweging is het logisch dat
je deze vorm van bewegen niet meer

gaan worden. De gevolgen van de inzakking die voor de pijn zorgt kunnen worden

Pijn heeft een functie. Het zorgt voor een

uit zult voeren. Maar door het vermij-

bestreden.

alarmsignaal dat zegt; er is iets mis’.

den van die ene beweging kan ook een

Wanneer je hersenen dit registreren kun

andere beweging minder prettig, of pijn-

Mentale toestand

je actie nemen. Wanneer je bijvoorbeeld

lijk, gaan voelen. Met als gevolg dat je

Lage rugpijn heeft niet altijd een licha-

in een punaise stapt voel je pijn, waar-

steeds minder zult gaan doen, omdat je

melijke oorzaak. Je mentale toestand

door je je voet wegtrekt en zo snel moge-

bang bent dat ook dat pijn zal doen. Je

heeft een grote invloed op het ontstaan

lijk de punaise eruit haalt.

lichaam wordt dan minder sterk en het

en ook op het in stand houden van de

Pijn wordt door iedereen anders ervaren

gevolg is nóg meer pijn.

rugpijn. Stress in het dagelijks leven bij-

en kan sterker of minder sterk gevoeld

voorbeeld. Zoals door de (drukke) com-

worden. Dat komt door je beleving. Bij

Doorbreek het pijngedrag!

binatie van je gezin, baan en je sociale

situaties van bijvoorbeeld angst, depres-

Het is belangrijk om het pijngedrag tijdig

activiteiten. Een (te) hoge spierspanning

sie, eenzaamheid en vermoeidheid zijn

te doorbreken om niet in totale bewe-

door stress kan rugpijn veroorzaken.

je zenuwen als het ware gevoeliger

gingsarmoede te vervallen. Kijk daarom

Angst voor pijn en voor verergering kan

ingesteld, waardoor een sterker signaal

naar de dingen die je nog wel kunt doen

rugpijn in stand houden.

wordt afgegeven. Hierdoor lijkt het of

en niet naar wat allemaal niet meer kan

de schade erger is. Eigenlijk moet het

omdat dat pijn doet. Je geeft het pijnge-

Wanneer is rugpijn chronisch?

pijnalarm dan even ‘gereset’ worden. Dat

drag dan zo min mogelijk kans.

Gelukkig verdwijnen de pijnklachten bij

kan door ontspanning.

Wanneer je dan tóch beweegt worden of
blijven je spieren soepel en sterk.

de meeste mensen (bij ongeveer 90%)

je de rug minder kunt belasten. Hiermee

Pijngedrag kan zichzelf én daardoor de lage rugpijn in stand
houden

Andere factoren die het herstel
belemmeren

voorkom je dat de klachten weer terug-

Pijngedrag is datgene waaraan ande-

Hoewel de meeste pijnklachten vrij snel

keren.

ren kunnen afleiden dat je pijn hebt.

verdwijnen, zeker wanneer de focus niet

Bij pijnklachten die langer dan drie maan-

Bijvoorbeeld ‘AU’ roepen of een pijnlijk

den aanhouden spreken we van chroni-

gezicht trekken. Met name als de pijn

Lees wat je zelf kunt doen,

sche klachten. Het is belangrijk om dit

al langer duurt kan het pijngedrag deze

lees verder op pagina 38!

vanzelf weer binnen een paar weken. Het
is daarna wel belangrijk om te leren hoe
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Doe mee aan het klantervaringsonderzoek

Jouw mening leidt tot
betere zorg voor iedereen
Natuurlijk mag je er als patiënt op rekenen dat je fysiotherapeut je de best mogelijke zorg biedt. Daar zet hij of zij zich
100% voor in. Maar wat is jouw mening over de zorg die jij
krijgt? Laat het eenvoudig weten via het persoonlijke klantervaringsonderzoek.
Tekst: Marc Nijenhuis, Robert Kroesbergen
Beeld: Qualiview

Je fysiotherapeut kan prima vertellen hoe

behandeleffecten. De resultaten worden

goed hij of zij is, maar de echte deskun-

vervolgens gedeeld met je zorgorganisatie

dige, over hoe de zorg wordt ervaren, is

en fysiotherapeut. Het geeft hen inzicht

uiteraard de patiënt. Dat ben jij dus. Het

om de kwaliteit van de zorg nog verder te

klantervaringsonderzoek geeft je de gele-

verbeteren.

genheid om je mening en je stem te laten
horen. En jouw fysiotherapeut hoort graag
wat jij van zijn of haar prestaties vindt.

Wat levert deelname jou en
andere patiënten op?
Hoe meer meningen, hoe meer inzicht,

Waarom is jouw mening zo
belangrijk?

hoe meer invloed op de kwaliteit van de

Je fysiotherapeut wil jou en andere

dat het veel van je tijd en energie kost; de

patiënten zo goed mogelijk van dienst

vragenlijst is kort en bondig. Invullen kost

zijn. Je verdient namelijk de best moge-

je slechts enkele minuten. De vragenlijst

lijke zorg. Jouw therapeut is daarom erg

is bovendien anoniem. Je fysiotherapeut

benieuwd naar ieders ervaringen met de

weet niet van wie de antwoorden afkom-

zorg. Zeker ook naar die van jou, want jij

stig zijn. Goed om te weten, niet waar?

zorg. Zo eenvoudig is het. En dat zonder

heb immers recent ervaring opgedaan en
daar ongetwijfeld een mening over.

Je deelname kost weinig moeite, maar
levert veel op. In de eerste plaats inzicht

Daarom werkt je fysiotherapeut samen

in de prestaties en daarmee de kwaliteit

met Qualiview. Het mooie is dat je al tij-

van je zorgaanbieder. Leggen we vervol-

dens of direct na je behandeltraject de

gens de meningen van alle deelnemers en

vraag krijgt om deel te nemen aan het

de prestaties van alle therapeuten naast

ervaringsonderzoek van Qualiview. Via

elkaar dan ontstaat er duidelijk zicht op

online vragenlijsten worden zorgdata ver-

de kwaliteit van de fysiotherapeutische

zameld, zoals ervaringen, meningen en

zorg in Nederland. De beste aanbieders,
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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

Wat draag je hiermee bij
aan de zorg in Nederland?

Over Qualiview

in beeld. En het mooie is: elke aanbieder
weet precies waarop hij of zij de zorg kan

Voelde je je begrepen door je zorgverle-

Qualiview bevraagt jaarlijks zo’n twee

verbeteren. Nogmaals, daar wordt ieder-

ner? Bracht het behandeltraject je wat je

miljoen patiënten en levert hiermee

een beter van.

ervan verwachtte? En: zou je de zorgverle-

een grote bijdrage aan informatie en

De informatie kan ook gedeeld worden

ner aanbevelen bij een vriend of vriendin?

inzicht. Samen met alle andere partijen

met online keuze-informatieplatformen.

Het is een kleine greep uit de eenvoudige,

in Nederland zorgt Qualiview ervoor

Patiënten, zoals jij, krijgen zo meer zicht

maar belangrijke vragen op de lijst. Met

dat jij en vele andere zorgafnemers iets

op de kwaliteit en mogelijkheden in de

het beantwoorden van de vragen help je

te kiezen hebben. Betrouwbaarheid

fysiotherapeutische zorg. En daarmee kun

je zorgverlener om de kwaliteit van zijn of

en veiligheid is voor Qualiview, en de

je een meer bewuste keuze maken voor

haar zorg te monitoren en verder te verbe-

9.500 zorgorganisaties die zij bedient,

een fysiotherapiepraktijk. De anonieme

teren. Van inzicht naar betere zorg, daar

een belangrijke waarde.

resultaten uit de vragenlijsten leveren

gaat het om.

ook in jouw omgeving, komen zo helder

waardevolle keuze-informatie op, voor jou

Wil je meer weten over Qualiview en

en voor andere patiënten. Initiatieven als

Ook belangrijk: kosten. De zorg in

over de voordelen voor jou als patiënt?

Praktijk in de Buurt, Zorgkaart Nederland,

Nederland is goed geregeld. De finan-

Kijk dan op www.qualiview.nl

KiesvoorjeZorg.nl en KiesBeter.nl zijn

ciering ervan wordt collectief geregeld.

gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsin-

Met andere woorden, we betalen de

formatie over de zorg. Zij maken graag

zorg samen, daar doet iedereen aan mee.

ale systeem werkend te houden. “Juist

gebruik van jouw informatie.

Maar wist je dat er per jaar ongeveer 90

ook daarom zien wij transparantie als een

miljard omgaat in de gezondheidszorg?

recht van de zorgconsument. Oftewel,

“Wij maken ons sterk voor klantgerichte,

Een deel van dat geld komt van de zorg-

iedere patiënt heeft recht op inzicht in de

doelmatige en transparante zorg”, vertelt

premie en het verplicht eigen risico. Het

kwaliteit van de zorg in Nederland”, aldus

Rutger van Zuidam, oprichter en directeur

andere deel betalen we door middel van

Van Zuidam van Qualiview.

van Qualiview. “Volgens ons heeft iedere

belastingen.

zij centraal staat én keuzes heeft. Door

Wat veel mensen niet beseffen is dat we

Doe mee en bouw mee
aan betere zorg

ervaringen en meningen te verzamelen en

gemiddeld 5.600 euro per persoon per jaar

Wil je meewerken aan meer inzicht én

deze informatie te delen, krijgen patiënten

betalen om onze goede collectieve zorg te

aan betere zorg? Vraag je fysiotherapeut

meer zicht op zorg. Eerlijke en duidelijke

bekostigen. Voor een gemiddeld gezin is

dan vooral naar de vragenlijst. Daarmee

meningen zorgen uiteindelijk voor betere

dat jaarlijks zo’n 22.000 euro. We betalen

maak je het verschil voor jezelf én voor

zorg. En daar heeft iedereen wat aan.”

dus flink om samen ons waardevolle soci-

een ander. Betere zorg voor vandaag en

patiënt recht op goede zorg waarin hij of

morgen, bereikbaar voor zoveel mogelijk
mensen.

Waar vind ik de resultaten
van mijn zorgorganisatie?
Veel zorgorganisaties maken de waardering die zij van hun patiënten hebben
ontvangen ook voor andere patiënten inzichtelijk. Bijvoorbeeld door het
Qualiview certificaat ‘Praktijk met Zorg’
in de wachtkamer te tonen. Of door de
Qualiview Widget op hun website te
plaatsen.
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Eindelijk weer pijnvrij de baan op …

“Ik ging alleen voor een echo
en een prikje, dacht ik”
Een alledaags tenniswedstrijdje, zo’n negen maanden geleden, zorgde ervoor dat Martien van Egmond (54) maanden
achtereen niet meer pijnvrij kon sporten. Uiteindelijk bood
orthopedisch manueeltherapeut Nick Keerssemeeckers
uitkomst met een aantal behandelingen en kan Martien
weer gewoon sporten. Leuk detail is dat Martien notabene
als huisarts in hetzelfde pand gevestigd is als de fysiotherapiepraktijk van Nick.

pijnstillers nodig. Eigenlijk bleef ik
maar een beetje doormodderen en de
blessure voelde steeds meer als een
ontsteking. Drie maanden geleden was
ik het echt zat en heb ik Nick geraadpleegd. Ik kende hem al een beetje uit
het dorp en hij zit met zijn praktijk ook
in hetzelfde gebouw als ik, in Wezep.
Eerlijk gezegd had ik al redelijk in mijn
hoofd wat er moest gebeuren. Even een
echo maken, kijken waar het probleem

Rust en pijnstillers

nam een paar weken rust. Als de pijn

zit en een spuit erin tegen de vermeen-

Martien: “Tijdens een tenniswedstrijd-

te erg werd, nam ik wat pijnstillers. Dit

de peesontsteking.”

je eind vorig jaar, verstapte ik me om

bleek geen oplossing te zijn en na zes

een bal te halen en voelde ik direct een

weken ben ik naar een fysiotherapeut

pijnscheut in mijn bil. Het voelde een

gegaan. Ik kreeg rekoefeningen mee en

Shockwave, dry needling
én manipulatie

beetje als een scheurtje. Ik ben meteen

ben na verloop van tijd ook weer gaan

Nick ging echter wat uitgebreider te

gestopt, verder spelen ging ook niet, en

sporten. Maar ik had wel regelmatig

werk. Een spuitje bleek niet geïndi-
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Het beste is voorkomen dat
een klacht terugkomt

ceerd volgens hem. Op de echo was

daagse trail in Colombia gedaan. Dat

een verhoogde doorbloeding van de

kostte geen enkele moeite. Af en toe

gluteus minimus te zien en de manu-

voel ik het nog een klein beetje, maar

eel therapeut stelde shockwave en

ik kan gelukkig alles weer zonder pijn.

Nick Keerssemeeckers is orthope-

dry needling voor. Tevens was mani-

Ook sporten gaat prima, het tennis-

disch manueel therapeut bij Slot

pulatie van de rug en nek nodig.

sen heb ik weer opgepakt.”

& Keerssemeeckers in Nunspeet,
Oldebroek en Wezep. “Martien kwam

Martien: “Waar de fysio eerder vooral
lokaal keek, viel me op dat Nick veel

Uitgebreid onderzoek

bij mij met aanhoudende liesklachten,

uitgebreider te werk ging. Hij stelde

Dat Martien in eerste instantie voor

een jaar eerder ontstaan na een misstap

ook diverse vragen en deed onder

een echo en een spuitje kwam, en uit-

tijdens het tennissen. Hij had zelf al de

andere onderzoek naar mijn rug, nek

eindelijk veel uitgebreider behandeld

diagnose gesteld, of in ieder geval over

en de stand van mijn benen. Ik moet

werd, zegt iets over het werkgebied

de oplossing: de spuit er in.

wel eerlijk zeggen dat ik de behande-

en werkwijze van de (orthopedisch)

ling van mijn rug en nek wel span-

manueel therapeut. Martien: “Het

Bij onderzoek bleken er naast vele trig-

nend vond. Zeker omdat ik daar niet

valt me inderdaad op dat de manueel

gerpoints (pijnpunten met een vast

voor was gekomen. En die bekende

therapeut heel uitgebreid onderzoek

uitstralingspatroon) in de bilmuscula-

‘knakjes’ in je nek zijn niet altijd pret-

doet. Hij kijkt naar het grote geheel

tuur en een irritatie van de aanhechting

tig. Maar al met al viel het reuze mee.

en denkt meer in ketens. Dat blijkt

van deze bilspieren aan het bovenbeen,

Na enkele behandelingen voelde het

ook wel uit de behandelingen die ik

ook in de wervelkolom op verschillende

steeds beter en tegenwoordig kan

uiteindelijk gehad heb. Maar voor mij

niveaus beperkingen te bestaan. Naast

ik eigenlijk weer alles. Zo heb ik

is natuurlijk het belangrijkste dat ik

shockwave en dry needling voor de lokale

onlangs met mijn zoon nog een paar

weer pijnvrij kan sporten…”

problemen rond de heup heb ik de wervelkolom behandeld met manuele therapie. Deze benadering maakte dat Martien
na 4 behandelingen weer pijnvrij de baan
op kon en dat de gebrekkige mobiliteit
in zijn wervelkolom hersteld was. Ik heb
hem oefeningen meegegeven voor thuis
om de wervelkolom soepel te houden. Zo
voorkom je dat de klacht terug komt.
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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

Column

‘Wil je hier zitten?’
’Hoezo, wil je me dood hebben?’
Het klinkt nogal bot, maar iemand netjes

dag zit. Van Amerikanen is dat in ieder

ven zitten. Toch zal blijken dat als je vaker

een zitplaats aanbieden is eigenlijk het-

geval al bekend.

staat, bijvoorbeeld op feestjes, maar ook

zelfde als iemand een sigaret aanbieden.

op je werk, dat je hier eenvoudig aan

Zitten is immers het nieuwe roken. En

Gewoon meer bewegen dus?

went en dat je de positieve effecten vrij

hoewel veel vergelijkingen mank gaan,

Als zitten (en inactief zijn) zo slecht is,

snel zult gaan ervaren.

klopt deze stelling wanneer het gaat

lijkt de oplossing voor de hand te liggen.

Het helpt wanneer je omgeving mee-

om de effecten die zitten heeft op je

Gewoon een beetje meer bewegen is

werkt (écht sta-meubilair op je werk is

gezondheid.

niet genoeg. Onderzocht is dat het vol-

prettiger dan je laptop op 12 pakken kopi-

doen aan de Nederlandse Norm Gezond

eerpapier zetten, bijvoorbeeld), maar ook

Hoe ZIT dat dan?

Bewegen (op tenminste 5 dagen in de

een goede coach kan je hierbij helpen.

Duizenden studies tonen aan dat inacti-

week minstens 30 minuten per dag matig

viteit slecht is voor je lichaam. Iedereen

intensief actief zijn) wel veel doet voor

Kortom:

kan zich er wel iets bij voorstellen dat

je gezondheid, maar de gevolgen van

Sta op als je om je gezondheid geeft!

je hierdoor lichamelijke klachten kunt

langdurig zitten niet opheft.

(En denk na voordat je iemand een

ontwikkelen. Maar, de effecten van zitten

Ander onderzoek toonde zelfs aan dat de

zitplaats aanbiedt.)

gaan veel verder. Want mensen die veel

tijd die jij zittend doorbrengt relatief meer

zitten hebben, in vergelijking met mensen

(negatieve) invloed heeft op de gezond-

die niet tot nauwelijks zitten, 112% meer

heid dan de tijd die iemand besteedt aan

kans op diabetes type 2, 147% meer kans

beweging. Met andere woorden: je moet

op hart- en vaatziekten, 50% meer kans

dagelijks meer tijd besteden aan staan

om eerder te sterven, net zoveel kans om

en bewegen dan aan zitten om de scha-

eerder te sterven als mensen die roken

delijke effecten van zitten te voorkomen.

(!), 54% meer kans op longkanker, 66%

Maar voor de ‘die-hard’ sporters onder

meer kans op baarmoederhalskanker,

ons is er hoop; na het samenvoegen van

30% meer kans op darmkanker en meer

meerdere kleinere onderzoeken naar de

kans op angststoornissen en depressies.

gevolgen van zitten, lijkt er een mogelijke

Dat is nogal wat. Als er een product op

compensatie te bestaan voor 10 uur zit-

de markt zou verschijnen dat dergelijke

ten per dag: namelijk op iedere werkdag

effecten met zich mee zou brengen, zou

een uur intensief sporten. Maar dat zul-

Peter is een leefstijlcoach

het snel verboden worden. De trend is

len maar heel weinig mensen doen….

bij MyVitality.today

echter dat we vooral steeds meer uren

door Peter Westdijk

Heb jij een vraag voor

per dag zittend doorbrengen. Vooral als

Wat kan ik doen dan?

Peter mail hem dan:

gevolg van de digitale revolutie. Een

Vaker en langer (op)staan. We moeten

Peter@MyVitality.today

groot deel van de werkende bevolking

het zitpatroon vaker en langer doorbre-

brengt meer dan de helft van de dag zit-

ken, zodat de genoemde effecten niet

tend door. Sterker nog: de kans is groot

kunnen optreden. Dat vraagt om gedrags-

dat de gemiddelde westerling 13 uur per

verandering, want liever wil je lekker blij-

©
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Voorkom sportblessures!

Ben lief voor je
(bewegende) lijf
Bij praktisch elke beweging die we maken, gebruiken we
onze botten, spieren, pezen en gewrichten. Ons ‘bewegingsapparaat’. Als je veel sport, wordt dat apparaat sterker. Botten en pezen worden steviger, spieren worden dikker en gewrichten soepeler. Bij (intensief) bewegen liggen
blessures op de loer. En dat wil je voorkomen.

hand van een trainingsschema dat past
bij je leeftijd en conditie. Doe na de warming-up spierversterkende oefeningen en
sluit af met een cooling-down. En sport
regelmatig. Een tijdje niets gedaan, bijvoorbeeld vanwege vakantie? Bouw het
dan weer rustig op.

Rust en voeding
Je verzwikt je enkel tijdens het voetbal-

een handig overzicht. Inclusief tips en

Na (intensief) bewegen is het belangrijk

len. Of valt bij het skiën en blesseert je

training om de blessures te voorkomen.

dat je een goede nachtrust hebt en ont-

knie. Een blessure heb je zo opgelopen.

spanningsoefeningen doet. Waarom?

Maar een sportblessure kan ook geleide-

Warming-up en cooling-down

Omdat dan de herstelvermogens van je

lijk ontstaan. Als je geen goede schoenen

Een goede warming-up en cooling-down

lichaam optimaal aangesproken worden.

draagt en op een harde ondergrond traint,

zijn essentieel om sportblessures te voor-

Ook de juiste voeding helpt. Zorg voor

bijvoorbeeld. Of als je te zwaar traint, en

komen. Tijdens een warming-up moet je

voldoende eiwitten, zodat kleine spier-

spieren of gewrichten overbelast raken.

het warm krijgen, een beetje gaan zwe-

beschadigingen snel kunnen herstellen,

Elke sport heeft zo zijn eigen veelvoorko-

ten en een licht versnelde ademhaling

en vul je energiereserves weer aan. Drink

mende blessures. Op de website www.

krijgen. Maar je mag niet te moe worden!

liever geen alcohol na een inspanning, dit

veiligheid.nl/voorkomblessures vind je

Bouw het sporten geleidelijk op aan de

komt je herstelvermogen niet ten goede.
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Rekken en strekken
Lange tijd werd rekken en strekken
gepropageerd als dé manier om blessures te voorkomen. Maar de laatste
jaren klinkt een tegengeluid: rekken zou
blessures juist in de hand werken. Ons
advies: rek altijd, of doe het nooit.

We leggen het uit:
Als je een spier voor het eerst oprekt, en

Tennis
Bijna een miljoen Nederlanders tennissen en het is een van de
populairste sporten in ons land. Volg deze warming-up voor elke
wedstrijd en je verkleint de kans op een blessure.

je doet dat tot een lengte die tijdens de
uitoefening van de sport helemaal niet

1.	Begin het inspelen met minitennis.

dynamische rekoefeningen. Houd

gevraagd wordt, creëer je micro-bescha-

2.	Start langzaam en sla met weinig

bij dynamische rekoefeningen de

digingen in deze spier. Het gevolg kan zijn

kracht.

dat je spierpijn krijgt.

3.	Oefen alle slagen.

Wanneer je echter stelselmatig rekoefe-

4.	Zorg voor veel balcontact.

ningen doet, wordt een spier op termijn

5.	Voer de intensiteit geleidelijk op en

wat langer en blijven beschadigingen

eindig met een paar bewegingen op

uit. Rek je de ene keer niet, en de andere

volle snelheid en kracht.

keer wel, dan blijf je die micro-beschadigingen krijgen. Oftewel, je blesseert

volgende basisregels aan:
• Forceer niets, het rekmoment
mag geen pijn doen.
• Heb je al spierpijn?
Ben voorzichtig en begin rustig.
• Doe alle oefeningen links en
rechts (het liefst om en om).

6.	Rek je bovenbenen, kuiten en
achterkant van je schouders met

jezelf. Rek dus consequent, of doe het
helemaal niet. Uiteraard wel rekening
houdend met de sport die je beoefent,
want voor bijvoorbeeld turners is het wel
erg belangrijk om de spieren op lengte te
krijgen.
©

Mountainbiken
Het is leuk, dynamisch en je bent
lekker buiten: mountainbiken is
een sport die steeds populairder
wordt en al door zo’n half miljoen
Nederlanders wordt beoefend. Je
spieren, pezen en bloedsomloop
moeten ‘opstarten’ voordat je
begint aan een mountainbiketocht. Een goede warming-up is
echt heel belangrijk en duurt wel
15 tot 20 minuten.

Algemene warming-up

Warm spiergroepen op

De eerste 10 tot 15 minuten ben je aan

D oe vervolgens een aantal specifieke

het ‘infietsen’. Hoe kouder het is, hoe

oefeningen om de spiergroepen op te

langer je warming-up duurt. Fiets met je

warmen die je straks gaat belasten.

handen op het stuur zonder buiten adem

Deze oefeningen verhogen de spier-

te raken. Je brengt zo het functioneren

spanning en bereiden je lichaam speci-

van je hart, longen, bloedsomloop en

fiek voor op de inspanningen die gaan

spieren op een hoger niveau.

komen.
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Fysiotherapeut Susanne Willemsen heeft
vertrouwen in Rotterdamse achterstandswijk

“Patiënten bepalen
zelf wie goede
zorg verleent”
De wijk in rijdend kleurt het straatbeeld steeds donkerder. De
oorspronkelijke Rotterdammers hebben plaatsgemaakt voor
gesluierde vrouwen en Kaapverdische mannen op de fiets.
De balkons staan vol spullen en er ligt rommel op straat. Hoe
strak staat daartussen Gezondheidscentrum Mariastraat, een
moderne praktijk die via de huisartsen entree geeft aan tal van
medische en paramedische disciplines, waaronder de fysiotherapiepraktijk van Susanne Willemsen en haar collega’s. Wat bracht
een Arnhemse waterpolokeepster 21 jaar geleden naar een achterbuurt in Rotterdam, en wat maakt dat ze er nog steeds is?
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Margot de Heide

De praktijk aan de Sint Mariastraat

ternaam. Van hen spreekt ook nog eens

bestaat al 34 jaar, gestart vanuit een

de helft slecht tot geen Nederlands.

samenwerking tussen huisartsen en

Wat bezielt Willemsen om aangehaakt

fysiotherapeuten. Susanne Willemsen

te blijven, zeker in de huidige markt die

hoopte 21 jaar geleden, in een tijd

door veel fysiotherapeuten als beklem-

waarin jonge fysiotherapeuten uitslui-

mend wordt ervaren?

tend werk vonden via waarnemingen,
dat ze in deze Vogelaarwijk carrière

Laaggeletterd

mocht maken. De gemengde patiënten-

Het merendeel van de patiënten van

populatie boeide haar enorm. Kijkend in

Willemsen en haar twee collega’s -

haar agenda heeft ruim tweederde van

samen vormen ze een maatschap - zijn

de patiënten een niet-Nederlandse ach-

laaggeletterd. Veelal door afkomst of
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niet naar school geweest door omstan-

van de familie of een buurvrouw, bij-

uit te weinig bewegen. Vaak gerelateerd

digheden. Een groot deel woont al

voorbeeld. Maar alleen de eerste keer.

aan weinig opleiding. De kinderen die in

decennia in Nederland. In de negentiger

Daarna noteren we wel een telefoon-

Nederland zijn opgegroeid, zijn wel opge-

jaren zorgden de aan heroïne verslaafde

nummer maar we proberen het eerst zon-

leid en hebben vaak een goede baan, en

daklozen van Perron Nul voor een aan-

der tolk. Het tolken is veel te belastend,

hen zie je dan ook sporten.”

zuigende werking van ernstige overlast

vooral voor de kinderen die al naar zoveel

in de wijk, zelfs nadat het perron werd

andere gelegenheden mee moeten. Als

“Vaak is er ook geen geld om te sporten,

schoongeveegd door mariniers en later

je lang genoeg hier werkt, weet je wel

omdat het niet vergoed wordt, horen we

de gemeente. De verpaupering en over-

hoe je het moet aanpakken. De stagiaires

dan. Maar er zijn natuurlijk heel wat

vallen zetten gestaag door.

van Hogeschool Rotterdam schrikken zich

gratis alternatieven, zoals wandelen in

“Dankzij taalcursussen spreken er tegen-

hier altijd helemaal kapot!”

de stad. We zijn dus enorm aan het stimuleren en activeren. Zo wandelen onze

woordig meer mensen Nederlands maar

huisartsen elke vrijdagmiddag met hun

Kijkend in haar agenda heeft ruim tweederde van

patiënten door de wijk. Kortom, we doen

de patiënten een niet-Nederlandse achternaam

lijke manier in te passen in het dagelijks

er alles aan om bewegen op een makkeleven van onze patiënten. Dat hoeft niet
duur te zijn. Het is eerder niet gewend

een deel van de mensen in deze wijk

Armoede

zijn om te bewegen en niet snappen

niet”, legt Willemsen uit. “De achter-

Toch vindt Willemsen de stad te gek.

hoe je een basale beweging nadoet,

grond van onze patiënten en het oplei-

“Rotterdam is steeds leuker geworden en

bijvoorbeeld. Vaak hebben de mensen

dingsniveau brengen ook een andere

ook de wijk knapt enorm op. Er zijn geen

uit onze buurt geen gevoel in het lijf hoe

omgang met de klachten met zich mee.

overvallen meer op Surinaamse goudwin-

te bewegen, zoals schoolkinderen in de

We merken dat veel laaggeletterden

kels’, lacht ze. “Zo’n migrantenwijk is zo

gymles meekrijgen. Hoe pijn gepresen-

pijn vaak niet kunnen duiden, anders

divers. Als je ziet wat we hier met fysio-

teerd wordt, is dan ook geheel anders.

dan een signaal dat er iets mis is, terwijl

therapie doen. We hebben te maken met

Op de VAS is de score meestal meteen

dit bij spierpijn natuurlijk niet het geval

veel bewegingsarmoede, vooral de oude-

een 10.”

is. Daar lopen we uiteraard tegenaan.

re mensen zijn niet gewend om te spor-

Desondanks plannen we de intake niet

ten, om elke dag in beweging te komen.

Korte lijnen

langer in dan het gebruikelijke halfuur.

Er is vooral onder de vrouwen veel over-

Niet alleen de diversiteit van de patiën-

We vragen er namelijk altijd een tolk bij.

gewicht, knieartrose en suiker. We zien

tenpopulatie sprak Willemsen aan. Ook

Niet van een tolkenbureau maar iemand

dan ook veel pijnklachten die voortkomen

de korte lijnen met de huisartsen en van-
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daaruit multidisciplinair kunnen werken

worden betaald. En misschien is er ook

waren destijds doorslaggevend in haar

geen behoefte aan innovatie vanuit het

keuze voor het gezondheidscentrum. Ze

perspectief van de patiënten, die gezien

heeft er geen spijt van gekregen en zou

achtergrond nagenoeg niet digitaal

ook niet anders willen, al ziet ze de toe-

bereikbaar zijn.

komst somber in, zeker in een wijk als

Beweegprogramma’s die in
de wijk van Fysiotherapie
Mariastraat gretig aftrek
vinden:
• Etalagebenen, claudicatio

waarin Fysiotherapie Mariastraat geves-

“Met de BI, de behandelindex, houd ik

tigd is. Het gezondheidscentrum is een

geen rekening. Kan ik ook niet. Ik doe wat

• Beweegprogramma na hartoperatie

stichting met een samenwerkingsover-

patiënten nodig hebben, wat effectief

• Artrose

eenkomst met twee maatschappen: de

is. Meer zorg lever ik niet, ik doe niets

• Bewegen naar een gezond

maatschap van de huisartsen en die van

overbodigs. Maar je begrijpt natuurlijk

gewicht - Obesitas

de drie zelfstandige fysiotherapeuten. Ze

wel dat taal in onze praktijk een handi-

• Diabetes Mellitus II

hebben niemand in loondienst, met z’n

cap is. We zijn hoe dan ook langer bezig

• COPD

drieën vullen ze 2,5 fte.

om patiënten uit te leggen wat er aan

• Chronische lagerugklachten

intermittens

de hand is. Hoe dit in zorgzwaarte wordt
“De lijnen houden we ook kort. Samen

gecompenseerd, is ons niet duidelijk.

zijn we in charge. Schaalvergroting bleek

Bij elke zorgverzekeraar is het ook weer

niet goedkoper te werken. We kunnen

anders.”

het beter zelf regelen en runnen, zijn we

Willemsen legt uit dat één derde van

uit schade en schande wijs geworden.

haar patiënten geen e-mailadres heeft.

Hiertoe moeten we wel samenwerken met

Eén derde heeft wel een e-mailadres

zorgverzekeraars, voor ons is dit vooral

maar gebruikt het niet, dus dan blijft

Achmea, voor financiering vanuit de GEZ,

er één derde van de patiënten uit de

de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. Nu de

Mariastraat over om de PREM aan te ver-

GEZ eruit gaat, zijn we op zoek naar een

sturen. “De vereiste 70% uitzetten halen

andere financiële structuur.”

we dus niet. Gelukkig is onze verantwoordelijkheid voor de respons losgela-

Handicap

ten, al lijkt het me sterk dat deze respons

Voor de financiering van de zorg aan haar

iets representatiefs zegt over onze prak-

patiënten is Willemsen aangewezen op

tijk. Want wie vullen voor onze praktijk

de zorgverzekeraars. Ruimte voor inno-

de enquêtes in? Vooral de hogeropgelei-

vatie lijkt er nauwelijks, al zou ze graag

den en die vertegenwoordigen maar een

aansluiten bij de technologische ontwik-

deel van onze praktijk. Het beeld is dus

kelingen en innovaties van Intramed.

geen weergave van onze werkelijkheid.

Na- en bijscholing kan ternauwernood

De PREM zegt he-le-maal niets in een
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achterstandswijk als die van ons. En dan

zorg, wat leidt tot meer omzet. In plaats

moet je er ook nog zelf voor betalen.”

van vragenlijsten invullen kunnen we nu
behandelen. We hebben aan kwaliteit

Omzet

niet ingeboet. Patiënten bepalen zelf wie

Om in het rijtje met afkortingen te blij-

ze goede zorg vinden verlenen. Daarop

ven: de BI is lastig, de PREM is lastig en

hebben we in al die jaren steeds kunnen

de PROM ook. Hoezeer Willemsen ook

vertrouwen, en nu ook zonder die enquê-

waarde hecht aan meten = weten, toch

tes. We draaien beter dan vorig jaar en

vraagt ze zich af hoe betrouwbaar metin-

het jaar daar weer voor!”

gen zijn via klachtspecifieke vragenlijsten
onder mensen aan wie je moet uitleggen

Samenwerken

wat traplopen is.

“Toch zullen we moeten blijven contrac-

kracht zijn we gewoon achteruitgegaan.

teren, ik benijd collega’s die alle con-

Dat kan ook niet anders met een tarief

“De VAS uitvragen is al lastig genoeg

tracten overboord kunnen gooien”, gaat

dat al 12 jaar niet is geïndexeerd, laat

bij mensen die de taal wel machtig zijn,

Willemsen meteen verder. “Dat kunnen

staan verhoogd. Wel zullen we volgend

laat staan aan de patiënten van onze

we ons niet permitteren, onze patiënten

jaar aan patiënten die niet aanvullend

praktijk. Een cijfer vragen voor de moeite

lopen anders gewoon naar de buren die

verzekerd zijn, het werkelijke tarief vra-

die iemand heeft met opstaan, om vervol-

wel een contract hebben en bij wie ze

gen, volgens de NZa is dit 38 euro.”

gens te vragen naar de moeite met trap-

hun zorg wel volledig vergoed krijgen.

Des te belangrijker is de samenwer-

lopen vergt veel denkwerk. Verder dan de

Ik zou ook niet weten hoe ik het declara-

king binnen het gezondheidscentrum.

PSK en soms de VAS kom ik dan ook niet.

tiesysteem aan onze patiënten moet uit-

Willemsen benut dan ook volop alle

In specifiekere vragenlijsten naar bijvoor-

leggen. Facturen meegeven terwijl veel

kansen om te innoveren, zowel technisch

beeld lagerugpijn wordt naar gradaties

van onze patiënten in de schuldsanering

dankzij de samenwerking met Intramed,

gevraagd. Zie je het me doen, vragen

zitten, het gaat bij ons niet werken. We

als in kwaliteit met zorgprogramma’s als

naar weinig, licht, matig of veel pijn? In

zullen dus contracten moeten afsluiten

‘Samen sportief in beweging’ waarvoor

onze praktijk werkt het gewoon niet zo.

en afhankelijk blijven van drie grote ver-

huisartsen patiënten uitnodigen, of met

En dus zijn we als pluspraktijk uit het

zekeraars, omdat we gezien onze patiën-

beweeggroepen via de POH. Preventieve

EffectiviteitsTraject geknikkerd, omdat

tenpopulatie anders failliet gaan. We

programma’s ontwikkelen, samenwerken

we de patiëntenquêtes niet op orde

tekenen weliswaar niet bij verzekeraars

vanuit vertrouwen, met de patiënten en

hadden. We waren het toen echt hele-

waarvan we weinig patiënten hebben.

de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum. Zonder behandelindexen,

‘De PREM zegt he-le-maal niets in een
achterstandswijk als die van ons’

zonder ineffectieve vragenlijsten, zonder
sancties, tegen een rechtvaardig en dus
hoger tarief, voor rijk en arm toegankelijk, offline en online. Zo ziet Willemsen
haar vak graag innoveren. Ze hoopt het

maal zat. Dan maar geen hoger tarief.

Er is weinig oog voor de problematiek in

nog jaren te kunnen uitoefenen, want uit

Maar ik moet je zeggen, sinds we geen

achterstandswijken, ook onder collega’s.

de Mariastraat hoeft ze niet weg. j

pluspraktijk meer zijn, hebben we meer

Ik kan alleen maar hopen dat fysiothera-

patiënten dan ooit. We hebben de plus

pie terugkomt in het basispakket.”

ook niet meer nodig voor de GEZ-gelden
nu die verdwijnen. Kennelijk kunnen we

“En tegen een hoger tarief want al draait

de tijd die we kwijt waren aan al die

de praktijk beter dan ooit, alles wordt wel

vragenlijsten die niet ten goede kwamen

duurder, van schoonmaak tot scholing.

aan de patiënten zelf, nu besteden aan

We hebben minder te besteden, in koop-

Meer info? 
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Neem de tijd, kijk eens wat vaker om je heen

Actief rusten:
je brein in balans

Actief rusten klinkt als een tegenstelling. Maar om écht tot rust te komen,
hebben je lichaam en geest meer nodig dan alleen een dutje op de bank of
een avondje met de benen omhoog.

We kennen het allemaal: je gaat even op

Passief en actief rusten

harder om ziektes buiten de deur te hou-

de bank zitten of probeert een boek te

We kennen twee soorten rust: passief

den. Het stresshormoon wordt bovendien

lezen, maar het blijft maar spoken in je

en actief. Je lichaam rust wel uit bij

aanzienlijk minder wanneer je met vrien-

hoofd. Uitrusten is een flinke uitdaging.

passieve rust, maar je hersens werken

den kletst.

Want het betekent niet alleen lichamelijk

dan nog op volle toeren. Bijvoorbeeld

bijkomen van een drukke dag of week,

als je slaapt of op de bank naar een

Mentale ontspanning

maar vooral een brein dat ontspant. En

film kijkt. Bij actieve rust werken je her-

Mentale ontspanning is stoppen met het

dat is zo makkelijk nog niet.

sens natuurlijk ook, maar ben je je daar

multitasken dat wij mensen de hele dag

bewust van. En dat is precies wat ons

door doen. Onze hersens werken namelijk

brein nodig heeft.

echt het beste wanneer we ons focussen

Psychische gezondheid

op één ding.

Onderzoek naar de gevolgen van onze
leefstijl op het brein liegen er niet om:

Vier soorten actieve rust

de leef- en werkstijl van vandaag de dag

We kennen vier soorten actieve rust, die

Fysieke ontspanning

vormt een bedreiging voor onze hersens

– wanneer in balans – je brein in opti-

F ysieke ontspanning kun je dagelijks

en zet de psychische gezondheid flink

male conditie houden.

toepassen: ga een paar keer per dag lek-

onder druk. Het is belangrijker dan ooit

ker ontspannen zitten (dat kan ook op je

om je brein actieve rust te gunnen. Dat

Sociale ontspanning

werk of in de trein) en focus alleen op je

doe je door bewust aandacht te geven

De eerste is sociale ontspanning. Door

ademhaling. Adem diep in door je neus

aan wat er in je hoofd omgaat. Niet oor-

sociaal actief te zijn, versterkt ons over-

en weer uit door je mond. Een paar minu-

delend, maar observerend.

levingsmechanisme en werkt het lichaam

ten per keer is al genoeg.
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Natuurlijke kalmeringsmiddelen
Leer te focussen
Voel je je gestrest? De natuur geeft ons voldoende kruiden, bloemen en planten die al eeuwenlang gebruikt worden om rustig van
te worden.
Een paar voorbeelden van kruiden die

sombere stemmingen en neerslach-

een kalmerende werking hebben:

tigheid.
• Kamille. Werkt kalmerend, pijnstil-

• Valeriaan. Een veelgebruikte plant
om te ontspannen. Geeft rust en
helpt je om te slapen.
• Citroenmelisse. Werkt kalmerend,

lend en krampopheffend.
• Lavendel. Kalmeert bij nervositeit en
spanningen en helpt bij het in slaap
komen.

We geven je vijf tips om je brein in
balans te brengen door meer te gaan te
focussen.
1.	Neem de tijd voor eten en drinken. Ga
er rustig voor zitten en kauw bewust.
Dit komt niet alleen je brein ten goede,
maar ook je spijsvertering.
2.	Geef je gedachten de vrije loop als je
ergens in de rij staat, en pak niet meteen je telefoon.
3.	Sta je in de lift of zit je in een wachtka-

stimuleert het zenuwstelsel, versterkt lichaam en geest en helpt

Voor deze kruiden ga je vooral niet

mer? Breng je aandacht dan even naar

tegen krampen.

direct naar de drogist. Koop in een

je ademhaling. Adem een paar keer in

• Ginseng. Stimuleert onder meer je

speciaalzaak een gedroogde variant,

door je neus en uit door je mond.

stofwisseling en verhoogt je stress-

je kunt ze toevoegen aan thee, of een

weerstand.

verse maaltijd. Of ga wandelen en zoek

je in het bos loopt, in de tuin of wan-

(in het juiste seizoen) deze kruiden zelf.

neer je in de keuken het eten bereidt.

Kijk eens rustig rond in je eigen

Geuren zijn overal en door je daarop te

omgeving. Er worden geregeld natuur-

focussen, creëer je een vorm van rust

• Sint-Janskruid. Wordt aanbevolen
bij innerlijke onrust, prikkelbaarheid,

wandelingen aangeboden. Lokale
kranten staan er vol mee. Of als je

4.	Sta wat vaker stil bij wat je ruikt. Als

in je hoofd.
5.	Doe hetzelfde met luisteren. Hoor écht

Spirituele ontspanning

zelf op pad wil met je lief of kinderen

wat er om je heen gebeurt. Je zult niet

Tot slot kunnen mensen die medite-

of helemaal alleen, download de app

alleen rustig worden, maar ook ver-

ren of bidden een spirituele ontspan-

van natuurmonumenten. Kijk op www.

steld staan van de leuke, bijzondere en

ning ervaren. Dat is bevorderlijk voor

natuurmonumenten.nl/wandelen. Je

opvallende dingen je hoort.

concentratie, aandacht en probleem-

zult verbaasd zijn over de hoeveelheid

analyse.

mooie plekken die te vinden zijn.

©
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Diederik Kempen (l) en Mark Altena
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Pas als de huisarts of fysiotherapeut er écht niet meer uitkomt,
wordt de orthopeed ingeschakeld

“In het gunstigste geval
zien wij geen mensen”
Maar liefst 90 tot 95% van de bevolking krijgt ooit last van rugklachten. Vaak gaat dat vanzelf over,
maar soms moet een huisarts, fysio- of manueeltherapeut uitkomst bieden. Met enkele behandelingen en eventueel het doen van oefeningen worden de meeste rugklachten verholpen. Denkt de
huisarts aan een onderliggend probleem waarbij de klachten chronisch aanwezig blijven, dan kan
een patiënt worden doorverwezen naar een orthopedisch chirurg in het ziekenhuis.
Diederik Kempen en Mark Altena zijn

“Wij zien veel mensen die al een jaar of

Wisselwerking

beide orthopedisch chirurg in het OLVG

een paar jaar last van hun rug hebben

Dit is een mooi voorbeeld van de wis-

in Amsterdam. In hun ziekenhuis zien

en waarbij een bepaalde onzekerheid

selwerking tussen de eerste- en tweede

ze voornamelijk mensen met langdurige

ontstaat. Is er twijfel over een specifieke

lijns zorg. Zorgverleners waartoe je recht-

(chronische) rugklachten. “Mensen met

oorzaak of komen de huisarts en fysiothe-

streeks toegang hebt zonder verwijzing

acute rugklachten, zeg maar mensen

rapeut er niet meer uit, dan vragen ze ons

(denk aan de huisarts, fysiotherapeut of

waarbij de rugklachten minder dan zo’n

of ze soms dingen over het hoofd zien.

tandarts) noemen we eerste lijns zorg en

zes maanden aanwezig zijn, zien wij hier

Vaak hebben patiënten dus al langdu-

specialisten die je alleen kunt bezoeken

eigenlijk niet. Die worden gewoon door

rige behandelingen bij de fysiotherapeut

met een verwijzing (artsen in het zieken-

de huisarts of fysiotherapeut behandeld.

achter de rug. Wat wij dan voornamelijk

huis) noemen we tweede lijns zorg. In het

Denkt de huisarts aan een specifieke oor-

doen is het uitsluiten van specifieke oor-

voorbeeld van de patiënt met de groeiaf-

zaak, dan komen ze bij ons.”

zaken. Onlangs hadden we nog een mooi

wijking is het zonde van de tijd (en het

voorbeeld. We kregen iemand binnen

geld) wanneer de behandelingen bij de

Terugverwijzen

met langdurige klachten. Er was sprake

fysiotherapeut eigenlijk geen zin hebben.

Fysiotherapeuten gebruiken steeds vaker

van veel stijfheid in de onderrug en hij

Al moet er natuurlijk niet té snel worden

‘patiëntenprofielen’ om de aard van de

werd al een jaar lang behandeld. Op een

doorverwezen, want dat kost uiteraard

klachten aan te geven (zie kadertekst). Bij

röntgenfoto zagen we toen dat er een

ook veel geld.

profiel één gaat het om de lichte gevallen,

aangeboren groeiafwijking in de rug zat.

die met één of enkele behandelingen klaar

Dat verklaarde de stijfheid en dus de rug-

“In het ziekenhuis opereren we eigenlijk

zijn, profiel twee gaat het gemiddeld om

pijn. Vervolgens nemen we dan contact

alleen als er specifieke oorzaken zijn aan

9 tot 12 behandelingen met oefentherapie

op met de behandelende therapeut. Hij

te wijzen. Voorbeelden hiervan zijn afge-

en de chronische gevallen belanden in

was in dit geval veel bezig met het mobi-

gleden wervels of een scoliose (verkrom-

profiel drie. In dit laatste profiel zitten dus

liseren van de rug. Door de groeiafwij-

ming van de ruggengraat). Dus gevallen

vooral de patiënten die worden doorver-

king adviseerden we hem om meer aan

met een aanwijsbare afwijking, die kun-

wezen naar het ziekenhuis.

de slag te gaan met de core stabiliteit.”

nen we opereren. Het grootste gedeelte,
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Hoe worden de aard en ernst
van je rugklachten bepaald?
Om te beoordelen hoe ernstig de rugklachten zijn, bestaan er verschillende

5. Voor iemand in mijn toestand is het

zo’n negentig procent van de lage rug-

echt niet veilig om lichamelijk actief

klachten, daar kunnen wij operatief ook

te zijn

niets aan doen. We kunnen wel kijken of

6. O ngeruste gedachten gingen vaak
door mijn hoofd

meetinstrumenten. In de meeste geval-

7. Ik vind dat mijn rugpijn verschrikke-

len wordt gebruik gemaakt van schalen.

lijk is en ik geloof dat het nooit meer

Zo heb je schalen waarop patiënten zelf

we een specifieke oorzaak kunnen vinden. Maar vinden wij ook niks, dan gaat
de patiënt terug naar de fysiotherapeut
en gaat toch door met trainen.”

beter zal worden

met een cijfer tussen 0 en 10 of tus-

8. Over het geheel genomen heb ik niet

Vroeger had je diverse pijnpoli’s waar-

sen 0 en 100 aangeven hoe erg de pijn

genoten van alle dingen waar ik vroe-

naar werd doorverwezen. Uit recente

aanvoelt. Bij een andere veelgebruikte

ger wel van genoot

onderzoeken blijkt echter dat deze

schaal geven patiënten een cijfer voor

9. Over het geheel genomen, hoe hin-

poli’s voor chronische lage rugpijn niet

pijn bij bepaalde handelingen. Dit kan

derlijk was uw rugpijn in de laatste

tot het gewenste resultaat leidden.

bijvoorbeeld zijn: opstaan uit je stoel

2 weken?

Tegenwoordig wordt steeds meer door-

of het verrichten van licht huishoude-

Als je een laag risico scoort op rugpijn,

verwezen naar multidisciplinaire reva-

lijk werk. Je geeft dan met een cijfer

dan zit je tussen de 0 en 3 of 0 en 4

lidatietrajecten. Dat is een combinatie

aan hoe erg de pijn is bij een bepaalde

punten. Zit je tussen de 3 en 5 of 3 en

van fysiotherapie met een stukje pij-

activiteit. Bij een relatief nieuw meet-

6 dan zit je op middelmatig risico voor

neducatie. Hierbij kan bijvoorbeeld ook

instrument, de zogeheten ‘STarT back

chronische lage rugpijn en zit je boven

een psycholoog worden ingeschakeld.

screening tool’, beantwoordt de patiënt

die 6, dan heb je hoog risico. Het idee

Kortom, een multidisciplinaire aanpak,

een negental simpele vragen:

achter deze lijst is om in de toekomst

waarbij meerdere behandelaars samen-

een goede indruk te krijgen van of er

werken om de patiënt van de klachten af

goed is gescoord en of de mensen goed

te helpen.

1. In de laatste 2 weken straalde mijn
rugpijn wel eens uit naar één of

zijn beoordeeld en behandeld.

Samenwerken

beide benen
2. In de laatste 2 weken heb ik wel eens

Aan de hand van de vragenlijsten is het

Samenwerken blijkt dus heel belang-

pijn in mijn schouder of nek gehad

eenvoudig in te schatten of het iemand

rijk bij de behandeling van langdurige

3. Vanwege mijn rugpijn liep ik alleen

is die snel geholpen kan worden, dat

rugklachten. “Vanuit het OLVG werken

het gaat om iemand met een middel-

we samen met het Rugpijnnetwerk

4. In de laatste 2 weken kleedde ik me

matig risico (bijvoorbeeld meer oefen-

Amsterdam. Dit is een samenwerkings-

trager dan gewoonlijk aan vanwege

therapie) of dat er doorverwezen moet

verband tussen gespecialiseerde fysio-

mijn rugpijn

worden naar een orthopedisch chirurg.

therapeuten, huisartsen en medisch

korte afstanden
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Drie profielen
Om duidelijk te krijgen in welke groep
een patiënt thuishoort, en hier vervolgens
de juiste behandeling op af te stemmen,
wordt gebruik gemaakt van drie profielen: 1, 2 en 3.

Profiel 1
Bij profiel 1 is de verwachting dat iemand
met voorlichting over de rugpijn, advies
om te blijven bewegen en eventueel een
aantal pijnstillers, gemiddeld één of twee
specialisten in en rond Amsterdam. Alle

Gezondheids Omgeving). Dat is een soort

behandelingen nodig heeft voordat hij/zij

aangesloten therapeuten hebben een

elektronisch portaal om samen in te

weer weggaat.

opleiding voor pijneducatie gedaan. Dat

communiceren. De patiënt beheert dan

is mooi, want zo kunnen zij patiënten al

zijn eigen dossier in een beschermde

Profiel 2

veel meer vertellen over pijn en ze daar-

omgeving waarin zorgverleners allerlei

Profiel 2 wil zeggen dat mensen al wat

door ook beter laten trainen.

relevante informatie kunnen plaatsen. De

langer last hebben en echt spierkracht te

Mochten ze vragen hebben, dan kunnen

patiënt bepaalt wie wat mag zien en kan

kort komen. Zij krijgen meestal zo’n 9 tot

ze ons altijd bellen of mailen. Het leuke is

bijvoorbeeld aangeven dat het ziekenhuis

12 keer intensieve oefentherapie.

dat heel veel therapeuten uit het netwerk

en de fysiotherapeut elkaars informatie

op vrijdagmiddag meelopen bij ons. Zo

kunnen inzien. Dat wordt de toekomst

Profiel 3

leren we van elkaar en leggen we makke-

verwachten wij!”

In Profiel 3 zitten mensen waarvan de

lijk contacten. Dat zorgt voor een betere

verwachting is dat ze langduriger behan-

patiëntenzorg. Ook ga je door samen te

Terug naar de rugklachten. Voorkomen is

deld moeten worden om van de rugpijn

werken meer dezelfde taal spreken. Er

beter dan genezen. Daarom zijn de ortho-

af te komen. Zij krijgen ook een trai-

zijn veel mensen met rugklachten. Die

peden blij met de trend dat er steeds

ningsprogramma, maar dat houdt langer

krijgen van verschillende behandelaars

meer aandacht is voor bewegen. “Er is

aan. Patiënten in deze categorie zijn de

ook veel verschillende verhalen te horen.

meer bewustwording dat (te) veel zitten

mensen die bij een orthopedisch chirurg

Als je meer één taal spreekt en hetzelfde

slecht voor je is. Je ziet tegenwoordig

terecht kunnen komen.

vertelt, wordt het voor een patiënt een

‘zit-sta bureaus’, waarbij je zowel staand

stuk duidelijker. Hierdoor verloopt een

als zittend kunt werken en je hebt zelfs

In het Rugpijnnetwerk, waarbij orthope-

behandeling veel efficiënter.”

fietsbureaus waarbij je op een home-

den Kempen en Altena zijn aangesloten,

trainer fit blijft tijdens je werk. Mocht je

wordt gebruik gemaakt van bovenstaan-

Blijven bewegen

toch last krijgen van rugpijn, dan biedt de

de profielen. Ook gebruiken ze dezelfde

Kortom, samenwerken loont. Diederik

huisarts of fysiotherapeut vaak uitkomst.

meetinstrumenten. Want “door allemaal

en Mark zijn fervent voorstander om

En als dat echt niet werkt, dan zijn wij

dezelfde taal te spreken en hetzelfde te

rugklachten in een netwerk te behande-

er…” j

vertellen, wordt het voor de patiënt een

len. “Mede door de moderne technieken

stuk duidelijker en verloopt de behande-

hebben we sneller contact. Onderling,

ling veel efficiënter.” En daar is iedereen

maar ook met de patiënt. Wat je vroeger

bij gebaat.

in een brief schreef en opstuurde, kan
tegenwoordig ook met een (beveiligde)
Whatsapp. Er wordt niet voor niets veel
gesproken over PGO’s (Persoonlijke

Meer info? 
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Vervolg van pagina 15!
zozeer meer op de pijn ligt, kan het her-

rug- en spierversterkende oefeningen en

stel ook door andere factoren vertraagd

is het advies om tillen, bukken en zware

worden. Wanneer je gezondheid niet in

lichamelijke activiteiten zoveel mogelijk

orde is of je bent al wat ouder, dan ver-

te vermijden. Soms ‘doet’ de therapeut

loopt het herstel sowieso niet zo voor-

‘het werk’ en hoef je zelf nauwelijks iets

spoedig. En dat geldt ook bij psychologi-

te doen. Dat is zo bij manuele therapie,

Wat moet je doen?

sche- en stress gerelateerde klachten of

chiropractie en bij osteopathie.

Ga op je rug liggen met je knieën

depressiviteit.

Maar wat is de beste behandeling?

gebogen. Zet je voetzolen plat op de

Ook de werksituatie kan zorgen voor

grond.

minder voorspoedig herstel. Wanneer de

In de behandeling van rugpijn is in de

Span je buik en bilspieren samen

relatie met collega’s of leidinggevende

loop van de jaren veel veranderd. Waar je

terwijl je je billen van de grond tilt tot

slecht is of bij zware lichamelijke werk-

vroeger een poosje moest gaan liggen en

je bovenlichaam met je bovenbenen

zaamheden.

wachten tot de rugpijn over was moet je

Oefeningen voor een
sterke fitte rug
Versterking Gluteus

is uitgelijnd.
Keer langzaam terug naar de startpositie en herhaal de oefening.

Geef pijn zo min mogelijk kans, blijf bewegen!
Behandeling van rugpijn; wel of
niet naar de fysiotherapeut?

nu voldoende gaan bewegen om van de

Om je herstel te bevorderen kun je heel

Dat klinkt eenvoudig, voldoende gaan

veel zelf doen. Het is echter, ook al bij

bewegen, maar dat is het niet! Daarom is

beginnende klachten, zeker zinvol om een

het goed om je te laten begeleiden door

bezoek te brengen aan de fysio- of manu-

bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

rugpijn af te komen.

eeltherapeut. Naast het behandelen van
de rugpijn zelf, leert deze therapeut jou

Voorkom rugklachten

hoe je in de toekomst kunt voorkomen

Bij het voorkomen van rugklachten

dat je opnieuw klachten krijgt. Je krijgt

gaat het er vooral om dat je een even-

uitleg over het klachtenbeeld en ook voor

wicht creëert tussen rust en bewegen.

het omgaan met de aanwezige klachten

Daarmee voorkom je ook rugpijn op lan-

geeft hij je handvatten. Samen met de

gere termijn. Met beweging oefen je de

therapeut wordt er een plan opgesteld

rugspieren en rust zorgt dat vermoeidheid

om het herstel te bespoedigen. Als de

en pijn verdwijnen. Het vinden van een

pijn al een paar weken aanhoudt, moet

evenwicht is moeilijker dan het lijkt.

er gewerkt worden aan begeleiding van

Zonder begeleiding door bijvoorbeeld een

je activiteiten en de manier waarop je

fysiotherapeut is het risico op overbelas-

met pijn om kunt gaan. Zorgen dat je

ting groot.

geestelijk en lichamelijk meer aan kunt.
Hiervoor is het belangrijk dat je inzicht

Want wat is eigenlijk voldoende beweging

krijgt in de pijn.

en wat is nou precies voldoende rust? Veel
rug-patiënten hebben angst voor bewegen
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Passief of actief behandelen?

en verwachten dat de pijn er juist door

Hoe rugpijn het beste te behandelen is, is

toeneemt. Dat kan ook wel! Want wan-

sterk afhankelijk van de afwijkingen die

neer je niet weet hoe en hoeveel je moet

gevonden worden en van de klachten die

bewegen wordt de belasting soms te

je hebt. Vaak bestaat de behandeling uit

hoog. Ook de mate van rust en op welke

manier je rust is niet altijd even duidelijk.

je rug om zo de spieren sterker en soepeler

gewicht dicht bij je lichaam voor minder

Daarom is begeleiding ook zo belangrijk.

te maken.

inspanning van je rug.

voorlichting, advies, activiteiten die de

Ontspan op tijd

Pijnstillers of juist niet?

rug belasten en activiteiten die de rug

Vergeet niet om ook rustmomenten te

Bij veel pijn kun je pijnstillers nemen. Maar

ontlasten.

nemen. Ontspanning is even belangrijk

vergeet niet dat deze de pijn onderdrukken

Het is belangrijk’; dat je na een periode

als bewegen. Stress en spanning zorgen

en het risico op overbelasting daardoor

van behandeling, herhaling van de rug-

namelijk voor een gespannen houding en

wel groter wordt. Gebruik ze dan ook maar

pijn klachten zelf zo goed mogelijk kunt

dat vergroot de kans op rugpijn.

een paar dagen. Als de pijn na een week

voorkomen.

Bedrust is bijna nooit nodig. En als je dat

nog steeds hevig is, neem dan contact op

wel doet, probeer dan niet langer dan

met je huisarts of fysiotherapeut.

De juiste combinatie is er een van goede

Wat kun je zelf doen?

twee dagen in bed te blijven. Je spieren

Alhoewel rugpijn dus gelukkig in de

moeten namelijk wel in beweging blijven.

Afvallen bij overgewicht
Wanneer je afvalt zal je merken dat niet

meeste gevallen vanzelf over gaat, willen
de meeste mensen het toch liever voorko-

Let op je lichaamshouding

alleen de druk op de rug afneemt maar ook

men. Gelukkig maar. Je kunt zelf al een

Let op je lichaamshouding wanneer je zit,

bewegen zal makkelijker gaan. Je voelt je

heleboel doen om te voorkomen dat rug-

staat, loopt of iets (op)tilt. Loop met een

fitter en krijgt vanzelf weer zin om meer te

pijn lang aanhoudt of terugkeert.

echte rug, maar zorg voor een ontspannen

bewegen. En dat is weer goed voor je rug.

houding. Met zo min mogelijk druk op de

Als je beweegt verbruik je ook meer, je

Gedoseerd bewegen
Het is dan wel belangrijk om gedoseerd
en zo normaal mogelijk te blijven bewegen. Niet bewegen doet namelijk meer
kwaad dan goed. Blijf dus bewegen maar

De therapeut behandelt je rugpijn en leert jou hoe je in de
toekomst kunt voorkomen dat je opnieuw klachten krijgt

forceer niets. Probeer hier zo snel mogelijk
mee te beginnen, ook al is het in eerste

rug. De houding die voor jou goed is voel

verbrandt meer calorieën, en daardoor val

instantie pijnlijk. Het is niet schadelijk en

je zelf het beste. Wissel de houding regel-

je sneller af. Een wisselwerking dus tus-

kan zorgen dat het herstel sneller verloopt.

matig af (staan, zitten, liggen, bukken,

sen bewegen en afvallen en beiden heb-

Zwaar (huishoudelijk) werk, tillen of lang

strekken).

ben een goede invloed op rugpijn.

in dezelfde houding staan of -zitten kun je

Als je iets optilt, ga dan eerst door je knie-

het beste vermijden. Ga regelmatig een

ën, zodat het gewicht goed over je rug,

Drink voldoende water

stukje wandelen en doe oefeningen voor

benen en armen wordt verdeeld. Hou het

Water drinken zorgt ervoor dat de vochtbalans in orde blijft. Ook in de tussenwervelschijven, die voor een groot deel uit water
bestaan. Het schokdempende effect blijft
dan in balans en de druk die op de tussenwervelschijven komt tijdens dagelijkse
activiteiten, zoals werk en sport, kan goed
verdeeld worden.
De spieren, die ook voor 75% uit water
bestaan, kunnen beter blijven functioneren bij een goede vochtbalans. Een tekort
aan vocht in de spieren kan voor spierkrampen zorgen.
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Manueel therapeut maakt Obstacle Run
toch nog mogelijk

Na één behandeling
klaar voor de strijd
Clarisse Maatkamp (38) heeft dit jaar haar passie gevonden.
Na de ‘Mud Master Obstacle Run’ in de Haarlemmermeer
van april jl. had ze nu haar zinnen gezet op de Obstacle
Run in haar woonplaats Hattem. Samen met vriendinnen
weken getraind om het 8 km lange parcours met hindernissen zo snel mogelijk te voltooien. Twee dagen voor de Run
speelde haar knie ineens op en kon ze amper lopen.

lijk vast zat, maar die knieklachten leken
echt vanuit het niets ontstaan. Ik heb
direct de praktijk gebeld, maar ze zaten
die week al helemaal vol. Ik heb mijn
situatie uitgelegd en verteld dat ik echt
heel graag dezelfde dag nog langs wilde
komen.”

In de houtgreep
Gelukkig kon mede-praktijkeigenaar en

Spoedgeval

we zo hard voor getraind hadden en waar

orthopedisch manueeltherapeut Hank

Clarisse: “Ik ging ’s avonds naar bed

we erg naar uitkeken. Als ik de huisarts

Drewes diezelfde dag nog een plekje

en voelde al iets aan mijn knie. Na een

zou bellen, had hij waarschijnlijk eerst

vrijmaken. Na enkele testen met de

nachtje woelen en draaien stond ik op

rust voorgeschreven en daar had ik geen

knie concludeerde hij dat deze in prin-

en voelde het alsof mijn knie blokkeerde.

tijd voor. Geluk bij een ongeluk? Ik was

cipe goed functioneerde. Zoals het in de

Ik kon er niet eens op lopen! Tijdens

al voor mijn tennisarm onder behandeling

manuele therapie gebruikelijk is, ging hij

mijn werk moet ik veel staan en boven-

bij Motus, centrum voor bewust bewegen

op zoek naar de oorzaak. In combinatie

dien had ik ook nog een autorit van drie

in Hattem.

met de diagnose die zijn collega’s eerder

kwartier voor de boeg. En daarbij stond

Eén van de manueeltherapeuten had

al hadden gesteld, concludeerde hij dat

natuurlijk de Obstacle Run over twee

eerder aangegeven dat het hele gebied

de problemen veroorzaakt werden door

dagen op het programma. De Run waar

van mijn rug, schouders en nek behoor-

een blokkade in de onderrug.
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Clarisse: “Dat klonk in eerste instantie
wel raar. Je gaat naar een specialist
met een knie die als het ware ‘op slot’
voelt en vervolgens zegt hij dat mijn
knie prima functioneert. Als hij dan
nog uitlegt dat de problemen worden
veroorzaakt in mijn rug, klinkt dat haast
nog vreemder. Hank is vervolgens mijn
onderrug gaan behandelen: knakken,

niet eens hoeft te wijzen waar je pijn

ken, maar dat bleek niet nodig. Het ging

drukpunten, soms leek het alsof hij me

hebt. Aan de hand van de plekken waar

ondanks de pittige obstakels hartstikke

in een soort houtgreep nam. Door de

zij drukken voel je duidelijk pijn of juist

goed en we gaan volgend jaar zeker weer

wervels op een bepaalde manier te fixe-

ontspanning. Dat is wel heel bijzonder.

meedoen. Blijkbaar heb ik toch iets van

ren, breng je alles weer in beweging,

een bepaalde stijfheid in mijn rug/borstge-

vertelde hij. Het is heel interessant om

Succesvolle Run

bied. Dat heeft ook invloed op mijn tennis-

te zien en te voelen dat alles met elkaar

Na de behandeling deed Hank weer enke-

arm. Die blessure is natuurlijk hardnekki-

in verbinding staat. Dat je een blokkade

le testjes en merkte ik dat er al beduidend

ger dan de knie, maar ook hier is duidelijk

in je knie via de onderrug kunt behan-

meer beweging in de knie zat. Ik liep nog

vooruitgang te zien.

delen. Je ziet hierbij ook duidelijk waar

niet geheel pijnvrij, maar merkte wel dat

Al met al blijf ik het bijzonder vinden dat

een (orthopedisch) manueel therapeut

er iets was gebeurd. Na een paar uur kon

je zo’n acute blessure als mijn knie, met

zich in onderscheidt. Zij pakken echt

ik zelfs alles weer! Hank zou sowieso ook

één behandeling kunt oplossen. Blijkbaar

de basis, de oorsprong van een klacht

bij de Obstacle Run zijn, dus in geval van

reageert mijn lichaam goed op deze

aan. Wat me ook opvalt is dat je zelf

nood kon ik hem daar nog wel opzoe-

manier van behandelen.

Hank Drewes, samen met Hedwig

been. Ze kon haar been niet recht naar

Slabbekoorn eigenaar van de praktijk

voren plaatsen. De oorzaak bleek laag

‘Motus’: “Clarisse was al in behandeling

in de rug te vinden. Na deze behandeld

voor een tenniselleboogachtige klacht.

te hebben met een manipulatie was de

De dag voor de acute hulpvraag had ze

heup nog net niet maximaal vrij. Dit was

getennist en kwam binnen met sterke

wel het geval nadat we haar ook tussen

pijn en een licht beperkte kniebeweeg-

de schouderbladen hadden behandeld.

lijkheid in zowel de strekking als de bui-

Bij het opstaan functioneerde haar been

ging. Ze liep mank en liep met haar been

weer normaal, bleek de knie ook vrij in de

duidelijk naar buiten gedraaid. Op zich

beweging en voelde deze subjectief goed

niet onlogisch als je niet lekker je knie

stabiel. Binnen 48 uur liep ze klachtenvrij

kan strekken.

de Obstacle Run.

De hamvraag is: wat is de kip en wat het

Onder de streep heeft hypothetisch de

ei? En wat volgt op wat? Aan de knie

fasciale hoge borstkas-nekbehandeling

bleek niet zoveel objectief vast te stel-

als ketenreactie de onderrug gevoed met

len, behalve de lichte bewegingsbeper-

als uitingsvorm een knieprobleem. De

king. Opvallender was het sterk beperkt

oorzaak van de knieklacht lag dus niet in

naar binnen kunnen draaien van het

de knie…
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Lekker en gezond eten:
houd het simpel

Kookboeken, blogs, en heel veel artikelen: overal vind je tips en iedereen lijkt iets af te
weten van gezonde voeding. Je wordt er soms helemaal gek van! Terwijl het allemaal
niet zo ingewikkeld is. Dus weg met de dure diëten en afslankclubjes. Volg deze drie stappen en word voedsel-wijs (en gezonder en fitter dan ooit).

Stap 1
Weet wat je eet

Stap 2
Zoek een coach

Stap 3
Houd het simpel

Twijfel je of je je leefstijl aan wilt pas-

Je eetpatroon veranderen (en je beter

Het meest uitgebalanceerde voedingspa-

sen? Hou dan eens twee weken bij wat

voelen en eventueel ook gewicht ver-

troon is eigenlijk heel simpel en bestaat

je eet. Doe dat heel secuur, dus ook die

liezen) is lastig. Daarom is het slim een

uit een aantal simpele regels. In onze

ene druif die je uit de schaal pikt, schrijf

coach in de arm te nemen die met jou

vorige uitgave gaven we al een paar

je op. Vrijwel iedereen staat verstelt van

kijkt naar je voedingspatroon en ver-

regels weg. Hier volgen nog twee sim-

zijn of haar eigen eetpatroon. Je eet vaak

volgens een plan van aanpak maakt.

pele regels:

meer dan je denkt, en ook meer dan nodig

Rekening houdend met jouw smaak, jouw

is. Na twee weken zul je merken dat er

gezondheid en al wat relevant is.

Eet twee

heel wat te verbeteren valt. Je eet op tij-

Eet twee is niet de traditionele drie-een-

den die je niet verwachtte, je eet meer en

heid van vlees, groente en aardappelen/

vaker of anders dan je zelf denkt.

©

rijst/pasta, maar juist twee van die drie,
waarbij groente uiteraard blijft staan.
Dat kan heel eenvoudig door groenten te
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Simpel, snel en lekker:

courgettesoep met pecorino
Ingrediënten:

Voeg de fijngehakte peterselie en 3

1 grote courgette

eetlepels fijngehakte basilicum toe.

1 sjalotje

Haal de pan van het vuur en pureer de

1 liter groentebouillon

soep met een staafmixer.

2 el olijfolie

Rasp de kaas en klop de eieren los

3 el peterselie

met de kaas en een paar eetlepels

4 el basilicum

hete soep. Voeg het eiermengsel al

2 eieren

roerend toe aan de soep. Blijf roeren

75 gr pecorino of Parmezaanse kaas

totdat de soep gebonden is, laat de

versgemalen peper

soep niet meer koken. Breng op smaak
met peper.

combineren met vlees, vis, kaas of kool-

Bereiding

Verdeel de soep over vier kommen en

hydraten. Koolhydraten uitsluiten is niet

Snipper het sjalotje en snijd de cour-

strooi de rest van de basilicum erover.

te adviseren. Het gaat om afwisseling en

gette in kleine stukjes.

verstandige combinaties. Een coach helpt

Verhit de olijfolie in een soeppan en

Tip

je bij het maken van de voor jou beste

fruit het sjalotje en de courgette glazig.

Pecorino is een pittige kaas, voor een

combinaties en keuzes.

Voeg de bouillon toe en kook de soep

mildere smaak kan deze kaas ook

10 tot 15 minuten totdat de courgette

vervangen worden door jong belegen

gaar is.

kaas.

Eet vet
Vetten geven energie, worden gebruikt als
bouwstenen voor het lichaam en beschermen de cellen. Maar, eet de juiste vetten.
Bij voorkeur enkelvoudig- en meervoudig
onverzadigde vetten (olijfolie, noten, vette
vis). Verzadigde vetten (dierlijke vetten in
melk, kaas, eieren, vlees en vis) kunnen
beperkt en transvetten (frituur, margarine,
(voor-) verpakte voedingsmiddelen) liever
helemaal niet. Omega 3 vetzuren zijn goed
voor de hersenen en het hart en zitten
vooral in vette vis, algen en in bijvoorbeeld
walnoten. Extra vierge olijfolie is in alle
gevallen aan te raden, niet in de laatste
plaats omdat deze ook ontstekingsremmend werkt.
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Nieuwe naam voor innovatieve app

HWO-AfsprakenApp wordt
vanaf november MijnZorgApp!
De zorgmarkt vraagt om steeds meer innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan trends
en ontwikkelingen als de 24/7 economie, digitalisering, vergrijzing en de mondige en actieve zorgconsument. Met de HWO-AfsprakenApp was al een goede stap gemaakt om al deze ontwikkelingen
samen te brengen in één app. MijnZorgApp is een verlengstuk van de HWO-AfsprakenApp. In
MijnZorgApp zijn nog meer functionaliteiten beschikbaar voor praktijk, therapeut en cliënt. De app
biedt een ideale mix tussen fysieke behandeling en online gemak!
shows is afgenomen.”

Inmiddels werken er al honderden prak-

rapie Zorggroep Almere, heeft innovatie

tijken en duizenden therapeuten met het

in zijn portefeuille zitten. “Ik ben ervan

platform Huiswerkoefeningen.nl (HWO)

overtuigd dat digitale hulpmiddelen ons

Afname no-shows

en met de AfsprakenApp. Zowel HWO

werk overzichtelijker, efficiënter en doel-

“Het gebruik van de AfsprakenApp

als de AfsprakenApp zijn ook nu nog

gerichter maken en nog belangrijker; bij-

scheelt bij ons per therapeut per week

als losse variant af te nemen, maar in

dragen aan de klanttevredenheid. 10 jaar

2016 is er ook een geïntegreerde versie

geleden plaatsten wij al instructievideo’s

ontstaan; de HWO-AfsprakenApp. Veel

over verschillende aandoeningen op onze

praktijken, therapeuten en cliënten heb-

website. Inmiddels zijn de technische

ben dit als zeer positief ervaren en de

ontwikkelingen weer een stuk verder

meeste fysiotherapiepraktijken zijn dan

uitgebreid en daar maken wij dan ook

ook overgestapt naar deze “all-in-one”

dankbaar gebruik van.” Het gebruik van

oplossing. Echter de markt staat niet

MijnZorgApp (HWO-AfsprakenApp) is

stil en daarmee de ontwikkelingen bin-

hier een goed voorbeeld van.

nen de app ook niet. MijnZorgApp biedt
nog weer meer toegevoegde waarde.

“Vanuit Zorggroep Almere waren wij

Barry Scholten, teammanager fysiothe-

voornemens om zelf een app te ontwik-

rapie Zorggroep Almere licht toe waarom

kelen, maar door het gebrek aan budget

Zorggroep Almere heeft besloten om met

ben ik op zoek gegaan naar alternatieven.

de app te gaan werken, hoe het tot nu toe

1,5 jaar geleden zijn wij gestart met de

bevalt en wat het de zorggroep tot nu toe

AfsprakenApp. Zowel onze therapeuten

heeft opgeleverd.

als cliënten zijn erg enthousiast over het
gebruik van de app. Cliënten vinden het

“Wij verdienen de app al terug
door de afname van de no-shows”

prettig dat zij een afspraakherinnering op
hun telefoon ontvangen en therapeuten

Voorbeeld van e-Exercise,

Barry Scholten, teammanager fysiothe-

vinden het zeer positief dat het aantal no-

geïntegreerd in MijnZorgApp
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berichten op hun telefoon dat het tijd is
voor een huiswerkoefening, waar ook
precies te zien is om welke oefening het
gaat. Dit zorgt ervoor dat cliënten ook
eerder geneigd zijn om de oefeningen
uit te voeren. Doordat de oefeningen
in duidelijke instructievideo’s worden
weergeven, worden de oefeningen ook
accuraat uitgevoerd, wat heel belangrijk
is voor een sneller herstel. Mensen die
de Nederlandse taal minder goed spreken of kunnen lezen, zijn ook erg blij met
de video’s. Zo begrijpen zij toch wat de
bedoeling is.”

Protocol per aandoening
Wat is nieuw?
•	HWO-AfsprakenApp heet voortaan
MijnZorgApp.
•	De app wordt naar verwachting in
november gelanceerd.
•	Er is een hele nieuwe website

gemiddeld 2 no-shows. Hiermee halen

“Voor ons is een ander belangrijk voor-

wij de kosten van de app er al uit!”

deel dat je ook protocollen per aandoening kunt maken, zoals bijvoorbeeld lage

Waarom MijnZorgApp

rugpijn. Het protocol geldt dan automa-

“De positieve ervaringen met de Af-

tisch voor alle cliënten met deze aandoe-

sprakenApp heeft ons een half jaar

ning. Vervolgens kan de fysiotherapeut

geleden doen besluiten om te kiezen

of oefentherapeut het programma ver-

voor de uitgebreide app variant. De

der uitbreiden of aanpassen met klant-

combinatie van afspraakherinneringen

specifieke huiswerkoefeningen.”

(www.mijnzorgapp.com), waar je als

met huiswerkoefeningen maakt de app

praktijk alle informatie en nieuwe

voor ons echt uniek! Tot nu toe zijn

ontwikkelingen over MijnZorgApp

wij ook hier erg tevreden over. Op dit

MijnZorgApp vast onderdeel
van behandelplan

kunt terugvinden.

moment maakt al ruim ⅔ van onze 88

“Tijdens een behandeling werden altijd

therapeuten actief gebruik van de app

al huiswerkoefeningen meegegeven,

voor een volledig branded app. Je

door oefenprogramma’s te maken voor

echter de manier waarop, daar zat geen

hebt dan alle functionaliteiten van

zijn of haar cliënt. Het grote voordeel

vaste lijn in. Sommige therapeuten schre-

de app tot je beschikking, maar in je

van MijnZorgApp is dat de zoekfunctie

ven oefeningen op papier, andere thera-

eigen huisstijl en je cliënten kunnen

vrij snel en eenvoudig gaat en dat er een

peuten draaiden oefenprogramma’s uit.

de app onder de naam van de prak-

ruime keuze aan oefeningen is. In de app

Overigens, als iemand geen smartphone

tijk downloaden.

staan zelfs hele specifieke oefeningen.”

heeft, kunnen wij via de achterliggende

•	Praktijken kunnen nu ook kiezen

•	Je kunt in de nieuwe app ook

portal van HWO nog steeds alle huis-

gemakkelijk afspraken inplannen en

Reminders op je telefoon

werkoefeningen e-mailen of printen en

verzetten.

“Na het plannen van de eerste afspraak

meegeven aan de cliënt.”

door de receptioniste/back office mede-
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werker krijgt de cliënt een mail en sms

Blended therapie

met instructies voor het downloaden van

“Wij maken op dit moment nog niet echt

de app. Dit is erg gebruiksvriendelijk, ook

gebruik van blended therapie, maar dit

voor de oudere cliënt.

staat de komende maanden wel op de

Cliënten krijgen via de app actief push-

planning zoals het actiever gebruiken van

Functionaliteiten MijnZorgApp

het e-Exercise programma voor heup/

de app en worden uitkomsten van huis-

knie artrose (www.e-exercise.nl). Dit sluit

werkoefeningen automatisch verwerkt in

namelijk ook weer mooi aan vanuit de

het patiëntendossier, wat al aanzienlijk

vergoeding in de basisverzekering voor

minder administratieve lasten geeft. In

de knie- en heupartrose behandeling.”

de toekomst is het echter ook mogelijk

•	Automatische afsprakenreminders

•	Online platform is altijd bereikbaar,
beveiligd en toegankelijk.

om vakinhoudelijke- en klanttevreden-

en reminders om huiswerkoefenin-

Branded app

heidsvragenlijsten via de app in te vul-

gen uit te voeren.

“Wij hebben bewust gekozen voor de

len en krijgen cliënten niet alleen een

•	Toegang tot meer dan 10.000 huis-

branded app. Wij denken dat wij hiermee

afspraakherinnering maar kunnen zij ook

werkoefeningen in zowel video als

cliënten meer kunnen binden aan onze

afspraken inplannen en verzetten. Dit

praktijk. Bij de branded app staat niet

vergemakkelijkt ons administratieve pro-

alleen ons logo in de app, maar is de app

ces nog meer!”

gramma per aandoening/cliënt

heet de app dan ook Fysio ZGA. Wij gaan

Kosten/baten

•	De therapeut kan een oefenpro-

in het najaar ook echt actief reclame

“De baten wegen wat mij betreft ruim-

gramma ook opslaan als protocol en

maken in het plaatselijke dagblad voor

schoots op tegen de kosten. Ik ben zeer

deze ook gelijk beschikbaar maken

onze app.”

tevreden over de app. Als ik nu een cijfer

samenstellen.

helemaal in onze huisstijl opgemaakt en

moet geven dan is dat een 8,4, maar met

Toekomstige ontwikkelingen

de nieuwe ontwikkelingen wordt dit vast

“Voor ons biedt MijnZorgApp nu al veel

nog hoger. Binnen Zorggroep Almere zijn

toegevoegde waarde al ben ik ook wel

wij erg te spreken over de app!” j

heel erg enthousiast over de ontwik-

foto met tekstuele uitleg.
•	Therapeut kan zelf een oefenpro-

voor collega’s.
•	Gemakkelijk en snel in gebruik voor
zowel therapeut als cliënt.
•	Branded app (app in je eigen huisstijl) en ook zo te downloaden in de
app store en play store.

kelingen die er nog dit jaar aan staan
te komen. Door de koppeling van de
app aan ons EPD (Intramed) worden nu

Wil je meer informatie over

al afspraakherinneringen verstuurd via

MijnZorgApp ontvangen en wat
MijnZorgApp specifiek voor jouw
praktijk kan betekenen? Kijk dan op
www.mijnzorgapp.com en vul het
contactformulier in.
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Fitter en energieker
de dag door…
dat wil toch iedereen!
In de huidige, steeds ouder wordende maatschappij kam- Andullatietherapie
pen heel wat mensen continu met fysieke ongemakken. Andullatie is een medisch onderbouwde
Als je weet dat maar liefst 80% van de bevolking vroeg of therapie die ontwikkeld werd in nauwe
samenwerking met wetenschappers,
laat last krijgt van chronische klachten, is het niet verwon- universitaire ziekenhuizen en artsen. Al
derlijk dat de situatie op lange termijn onhoudbaar is voor meer dan 10 jaar wordt ze toegepast
de moderne gezondheidszorg. En dan begint de zoektocht voor chronische pijnverlichting, maar
naar een alternatief om de klachten op lange termijn te ook voor lymfedrainage, herstel na sport,
en ontspanning. De therapie legt met
verlichten...
zijn unieke karakter het fundament voor
behoud en herstel van de gezondheid.
Meer nog, dankzij de 5 biofysische basis-

Tekst: Marie Omey

principes heeft Andullatie een positief
Mensen worden steeds ouder. Met het

en medicatie vindt men meestal relatief

effect op het functioneren van het volle-

toenemen van de leeftijd neemt ook de

snel pijnverlichting. Het grote probleem

dige menselijk lichaam (zie kader).

kans op chronische ziektes zoals reuma,

is echter dat dit op lange termijn geen

fibromyalgie, artrose, etc op alarmerende

uitkomst biedt en de klachten heftiger

De unieke werking van Andullatie-

wijze toe. Chronische klachten zijn zeer

terugkomen. Een pilletje, een behande-

therapie is gebaseerd op een combinatie

divers en hebben elk hun eigen specifieke

ling bij de fysiotherapeut, uiteindelijk een

van moduleerbare, mechanische trillin-

symptomen. Wel hebben ze allemaal één

operatie, … maar waar stopt het? De

gen en infrarode dieptewarmte. Zo wor-

ding gemeen: het zoeken naar een oplos-

moderne gezondheidszorg kan (nog) geen

den de essentiële basisorganismen van

sing start pas wanneer de klachten erger

antwoord bieden op chronische ziektes.

het lichaam gestimuleerd. De gebruiker

worden, en dan is het eigenlijk al te laat.

Vanuit deze conclusie ging Home Health

ondervindt vele voordelen van een dage-

De zoektocht naar een langdurige oplos-

Products (hhp) aan de slag met de ont-

lijkse sessie Andullatie: bevrijding van

sing lijkt soms oneindig. In behandelingen

wikkeling van Andullatietherapie.

dagelijkse spanningen in het lichaam,
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betere doorbloeding van de (rug)spieren,

kwalen die al dan niet gepaard gaan met

Drie jaar geleden kwam ze voor het eerst

snellere ontgifting van het lichaam en

het verouderingsproces! Maar hoe doet

in aanraking met Andullatie, toen ze

herstel (na bijvoorbeeld zware sportac-

Andullatie dit precies?

zich domweg verstapte. Onder het mom
van ‘niet zeuren, maar doorgaan’ liep

tiviteiten).
De mechanische trillingen van het

Andy nog veel te lang gewoon door met

Vanuit het principe van Andullatie-

apparaat zorgen ervoor dat elektrische

een dikke, pijnlijke enkel. Regelmatig

therapie ontwikkelde hhp de Andumedic

microstromen onze cellen binnendringen

werd Andy ‘s nachts wakker met een

3, een medisch gecertificeerd toestel

en ATP (adenosinetrifosfaat) aanmaken.

steenkoude voet en prikkelende tenen:

met krachtige, ingebouwde trillings-

Door ATP neemt de hoeveelheid energie

“Ongeacht de temperatuur zorgden

motoren en infraroodelementen. De

in onze cellen toe, wat dan weer een

alleen een dikke sok of warme kruik

Andumedic 3 beschikt over 6 basis- en

positief effect heeft op onze organen en

ervoor dat ik weer rustig kon inslapen.”

14 medisch voorgeprogrammeerde pro-

algemene gezondheid. Zo kom je fitter

gramma’s. De intensiteitsniveaus van de

en energieker de dag door, je stressni-

Andy begon aan een lange weg van

motoren en infraroodelementen zijn hier-

veau vermindert en je slaapt beter en

behandelingen: fysiotherapie, zooltjes

bij verschillend per programma, afhankelijk van wat de specifieke noden zijn van
de gebruiker.

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

Inmiddels telt hhp zo’n 120.000 thuisgebruikers die dagelijks gebruik maken van

dieper. En dat is toch wat iedereen wil,

dragen, veelvuldige massages, gebruik

Andullatietherapie. Daarnaast heeft hhp

niet alleen als je ouder wordt.

van een brace, … Niets hielp. Op dat
moment kreeg Andy het schokkende

inmiddels ruim 2.000 gezondheidsprofessionals, zoals fysiotherapeuten, als

Andy Rijnbende is één van de gebrui-

bericht dat alleen een operatie haar

partner die dagelijks Andullatie gebrui-

kers van een eigen Andumedic 3. Andy

van haar klachten af zou helpen: “Dat

ken in hun praktijk!

is een zeer actieve vrouw van bijna 77

was voor mij eigenlijk geen optie.”

jaar. Gedurende 30 jaar was ze de trotse

Niet lang daarna leerde Andy toevallig

Geschikt voor iedereen

eigenaresse van een grote yogapraktijk,

Andullatietherapie kennen. Over haar

Andullatietherapie is geschikt voor

daarnaast was ze ook shiatsu thera-

eerste ervaring met Andullatie kan ze

iedereen. Bijwerkingen zijn er niet of

peut: “Masseren is mijn tweede natuur,

zeer kort zijn: “Na de eerste keer op de

nauwelijks. Vijftien tot twintig minuten

dat doe ik nog steeds met veel plezier.”

Andumedic, sliep ik eindelijk weer door,

Andulleren per dag geeft al het gewens-

Schilderen en beeldhouwen zijn haar

en dat doe ik nog steeds. Een leuke bij-

te resultaat: minder last van (chronische)

hobby’s, maar het grootste plezier doet

komstigheid van de therapie is dat ik,

pijnen, blessures en andere klachten.

Andy zichzelf met een rondje op de golf-

na een kwartiertje Andulleren, zo weer

Kort samengevat: het helpt bij heel veel

baan.

moeiteloos voor 18 holes de wei in kan!”
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5 Basisprincipes

Basisprincipe 1
Energieproductie in de cel

Basisprincipe 3
Betere bloedcirculatie

Andullatie zorgt niet alleen voor fysieke,

Om te kunnen functioneren, hebben

Ons bloed voorziet het lichaam van

menselijk zenuwstelsel bestaat uit een

onze cellen energie nodig. Die krijgen

voedingsstoffen. Bij een verminderde

stimulerend deel (sympathicus) en een

ze dankzij de molecule ATP (adenosine-

bloedcirculatie wordt dit proces ver-

kalmerend deel (parasympathicus). In

trifosfaat). Als onze cellen onvoldoende

stoord en worden we moe of ziek. Dit is

stresssituaties is de sympathicus over-

energie krijgen, sterven ze af. Krijgen ze

bepalend voor de gezondheidstoestand

actief. Om het evenwicht te herstellen

wel voldoende energie, dan zijn ze nor-

van ons bloed: bloedlichaampjes van ziek

zorgt Andullatie, via mechanische tril-

maal gezien gezond, wat zich dan ook

bloed klitten samen en verschrompelen.

lingen, voor positieve signalen die de

weerspiegelt in onze organen. Andullatie

Daardoor verliezen ze hun vitaliteit en

negatieve signalen van de sympathicus

helpt dankzij mechanische vibraties de

kunnen steeds minder voedingsstoffen

als het ware ‘relativeren’. Door de infra-

productie van ATP op gang te brengen.

vervoeren. Andullatie zet het bloed weer

roodwarmte kunnen de trillingen dieper

Dit proces laat de hoeveelheid energie

in beweging en maakt de bloedlichaam-

in het weefsel binnendringen. Dit maakt

binnen onze cellen toenemen, wat een

pjes weer van elkaar los. Het bloed wordt

het mogelijk stress af te bouwen.

positief effect heeft op onze organen en

vloeibaarder en de nodige voedingsstof-

op de algemene gezondheid.

fen worden weer in grotere hoeveel-

maar ook voor mentale ontspanning. Het

heden vervoerd. We voelen ons weer
gezonder en vitaler!

Basisprincipe 2
Overlapping van pijnsignalen

Basisprincipe 5
Stimuleren van de lymfestroom
Lymfe is een ietwat troebele lichaamsvloeistof die in de lymfevaten circuleert.
Het heeft een ontgiftende functie en

Andullatie positieve signalen in ons

Basisprincipe 4
Activeren van ontspanningsmechanismen

lichaam, die de negatieve pijnsignalen

Door voortdurend actief te zijn, ontstaat

lichaamsvocht. De kracht van Andullatie

verdringen. Door deze overlapping ontvan-

spierspanning in het lichaam. Daardoor krij-

is dat het ook de lymfestroom stimuleert.

gen de hersenen steeds meer positieve

gen de spieren onvoldoende voedingsstof-

Gevolg daarvan is dat Andullatie ener-

signalen, wat uiteindelijk resulteert in

fen. Zo ontstaat pijn. Via infraroodwarmte

zijds een betere stofwisseling mogelijk

pijnverlichting. Daarnaast zorgt regelmatig

zorgt Andullatie ervoor dat de bloedvaten

maakt op het niveau van het lymfesy-

Andulleren er ook voor dat er endorfine

uitzetten. Dankzij de mechanische vibraties

steem, en anderzijds voor een stabieler

vrijkomt. Endorfine staat bekend als de

worden ook de spieren beter doorbloed.

immuunsysteem zorgt doordat ziektes

‘lichaamseigen pijnstiller’. Dit vergroot het

Voedingsstoffen kunnen weer opgenomen

voorkomen worden. Dit alles dankzij de

pijnoverlappend effect nog meer.

worden en spanningen lossen op.

afvoer van ziekteverwekkers.

Via Andullatie kunnen pijnsignalen ‘overlapt’ worden. In eerste instantie creëert
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speelt een belangrijke rol bij weefseldrainage. Drainage zorgt voor afvoer van

Een langdurige oplossing vinden
voor uw spier- en rugklachten?
BEL DE RUGLIJN 085-0667801 en ontdek waar u
Andullatietherapie kan testen bij u in de buurt!
(volledig kosteloos)

Huis-aan-huis
bezoeken

Onze evenementen

Onze professionele
partners

In Nederland leren dagelijks ontelbaar veel mensen Andullatietherapie kennen via onze
evenementen, onze professionele partners en onze huis-aan-huis bezoeken.
Bel nu de Ruglijn op het nummer 085-0667801 en ontdek waar u de therapie kan testen!
Lees getuigenissen van mensen die lijden aan artrose, fibromyalgie, osteoporose, … en ontdek hoe
Andullatietherapie hen geholpen heeft: www.homehealthproducts.nl/referenties

Bewegen is gezond en
bewegen houdt je gezond!
De fysiotherapeuten van Het Gezonde Net
zorgen ervoor dat je gezond en verantwoord in beweging blijft.

