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uw kwaliteitsmanagement....
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Wilt u hulp bij het inrichten van een
goed praktijkdashboard, waarmee u
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bijeenkomsten?

Heeft u behoefte aan informatievoorziening rondom visitaties van het
plusprogramma, scans en/of audits?

Wilt u hulp bij het uitvoeren
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een audit- en visitatie product in één dag.
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over de implementatie van het plusprogramma.
HCA ondersteunt u bij het ontzorgen van uw zorg omtrent
alle kwaliteitsvraagstukken.
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Altijd en overal inzicht
in de verbeterpunten
van uw zorgverlening?

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

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

@qualiviewNL
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Voorwoord

Grenzeloos genieten
Met de vakantie in het vizier ga ik de

moet je eigen praktijk uit en anderen juist

we te maken met de uitbraak van het

laatste weken in. We warmen weer op,

ook toelaten. En of je dan de multidiscipli-

WannaCry randomware virus. Hoe houd

trekken nog een laatste sprintje en maken

naire samenwerking opzoekt of juist meer

je jouw gegevens binnen betrouwbare

ons dan op voor een rustperiode. Het is

leefstijl gerelateerde dienstverlening aan

veiligheidsgrenzen? Het blijkt uiteindelijk

goed om te rusten. Even los van werkdruk

je praktijk koppelt is om het even. Jij als

maar weer dat wij zelf als gebruiker een

en stress, even helemaal los van alles.

ondernemer zorgt dat je de regie van de

belangrijke maar zwakke schakel zijn.

Bij vakantie moet ik altijd denken aan

patiënt in handen hebt, dat is je succes-

Ten slotte leert Max Lak ons snappen hoe

grenzen. Vroeger dacht ik dat dit een

factor in de toekomst.

ons lichaam en onze geest werken onder
werkstress en werkdruk. Duidelijk is dat

voelbare overgang was. Ik schijn, vanaf
de achterbank bij mijn ouders, onderweg

Dat doen de leden van NAOMT ook.

beide persoonlijk zijn en goed te contro-

naar Duitsland bezorgd gevraagd te heb-

Humbert Buur is hiervan een goed voor-

leren. Door persoonlijke profielen en een

ben of dat nou pijn doet, als je zo’n grens

beeld. Hij werkt in een samenwerkings-

persoonlijke aanpak bepaal je waar jouw

overgaat. Inmiddels weet ik beter, pijn

verband met gespecialiseerde fysio-

persoonlijke grens ligt en kun je deze wel-

doet het niet. Massaal gaan we deze peri-

therapeuten, medisch specialisten en

licht zelfs flexibel maken en wat oprek-

ode de grens over. Op zoek naar avontuur,

huisartsen in Amsterdam. Die vormen

ken.

nieuwe herinneringen, nieuwe indrukken,

samen het zogeheten rugpijnnetwerk,

dat het anders is dan wat het was.

waarin patiënten succesvol

worden

En dat is wat ik nu ga doen… Zomer,
heerlijk, ik voel de zon. Zou het misschien

Zou het misschien toch kunnen… dat je het

toch kunnen… dat je het fysiek ervaart

fysiek ervaart als je een grens overgaat?

misschien wel leren voelen. Inmiddels

als je een grens overgaat? Je moet het
weet ik dat als ik een landsgrens over ga,
dit niet iets fysieks lijkt te doen in mijn lijf.

Tim Konings stelt dat juist het meegaan in

behandeld en waarbij geregeld bijeen-

Of toch? Mijn hoofd registreert het altijd.

die veranderingen zo bepalend is geweest

komsten zijn om je verder te ontwikke-

Dus misschien dan toch? In ieder geval ga

voor de groei van zijn onderneming. Voor

len. Ontwikkeling en kennisoverdracht is

ik deze zomer die grens eens goed bekij-

hem lijkt voorlopig nog geen grens aan

een speerpunt in hun netwerk. Ze willen

ken en proberen te voelen, en hem vervol-

deze groei te zitten. Gevolg is dat hij met

graag ook de grenzen van jonge manueel

gens wat proberen op te rekken.

zijn 32 jaar in 14 jaar al 14 vestigingen uit

therapeuten verleggen, hen meer bij het

de grond trok. Inspirerend om te lezen.

netwerk betrekken en mee laten leren.

Namens de redactie van MoveMens

Het Gezonde Net leerde uit een strategi-

Een mooi initiatief van een netwerk waar-

wens ik iedereen een topzomer met veel

sche meeting met bestuur en praktijken

in iedereen begrijpt dat je kennis niet bij

zon en grenzeloos genot!

dat, als je je laat begrenzen door enkel

je moet houden, maar vooral moet delen.

de oude insteek van het vak, je over een

Verder schrijft Jurgen Tukker een verhaal

aantal jaar weinig bestaansrecht meer

over cloud computing. Juist als je denkt

hebt. Je zult moeten samenwerken, je

dat daarover alles al is gezegd, kregen

Inge van de Weem
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Jong bloed doet het goed

Retestrak in
de marketing
Voorbij het biljart en linksaf bij de apotheek kom ik hem tegen,
oefenend met een patiënt. Tim Konings, eigenaar van veertien
fysiotherapiepraktijken in Den Haag en omstreken. Ze vormen samen Together In Motion Fysiotherapie, kortweg T.I.M.
Fysiotherapie. Voor een ondernemer van slechts 32 jaar een
bijzondere prestatie. Terwijl Konings samen met zijn patiënt de
puntjes op de juiste uitvoering van de oefening zet, kijk ik toe
vanuit de wachtkamer; een paar vrolijke stoelen aan de rand van
de oefenzaal. Alsof ik in een huiskamer ben waar ook bewogen
wordt. Een bewuste keuze, blijkt later.
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Antim Weijneandts van Resandt

“Het is de bedoeling dat patiënten zich

tegen alles wat er is, of je kunt meegaan

bij ons thuis voelen”, zegt Konings. “Elke

in de veranderingen die er gaande zijn.

patiënt wordt enthousiast ontvangen. Nu

Dit laatste doen wij. We gaan probleem-

is aandacht voor de patiënt fysiothera-

loos mee met trends en ontwikkelingen

peuten-eigen, we scoren als beroeps-

die bij ons passen, in eHealth en social

groep een 8 plus. Dus daarin alleen zal

media. Alles doen we met positieve ener-

ons succes niet zitten. Vooral hoe we in

gie. Dat is onze mindset die iedereen op

de markt staan en meegaan in verande-

elke vestiging deelt. En dat zit retestrak

ringen, is bepalend voor onze groei. Ik sta

in onze marketing.”

niet angstig in de markt, in tegenstelling
tot veel collega’s. Die werken vaak liever

Jong en eigenwijs

niet samen. Maar waar zijn ze bang voor?

Ze vinden hem vaak jong maar zelf ziet

De markt verandert en dan kun je drie

hij dat niet zo. Konings zit vanaf zijn acht-

dingen doen: sit, shit or shift. Doen als

tiende in de gezondheidszorg. Dat hij in

V&D en blijven zitten waar je zit, of als

die veertien jaar veertien praktijken heeft

Donald Trump lekker zeuren en schoppen

neergezet, vindt hij dan niet zo bijzonder.
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“Wat scheelt, is dat ik heel vroeg wist wat

eigenwijs als ik ben, graag voor mezelf

meer dan ‘leuk vinden om met mensen te

ik leuk vond”, vertelt Konings. “Als drukke

beginnen. Dus toen ik gebeld werd of ik

werken’ wat zo’n beetje elke fysiothera-

leerling was sport mijn uitlaatklep, ik gaf

wilde participeren in een gezondheidscen-

peut aangeeft. De praktijkagenda zat al

al vanaf mijn twaalfde hockeytraining. Ik

trum in Rijswijk, hoefde ik niet lang na te

gauw vol, ik moest mensen aannemen.

was fanatiek en had dus regelmatig bles-

denken, al sloot de doelgroep vanuit een

Al startte ik groots met een vijfjarenplan

sures, zo deed ik mijn eerste ervaring op

aangrenzend zorgcentrum niet direct aan

met de mooiste spullen, ik had niet voorzien dat we zo snel met 45 fysiotherapeu-

‘De markt verandert en dan kun je
drie dingen doen: sit, shit or shift’

ten zouden zijn, verdeeld over veertien
vestigingen. Het vijfjarenplan had ik binnen drie maanden volbracht.”
Veel huisartsen en specialisten verwijzen inmiddels naar T.I.M. Fysiotherapie.
Konings ervaart dit als een groot com-

met de fysiotherapie. Na het CIOS ben

op mijn sportervaring. Dat je als fysiothe-

pliment. “Onze positieve instelling wordt

ik fysiotherapie gaan studeren, steeds

rapeut juist met vaak oudere mensen in

overal in de regio opgemerkt. Natuurlijk

gecombineerd met mijn werk als personal

revalidatietrajecten een nauwe band kunt

gaat zoiets niet vanzelf. We gaan bij

trainer bij Special Sports en fitnessmana-

opbouwen, sprak me al snel aan. Ik voelde

iedereen langs, dat kost heel veel tijd. Ik

ger bij Snow World. Managen ging me

me er meteen op mijn plek.”

besteed de helft van mijn tijd aan marketing en samenwerking met gemeenten,

goed af, net als de opleiding fysiotherapie,
ik slaagde cum laude. Direct na mijn afstu-

Werken vanuit je droom

ziekenhuizen en huisartsen. Dat krijg je

deren kreeg ik via mijn stage bij FC Utrecht

Vanuit de opleiding fysiotherapie had

vanuit een kleine praktijk niet voor elkaar.

en mijn contacten als personal trainer de

Konings niets aan ondernemerschap

Ook dat had ik in mijn droom uitgewerkt.”

kans om een paar maanden in Australië

meegekregen maar gelukkig wel van

met Olympische sporters te werken. Terug

zijn ouders, beiden ondernemer. “Mijn

Kwetsbaar en dus veilig

in Nederland volgde ik de lijntjes op die ik

moeder heeft een eigen marketingbureau

Uitdragen dat je goed bent, is geen suc-

voor mijn vertrek had uitgezet. Ik wilde,

en hielp me mijn droom te specificeren,

cesformule. Aldus Konings. Je moet het
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Together In Motion
Fitter, gezonder, gelukkiger. Het motto
van T.I.M. Fysiotherapie dat in elke
vestiging doorklinkt. Van de veertien
vestigingen heeft Konings er vier via
overname, de rest heeft hij eigenhandig opgebouwd. In Rijswijk zijn er twee
praktijken gevestigd waarvan er één
het startblok was van Konings’ ondernemerssucces, in een gezondheidscentrum met aangrenzend verzorgingshuis. Naast de vestigingen in Rijswijk
waarmaken en dat komt van binnen-

gen we de drempel voor patiënten om

zijn er vestigingen in Zoetermeer, Den

uit. Hij legt uit: “Dat we kwaliteit hoog

te bewegen. We bieden ze veiligheid

Haag, Lansingerwaard, Delft, Den

in ons vaandel dragen, zetten we niet

vanuit hun kwetsbaarheid. Met onze aan-

Hoorn en in het Westland.

letterlijk op onze site, zoals je bij veel

dacht helpen we ze weer op weg. Onze

collega’s kunt lezen. Terwijl we er wel

aandacht zie je overal terug, niet alleen

helemaal voor gaan: we voldoen aan

in de gesprekken met de patiënt maar je

keurmerken, audits, behandelgemiddel-

ziet bijvoorbeeld ook geen dode planten

den, maar bovenal scholen we elkaar

op de werkvloer. Onze waarde dat we in

intern, we maken filmpjes en bespreken

alles positief zijn, betekent ook dat we

die in inter- en supervisiebijeenkomsten.

nergens klaagtaal gebruiken. We for-

We observeren elkaar tijdens contactmo-

muleren alleen maar positief, in al onze

menten met de patiënt en vragen elkaar

uitingen, ook in social media. Je zal op

waarom we de dingen doen zoals we die

internet nooit lezen dat we ontevreden

doen. We willen niet aan een schijnkwa-

zouden zijn over zorgverzekeraars, bij-

liteit voldoen met de juiste vinkjes op de

voorbeeld. Alleen positieve berichten en

juiste plekken, maar echt de beste zijn

dat werkt. Onze facebookaccount heeft

en elkaar beter maken. Daarmee stellen

gigantisch veel volgers.”

we ons kwetsbaar naar elkaar op en dat
geeft een gevoel van veiligheid. Geen

Droomgesprekken

top-down management maar samen-

Je waarden consequent doorvoeren,

werken vanuit een gevoel van veiligheid.

in alle aspecten van de praktijk. Zo

Daarin schuilt ons succes.”

omschrijft Konings de motor van zijn suc-

‘Onze positieve instelling wordt overal in de regio
opgemerkt. Natuurlijk gaat zoiets niet vanzelf’
Volgens Konings zien de patiënten dit

ces. Dus voeren ze bij T.I.M. Fysiotherapie

weerspiegeld in de manier waarop ze

geen functioneringsgesprekken maar

in de praktijk worden benaderd. “Door

droomgesprekken. Konings legt uit.

onze open houding en coaching verla-

“Ik vraag mijn collega’s wat hun droom is
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Samen sterk, werken in een coöperatie
Het Gezonde Net is een landelijke
coöperatie van fysiotherapiepraktijken.
Leden zijn eigenaar van de centrale
organisatie.
Samen bepaal je de koers.
Samen sta je sterk.

Word aspirantlid en ervaar de voordelen van
Het Gezonde Net
Wij komen graag bij je langs voor een informatief en vrijblijvend
gesprek. In het eerste jaar bespaar je 25% op de lidmaatschapskosten, profiteer je direct van alle voordelen en word je bij alles
betrokken. Na dit jaar besluit je of Het Gezonde Net inderdaad
dat is wat je ervan verwacht en word je volwaardig lid.
Heb je interesse om ons te ontmoeten? Stuur ons een e-mail
(info@HetGezondeNet.nl) met je naam en praktijkgegevens en
we nemen contact met je op.
Tot binnenkort!

Speerpunten van Het Gezonde Net
Kwaliteit
• Online kwaliteit management systeem
• Consultancy voor HKZ en Plus audits
Communicatie
• Communicatieplatform op LinkedIn
• Website voor de praktijk
Bijeenkomsten
• Regiobijeenkomsten
• Netwerkdagen
• Algemene ledenvergadering
Ondersteuning
• E-Coaching voor de praktijkmanager
• Ontwikkelen in nieuwe markten
• Efficiënt inrichten systemen
• FysioCockpit voor Financiën en HRM
Masterclasses/opleiding
• Online positionering van je praktijk
• Lean-management
• WMO projectplan maken
• Outcome-management
• Beleidsplan schrijven

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

voor de aankomende jaren, wat ze graag

over te nemen praktijk besloten om het

samen met de patiënt, en ook samen met

willen bereiken. Het gaat niet werken

niet te doen. Omdat we elkaars waarden

de gemeente om loopgroepjes te orga-

als ik ga aanwijzen wie wat moet doen

niet deelden. Voor hen zijn we dan niet

niseren, samen met de beroepsgroep en

omdat ik dat graag wil. Daar ben ik een

de juiste werkgever. Ook dan moet je

vakinhoudelijke netwerken, met de huis-

paar keer mee op mijn bek gegaan, daar

duidelijk zijn en achter je waarden blijven

artsen die we net als de specialisten in

leer je van. Als het niet bij een collega

staan.”

het ziekenhuis uitnodigen voor een kennismaking en samenwerking. Alles om

past, moet die het niet doen. Past het
wel, dan gaan je mensen met plezier naar

Waarden in alles vermarkten

patiënten vrij te laten bewegen, om ze

hun werk en stralen ze positiviteit uit,

Konings’ succesformule is duidelijk: je

gelukkig te maken.”

één van onze emotionele waarden.”

droom in alle marketingactiviteiten terug

Dat Konings gekozen heeft voor

Daar selecteert Konings zijn mensen

laten komen. “Als de missie en visie

Intramed, een product van Convenient,

nadrukkelijk op. Hij kijkt bijvoorbeeld hoe

niet overal in doorklinken, dan geeft dat

lijkt op het eerste gezicht niet te pas-

een sollicitant de praktijk binnenkomt en

ruis. We willen als merk herkenbaar

sen bij zijn insteek van naadloos inspe-

mensen aan de balie van de huisartsen

zijn: positief, met aandacht en professi-

len op verandering. Volgens Konings

spontaan groet, of niet. Hij weet dan al

oneel, naast duidelijk en energiek. Dit zit

is Convenient echter een betrouwbare

gauw of iemand bij de praktijk past. “Bij

retestrak in onze marketing. We verkopen

partner die openstaat voor ideeën. “Ze

ons moet je positief in het leven staan,

geluk. Elk lichaam wil pijnvrij en angst-

geloven bij Convenient net als wij niet in
een quick fix. Ze ondersteunen ons in het

‘Ik besteed de helft van mijn tijd aan marketing

gelukkiger maken van patiënten, bijvoor-

en samenwerking met gemeenten, ziekenhuizen

dit in mijn ogen simpeler en mooier in de

en huisartsen’

komen ze langs om te horen hoe. Dat kan

beeld met online afspraken maken, al kan
vormgeving. Dat zeg ik dan ook en dan
ik enorm waarderen, en dat past weer
helemaal in onze emotionele waarden:
positief, aandacht en samen.” j

je geeft mensen spontaan aandacht. Op

vrij bewegen. Daar helpen we patiënten

dezelfde manier beoordeel ik ook overna-

mee, waarbij we sterk geloven in zelfred-

mepartners. Vaak genoeg heb ik na een

zaamheid, ook dat past in onze droom.

Meer info?

tijd praten met de medewerkers van een

Vandaar onze naam ‘Together In Motion’:
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Fysiopraktijken moeten nú hun identiteit bepalen

Het einde van de
fysiotherapie
Tekst: MP Tekst
Beeld: Inge van Olst (portretten)

Heel logisch eigenlijk, in een markt waarin beweging zo essentieel
is als die van de fysiotherapie, dat de fysiotherapeut die zelf niet
beweegt bedrijfsmatig eigenlijk ten dode is opgeschreven. De
fysiotherapeut die het beroep nog enkel beoefent ‘aan de bank’
en daarmee zijn boterham kan verdienen, is een uitstervende
soort. Is deze ontwikkeling iemand of iets te verwijten? Is het de
‘schuld’ van de patiënt? Is de fysiotherapeut zelf te vasthoudend
of is het de zorgverzekeraar te verwijten dat deze niet helder
en transparant genoeg communiceert waar het de komende
jaren heen gaat met de vergoedingen en hoe de structuur gaat
lopen? Of moeten we misschien de overheid hierop aanspreken?
Feit is dat bewegingen in de markt er voor zorgen dat wij zullen
moeten meebewegen en liefst een voorsprong nemen op de rest.
Doen we dat niet, dan zien we deze zorgondernemers straks in
alleen nog maar lege zalen, bij een lege behandelkamer waarin
alleen maar lege banken staan. En dat, terwijl onze doelgroep in
aantal alleen maar toeneemt. Patiënten willen meer zorg en hebben deze ook hard nodig.
De fysiotherapie heeft het afgelopen

belangrijk dat zorgondernemers naden-

decennium veel ontwikkelingen doorge-

ken over de koers die ze gaan varen. Wil

maakt. Denk bijvoorbeeld aan de Plus-

ik nog wel Plus-praktijk zijn? Ga ik voor

differentiatie. Op dit moment dwingen

‘Excellent’ of kan ik me beter op bepaal-

deze ontwikkelingen de fysiotherapieprak-

de doelgroepen richten? Kies ik voor de

tijk haast om een keuze te maken. Het is

zwaardere dienstverlening of heeft leef-
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stijl de toekomst? Het is niet zozeer de

len om dit soort aandoeningen weer in de

met Zilveren Kruis afsprak: wij hebben

vraag welke keuze ze gaan maken, maar

basisverzekering op te nemen.

een nieuwe methodiek. Die gaat er veel

vooral belangrijk dát ze een keuze maken.

Kortom, er zijn al veranderingen in gang

meer vanuit dat fysiotherapeuten zelf de

MoveMens zette de belangrijkste ontwik-

gezet en mede hierdoor er is nog veel

kwaliteit bepalen. Plots bleken er voor de

kelingen en trends op een rijtje en schetst

onzekerheid.

zomer dus opeens twee vormen van Plus

een beeld van de huidige stand van zaken

Keurmerk Fysiotherapie werd opge-

te zijn, één van Zilveren Kruis en één van

in fysiotherapieland.

richt om voor de Pluspraktijk een betere

CZ, Menzis en de andere grote verzeke-

methodiek te vinden zodat zij naar de

raars. Dat heeft een kleine bom gelegd

Differentiatie

zorgverzekeraars konden aantonen: wij

binnen de fysiotherapie. Opeens moest

Een aantal jaar geleden uitten de zorg-

kunnen kwaliteit bieden en bewaken.

je als praktijk aan twee vormen voldoen.

verzekeraars hun wens voor differentiatie

De methodiek die de afgelopen zes jaar

Ook het KNGF roerde zich. Het KNGF

in de markt, vanuit de Plus-gedachte. Het

is gehanteerd voor de Plus-differentiatie

geloofde al niet zo in differentiatie (mis-

doel was om vanuit die differentiatie kos-

heeft niet goed gewerkt. Feitelijk laten de

schien nog steeds niet) maar door de druk

tenbeheersing in combinatie met kwa-

zorgverzekeraars weten: dit werkt niet,

in de markt moesten ze ook wel wat doen.

liteitsverhoging te bewerkstelligen. Nu

willen jullie zelf een oplossing bedenken?

Al was het maar om geen leden te verlie-

blijkt dat dit gekozen model toch niet zo

Geef maar aan welke methodiek jullie

zen aan het Keurmerk Fysiotherapie. Deze

effectief is gebleken, zijn we in de fase

willen. In die fase zijn we nu beland.

ontwikkeling is nog steeds gaande. Door
het relatief grote aandeel Plus-praktijken

beland ‘Hoe nu verder?’
In dezelfde periode legde de minister de

Twee soorten Plus

van Zilveren Kruis, is de differentiatie ook

vraag bij de overheid om te kijken naar

Wat voor veel onrust heeft gezorgd, is

weer minder goed te regelen.

andere financieringsvormen. Kijk eens

de situatie dat er opeens twee stromin-

naar een alternatief voor betalen per

gen waren, twee soorten ‘Plus’. Waar er

Behandelindex

behandeling. Ook hebben we een ver-

eerst één systematiek van Plus was, die

Op dit moment is PPNL / Fysiotopics

schuiving gezien voor chronische fysio-

de afgelopen zes jaar werd omarmd, was

(PPNL=Plus Praktijken Nederland) in

therapie, zoals artrose. Er zijn al voorstel-

daar opeens Keurmerk Fysiotherapie dat

oprichting om voor de excellente fysio-
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therapie de differentiatie toch weer goed

redden. Dat is een probleem dat momen-

interessant, maar roepen ook veel vragen

in de markt te zetten. Ook tracht deze

teel speelt in de markt.

op, met name bij de grotere praktijken.

nieuwe vereniging de belangen te ver-

Een van de alternatieven die als pilot

Niemand weet precies waar het naartoe

dedigen.

worden ontwikkeld zijn andere betalings-

gaat of wat er precies gaat gebeuren,

De afgelopen jaren was de behandelin-

vormen. Ook kijken de zorgverzekeraars

maar niemand wil de boot missen.

dex een belangrijke factor in de bedrijfs-

al of ze niet meer naar doelgroepen

voering van de fysiotherapeut. Praktijken

bekostiging moeten. Prijsafspraken in

Zorgsturing vanuit de polis

worden nog steeds afgerekend op de

plaats van betalen per behandeling... Dus

De verwachting is dat er in de toekomst

behandelindex. Deze index is zelfs één

meer DBC, een product, waar je afspra-

meer op doelgroepen gericht gaat wor-

van de actoren die bepaalt of je Plus

ken voor maakt. Dit soort ontwikkelingen

den. Dat we meer gaan naar zorgproduc-

krijgt of niet. Het probleem is echter dat

moeten tot nieuwe vormen leiden.

ten voor de grotere disciplines. Er moet

de behandelindex ieder jaar lager wordt.

meer klantwaarde gecreëerd worden.

Als de behandelindex 100 is, dan haalt

Veranderende markt

Kwaliteit zit hem in een combinatie van

de beroepsgroep, aan het eind van het

Maar ook de markt verandert. Er zijn

vakinhoudelijke kwaliteit, organisato-

jaar natuurlijk een behandelindex van 98.

minder verzekerden, er is meer consu-

rische kwaliteit en kwaliteit richting

Het gemiddelde aantal behandelingen

mentengedrag dan vroeger. De zichtbaar-

patiënt (relaties bouwen en onderhou-

dat daar dan bij hoort wordt volgend jaar

heid van een praktijk wordt (ook online)

den). Dat zijn de drie belangrijkste pijlers

leidraad en wordt dan de 100-index. Dit

steeds belangrijker. Vroeger was de arts

van kwaliteit.

gaat jaarlijks zo door en de beroepsgroep

als verwijzer nog doorslaggevend voor

Welke invloed dit straks heeft op welke

probeert ieder jaar onder de index-100 uit

een succesvolle praktijk. Nu kun je beter

praktijken is nog niet echt te zeggen.

te komen met als gevold dus een steeds

10 goede reviews hebben. Dat heeft bij

Komt er een polis waarbij je met lage

lager wordend behandelgemiddelde. Dit

wijze van spreken meer waarde voor de

rugklachten te horen krijgt: als je daar-

is de afgelopen vier jaar het geval.

patiënt dan het feit dat er een specia-

naartoe gaat krijg je het volledig vergoed

list is die al 20 jaar ervaring heeft met

en bij vrije keuze betaal je dertig procent

Dat betekent dat de grotere praktijken,

bijvoorbeeld lage rugklachten. Dit soort

zelf? Misschien gaan we daar wel naar-

die meestal wat meer insteken op inno-

trends dwingen je om na te denken over

toe. Dat de zorgsturing vanuit de polissen

vatie en ontwikkeling en ook hoger in de

de vraag waarop je wilt acteren.

gaat plaatsvinden. Het is tot op heden

kosten zitten, daar relatief het meeste

nog niet gebeurd, maar wie weet. De

last van hebben. Als je als praktijk laag in

Andere veranderde factoren zijn leefstijl-

grote zorgverzekeraars zeggen al wel: wij

je kosten zit, bijvoorbeeld met een kleine

problematiek en substitutie. Wat normaal

willen zinnige zorg, dus we willen daar

praktijk, kun je dit waarschijnlijk veel lan-

onder fysiotherapie valt, kan straks mis-

ook bepaalde sturing in krijgen.

ger volhouden.
Dat is voor veel praktijken wel een alarmbel geweest. Als dit zo doorgaat, worden
straks de kwaliteitspraktijken de dupe.
Door het huidige beleid zie je dan ook

Als de behandelindex blijft dalen, zijn straks vooral
de kwaliteitspraktijken de dupe

steeds meer eenpitters die ergens op een
lage kostenlocatie beginnen. Hierdoor
daalt ook het gemiddeld aantal fysiothe-

schien ook gewoon in de sportschool. Of

Keuzes maken

rapeuten per praktijk.

waarvoor je altijd naar het ziekenhuis ging

Met de huidige trends en ontwikkelingen

kan straks ook in de eerste lijn. Het sub-

staat de fysiotherapeut voor belangrijke

Voor veel zorgondernemers is het een

stitutievraagstuk luidt: waar kunnen we

keuzes. Ga je je meer richten op leefstijl

beetje cru. Voor sommigen is een nieuw

voor de laagste kosten een zo hoog moge-

(voeding in relatie met gezond leven)?

model zelfs noodzakelijk om het te blijven

lijke kwaliteit halen? Dit soort trends zijn

Wat doe je straks met een patiënt die
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Strategieontwikkeling
Het Gezonde Net

vergoed wanneer het als onderdeel van

met andere (para)medische professionals.

medische zorg wordt gedeclareerd, maar

De verwachting is dat juist zorgverzeke-

Vanuit Het Gezonde Net is onlangs een

ook wanneer de fysiotherapeut het als

raars graag afspraken zullen gaan maken

strategische rond-de-tafel-bijeenkomst

onderdeel van leefstijl declareert. En in de

met multidisciplinaire behandelcentra

georganiseerd waarin de toekomst van

strategische bijeenkomst van Het Gezonde

over de financiering, waarbij het aantal

de fysiotherapie op de agenda stond.

Net kwam weer naar voren hoe lastig het

zittingen niet meer de basis zal vormen.

Waarom? Omdat de fysiotherapeut van nu

is als we hierin niet helder en consequent

over een aantal jaren geen bestaansrecht

declareren. Op korte termijn zit de thera-

Leefstijl programma’s

meer heeft. Het bestuur en management

peut die niet kritisch declareert nog goed,

Leefstijl is wat door vele fysiotherapeuten

van Het Gezonde Net zaten samen met

maar op termijn graaft hij in deze toch zijn

meegenomen wordt in hun declaratie naar

een aantal praktijkhouders bijeen om van

eigen kuil.

de zorgverzekeraar, terwijl Het Gezonde

gedachten te wisselen over een aantal

Net denkt dat dit echt uit de financiering
van de zorg zou moeten worden gehouden

eerd over de huidige status van de onder-

Multidisciplinaire
behandelcentra

neming van de fysiotherapeut en de te ver-

Eerst de ontwikkeling qua multidiscipli-

vergoeding. Leefstijl programma’s zijn

wachten ontwikkelingen in de toekomst.

naire behandelcentra. Voor de medische

onder andere preventieve programma’s

Twee ontwikkelingen met betrekking tot

zorg komen er steeds meer multidiscipli-

voor bepaalde doelgroepen, juist om hen

de fysiotherapie kwamen boven drijven:

naire behandelcentra. Hier kan de patiënt

buiten de reguliere zorg te houden. Je ziet

multidisciplinaire behandelcentra en leef-

onder één dak terecht voor alle zorgvra-

dat huisartsen en/of fitnesscentra dit al

stijlprogramma’s.

gen. Fysiotherapie kan hierin leidend zijn,

aan het invullen zijn. De fysiotherapeut

maar dat hoeft niet. Als ondernemende

zou ook in deze beweging de rol van case-

Het Gezonde Net ziet de manier waarop

fysiotherapeut doe je er goed aan om de

manager moeten opeisen. Want net als bij

fysiotherapie nu is georganiseerd dras-

ambitie te hebben hierin (mede-)leidend te

de multidisciplinaire behandelcentra, komt

tisch veranderen. Op dit moment loopt

zijn en de regie in handen te hebben. De

ook leefstijl onder een dak terecht, samen

de medische zorg en het consumentenge-

patiënt maakt namelijk niet meer de keuze

met bijvoorbeeld voedingsdeskundigen, en

drag dwars door elkaar heen. Tot nu toe

bij welke fysiotherapiepraktijk hij terecht

fysio- en gedragstherapeuten.

worden de meeste fysiotherapeutische

kan, maar zoekt het behandelcentrum uit

Het Gezonde Net stimuleert de bij het net-

behandelingen nog wel door de zorgver-

waar zijn zorgvraag zo volledig mogelijk

werk aangesloten praktijken voor een dui-

zekeraars gefinancierd. Hierbij maakt deze

kan worden ingevuld. Dus dat centrum

delijke profilering richting de zorg- en/ of

(nog) geen onderscheid in het type zorg

waar zijn probleem kan worden opgelost

leefstijl. In beide gevallen multidisciplinair

dat wordt vergoed. Fysiotherapie wordt

door fysiotherapeuten in samenwerking

en onder één dak.

issues. Er is uitvoerig en vrij gediscussi-
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of een aparte status moet krijgen met dito

behalve heupslijtage ook dertig kilo

patiënt hiervan op de hoogte?

Rol voor de netwerken

overgewicht heeft? Kun je hierbij com-

Zoals de eenpitters wat populairder blij-

Ook de netwerken kunnen een steeds

bineren? Word je straks meer coach dan

ken te worden, stellen ook steeds meer

belangrijkere rol gaan spelen. Vroeger

behandelaar? Of misschien een combi-

praktijken zich de vraag: kan ik niet beter

was dat vooral naar de zorgverzeke-

natie? Heeft anderhalve lijnszorg de toe-

basis blijven en geen Plus? Er is door de

raars, maar tegenwoordig vooral op het

komst (bijvoorbeeld met de geestelijke

regelgeving veel inefficiënte tijd geweest

gebied van informatievoorziening. Veel

gezondheidszorg)? Vragen te over.

bij praktijken. Sommige zorgonderne-

praktijken zijn druk en het is lastig om

mers kiezen er nu bewust voor om als

alle ontwikkelingen op de voet te blijven

De laatste jaren zien we steeds meer
multidisciplinaire samenwerkingen. Je

Misschien gaat de zorgsturing straks vanuit

moet je echter wel af blijven vragen of je
het echt multidisciplinair hebt georgani-

de polissen plaatsvinden

seerd. Dat gaat verder dan je eigen ding
blijven doen en melden dat je patiënt ook
nog maar even langs de diëtist moet. De
fysiotherapeut moet zorgen dat hij de

basis praktijk minder regeltjes te hebben

volgen. Een netwerk kan dit volgen voor

regie in dit proces houdt, hij moet op de

en een minder strakke behandelindex.

haar leden. Is het raadzaam om je praktijk

centrale plek zitten waar hij kan sturen.

Gewoon lekker werken…

anders in te richten? Wat betekent het

Hier kunnen nog stappen gemaakt wor-

Ze geloven wel in kwaliteitsdifferenti-

voor je praktijk als je straks nog meer out-

den. Want hoeveel praktijken hebben

atie, maar niet in de methodiek zoals die

come moet genereren? Straks krijg je niet

echt een diëtist in dienst?

nu gehanteerd wordt.

meer per behandeling betaald maar krijg

Zij kiezen bijvoorbeeld bewust voor een

je 300 euro voor een lage rug. En zorg

De keuze die de zorgondernemer moet

lager tarief. Dat scheelt een paar euro,

maar dat je daarop kan draaien. Dan zal

maken hangt af van verschillende facto-

maar het kan een serieuze overweging

je toch je praktijk anders moeten inrich-

ren. Als je een goede specialist bent of

zijn. “Ik stop maar eens even met die

ten. Een netwerk kan hier een belangrijke

een goede manueeltherapeut, kun je wel-

Plus. Ik moet er zoveel voor doen en

taak in vervullen. Zaken waar je als prak-

licht prima als eenpitter blijven bestaan.

bovenal: komt het mijn patiënt eigenlijk

tijk zeker je voordeel mee kunt doen zijn

Veel zal afhangen van de financiering.

wel ten goede?”

onder andere peer reviews en benchmar-

Wat wordt verzekerd en is het dichtbij?

Wat onomkeerbaar lijkt is dat we in

ken. Binnen je eigen netwerk ben je geen

Dat zijn de belangrijkste actoren waarop

de toekomst meer gaan naar doel-

concurrent van elkaar waardoor je écht
kunt sparren en vergelijken. Voordeel is

Het is belangrijker dát je als praktijk een keuze maakt,
dan wélke keuze je maakt

dat je dit als lid van een netwerk niet zelf
hoeft te organiseren. Dat neemt weer
wat werklast weg.
Sommige netwerken zijn momenteel
betrokken bij de belangenvereniging
Fysiotopics. De belangenvereniging is

mensen hun keuze bepalen.

groepgerichte zorg, in combinatie met

overkoepelend zodat het zelfs niet uit-

Weinig patiënten kunnen echt een reëel

outcome. Vooral die outcome wordt

maakt bij welk netwerk je zit. Sommige

oordeel geven. Hoe moet je weten hoe

steeds belangrijker. Niet voor niets zie

afspraken moet breed gedragen worden,

goed iemand is? De zorgverzekeraars

je steeds meer vragenlijsten voor- en

zelfs over de verschillende netwerken

zeggen dat iemand die 300 schouders per

achteraf. Hoe meet en lever je kwaliteit

heen. Vergelijk het met de streepjesco-

jaar ziet, een specialist is. Daar zit zeker

en hoe zorg je dat je patiënt tevreden is

des in supermarkten. Of het nu Albert

een kern van waarheid in. Je ziet ook

en denkt: hier zit ik goed. Dat is de zoek-

Hein of Jumbo is, de barcodes werken

steeds meer specialisaties, maar is de

tocht van dit moment.

allemaal hetzelfde. Dat moet ook gelden
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Complete
en
Complete en
ﬂflexibele
exibele software,
software,
dus
tijd
dusmeer
meer tijd
voormijn
mijn patiënt
cliënt
voor

KIES VOOR EFFICIËNTIE MET ABAKUS: AGENDA, EPD, MEETINSTRUMENTEN, FACTURATIE ÉN BOEKHOUDING
■ Ondersteuning klinisch redeneren en behandeltraject
■ SMS- en E-mail-Service
■ Patiëntenportaal
■ Koppeling ZorgMail, MKIB/ClaudicatioNet, Qualiview, ZIS
■ Met unieke app (Apple & Android)

Vraag een online demo aan op www.abakus.nl

voor zorgafspraken. Daar heeft iedereen
mee te maken dus moet je dat ook voor
iedereen kunnen regelen. Dat kan uit-

Joost Valkenberg:
“Ik ben voor differentiatie
van fysiotherapeuten”

oplossingen.
De huidige netwerken zullen zich, net
zoals de bij hen aangesloten praktijken,
achter de oren moeten krabben hoe

stekend via een belangenvereniging, die

ze in de toekomst nog toegevoegde

direct ook een vuist kan maken naar de
zorgverzekeraars. De netwerken kunnen

Joost Valkenberg is consultant bij

waarde kunnen leveren. Ik ben voor

vervolgens op hun eigen manier de leden

Wittemeer. Wittemeer heeft als mis-

differentiatie van fysiotherapeuten en

informeren. Beter samen dan elkaar

sie: ‘Bewerkstelligen dat fysiothera-

praktijken omdat iedere patiëntvraag

beconcurreren, zo is de opinie.

piepraktijken ook op lange termijn als

een eigen aanpak kent (in kwaliteit,

gezonde bedrijven blijven functione-

duur, logistiek, doorlooptijd etc.) en er

De toekomst

ren.’ Tevens is Joost dit jaar toege-

wat betreft effectiviteit van behande-

Er moet iets gebeuren… De keuze die

treden als nieuwe bestuurder van de

len volgens mij echt wel onderscheid is

fysiotherapiepraktijken moeten gaan

coöperatie Het Gezonde Net. Joost:

tussen de ene en de andere fysiothe-

maken hangt vooral af van de persoon-

“Dé patiënt bestaat niet, net zo min als

rapeut of praktijk. Met de patiënt als

lijke situatie. Ben je een early adopter of

dé fysiotherapeut. Patiënten zijn uniek,

winnaar!

wacht je tot de markt zich heeft geset-

net zoals hun behoeften en de oplos-

teld? Het zijn moeilijke keuzes, die van

singen voor hen. Je hebt zelfstandige

Hoe nu verder? Het is makkelijk om te

veel factoren afhankelijk zijn. In wat

praktijkhouders, ondernemende prak-

roepen wat er aan de huidige systema-

voor regio ligt je praktijk? Welke zorg-

tijkhouders en combinaties. Dat was

tiek van zorg niet deugt. Daar schieten

verzekeraar is preferent? Maar vooral,

misschien altijd al zo, maar het wordt

we echter niets mee op. Laten we ini-

wat wil je zijn? Wil je bijvoorbeeld door

nu steeds manifester. De vraag is dan

tiatieven zoals PPNL en wellicht nog

met excellente zorg? Dan moet je op een

ook of praktijkhoudende fysiotherapeu-

vele anderen, omarmen en aan de slag

andere manier je zorgverlening gaan

ten georganiseerd moeten blijven zoals

gaan. Dit geeft weer nieuwe inzichten

neerzetten. Dan zul je structureel moe-

ze nu zijn. Andere uitdagingen vragen

waar we van kunnen leren en vervol-

ten meten. Toch is het belangrijker dát

misschien wel andere (organisatie)

gens weer verder mee kunnen.”
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GEZOCHT:

PARTNERS IN PIJNVERLICHTING

<

1/3 van de fysio’s denkt aan stoppen.
Denk positief en grijp uw kans als
fysiopraktijk.
Grijp uw kans ondernemende
als ondernemende
fysiopraktijk!

> PIJNVERLICHTING = OMZETVERHOGING
Home Health Products, producent van medisch gecertificeerde massagetoestellen, biedt fysiopraktijken
een nieuwe en innovatieve technologie die gegarandeerd meer omzet zal genereren voor uw praktijk.
Andullatietherapie is een therapie gebaseerd op de
combinatie van infra-roodwarmte type A1 en mechanische vibraties. Dit zorgt voor spierontspanning
en een grote productie van ATP in de lichaamscellen. Dit wordt met name ingezet bij chronische pijnklachten, neurologische aandoeningen, fibromyalgie, gewrichtspijnen, overbelasting van de spieren,
lymfedrainage en afbraak van melkzuur bij sporters.
Andullatie is de perfecte manier om uw patiënten van pijn te verlichten en uw eigen werkdruk
te verlagen.

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

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

Ron Haanschoten:
“De beste zorg, tegen de beste
prijs, met een zeer tevreden
patiënt”
Ron Haanschoten is voorzitter van
de coöperatie Het Gezonde en
tevens praktijkeigenaar van Adfys
Paramedisch Centrum Montfoort. Ron:
”De praktijkeigenaren zijn allemaal
vakmensen! Het managen van de praktijk is het ‘tweede vak’ geworden waar
zij in eerste instantie niet al te veel
affiniteit mee hadden en hebben.
Gezien de ontwikkelingen in de markt
wordt het organiseren van je dienstverlening cruciaal voor de toekomst;
vakinhoudelijke kwaliteit koppelen aan
het creëren van optimale klantwaarde.
er een keuze wordt gemaakt dan welke

wat wij willen is outcome. Een beetje

Hoe lever ik de beste zorg, tegen de

keuze er wordt gemaakt. Tenslotte kan

naar het model van Porter: Value based

beste prijs met een heel tevreden

niet de hele markt excellent worden.

outcome. De belangrijkste gedachte is:

patiënt/cliënt? Dát wordt de uitda-

Het is zaak om optimaal om te gaan

hoe kunnen we meerwaarde creëren bij

ging voor de toekomst. De netwerken

met trends als e-Health en technologie.

patiënten voor een optimale prijs en met

kunnen praktijken ondersteunen het

Technologie zie je net als in andere sec-

maximale kwaliteit. Fysiotherapeuten

‘tweede vak’ optimaal in te zetten om

toren steeds meer ingebed worden in de

moeten aantonen dat wat ze doen klant-

als professional te kunnen excelleren.

dienstverlening. Maar ook vergrijzing is

waarde heeft. Daar ligt de essentie van

Ik geloof dat je met elkaar meer bereikt

een trend waar je rekening mee moet

de zoektocht van dit moment. Wakker

dan in je eentje. Mijn advies luidt dan

houden. Net als substitutie, of leefstijl.

worden en nadenken wie en wat je wilt

ook: zoek elkaar op!”

Dus kijk en leer, maak een keuze en beweeg!
De steeds lagere behandelindex dwingt

zijn… Waarbij het zomaar kan dat wan-

de praktijken haast tot actie. Dat geldt

neer je te lang geslapen hebt, er voor

zeker voor de grotere praktijken. In een

jou geen ruimte meer is op de markt.

markt in beweging moet je stappen blij-

Want uiteindelijk is het einde van de

ven zetten om niet te laat te zijn. Zorg

fysiotherapie zelf natuurlijk niet in zicht,

dat je kiest waar je naartoe wil, duide-

maar wel zoals we de fysiotherapie tot

lijk beleid maakt en laat dat ook zien.

nu toe kenden. Dus kijk en leer, maak

Communicatie, zichtbaar zijn, is cruciaal

een keuze en beweeg! j

want anders red je het niet. De zorgverzekeraars hebben eigenlijk gezegd:
zoek zelf maar even uit wat kwaliteit is,

Meer info? 
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Blended model levert bijdrage aan bereiken
van persoonlijke doelen

Werk aan werkstress
Tekst: Max Lak

We werken hard en hebben het druk. Maar wat gebeurt er
eigenlijk met lichaam en geest als je langere tijd onder (hoge)
druk staat? Hebben we een beetje pressie nodig om te presteren of kunnen we beter zonder? Eén ding is zeker: werkdruk
en werkstress zijn heel persoonlijk, en goed te controleren.
Bijvoorbeeld met het opstellen van een individueel (stress-)profiel en met ‘blended coaching’.
Eind vorig jaar publiceerde het Centraal

Te onderscheiden zijn kwalitatieve taak-

Bureau voor de Statistiek (CBS) een

eisen (zoals complexiteit en emotionele

onderzoek waarin de ervaren werkdruk

belasting) en kwantitatieve taakeisen

van werknemers werd beschreven aan

(zoals hoeveelheid en werktempo) die

de hand van de meest voorkomende

een beroep doen op kennis, competen-

beroepen in Nederland. Werknemers

ties, vaardigheden en uithoudingsver-

in Nederland gaven hun werkdruk een

mogen van de werknemer. Werkstress

gemiddelde score van 2,4 op een schaal

is een stuk ernstiger en verwijst naar de

van één tot en met vier. Dat lijkt mee

(gezondheids)toestand van een persoon.

te vallen, maar bijna 40 procent van de

Werkstress leidt op langere termijn tot

werknemers die aan het onderzoek mee-

lichamelijke gevolgen (zoals hoofdpijn,

deed, gaf de hoogste score aan. Zij erva-

verhoogde bloeddruk, hartkloppingen),

ren dat ze altijd extra hard en altijd erg

psychische gevolgen (bijvoorbeeld opge-

snel moeten werken en bovendien altijd

jaagd voelen, piekeren, gespannen voe-

veel werk moeten doen. Werkdruk en

len, snel geïrriteerd) en/of gedragsma-

werkstress liggen dan op de loer, met alle

tige gevolgen (zoals slecht slapen, gebrek

gevolgen van dien.

aan eetlust of te veel eten, toenemend
klagen, concentratieproblemen).

Werkdruk of werkstress?
Vaak worden werkdruk en werkstress in

De volgende omschrijving voor (werk-)

één adem genoemd. Echter, werkdruk

stress wordt veel gebruikt: “Toestand

verwijst naar (kenmerken van of factoren

waarin iemand zich niet in staat voelt

in) het werk dat gedaan moet worden.

om te voldoen aan de eisen die (in het
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werk) aan hem of haar worden gesteld.”

van werk. De top 10 van beroepen die

zijn de drukke planning, onduidelijke

(Kompier & Marcelissen)

het hoogst scoren op het gebied van

taken en bevoegdheden, direct contact

Kenmerkend voor de situatie is dat deze

werkdruk (extra snel, extra veel, extra

met klanten, een tekort aan structurele

bedreigend is, er sprake is van negatieve

hard werken) bestaat uit koks, artsen,

(bij-)scholing, leiding die vooral gericht

emoties, een persoonlijk belang onder

juristen, managers zakelijke dienstverle-

is op uitvoering en minder op begeleiding

druk staat en de werknemer onvoldoende

ning, leerkrachten basisonderwijs, finan-

en vaak ook een cultuur waarin ‘je niet te

controle ervaart om de situatie te veran-

cieel specialisten, algemeen directeuren,

veel moet zeuren over werkdruk’. Al met

deren.

accountants, winkeliers en kelners/bar-

al reden om juist in het mkb aandacht te
hebben voor werkdruk en werkstress als

Werkstress is een stuk ernstiger dan werkdruk.

risicofactoren voor verzuim.

Het leidt op langere termijn tot lichamelijke,

Wanneer wordt werkdruk
ongezond?

psychische en/of gedragsmatige gevolgen

Typerend voor werkdruk als ondermijnend fenomeen is dat het gaat om situaties waarin werknemers aanhoudend

Werkdruk en werkstress zijn niet lineair

personeel. Fysiotherapeuten scoren met

niet, of slechts met grote moeite, bin-

met elkaar verbonden. Of de individu-

een gemiddelde van 2,3 een werkdruk die

nen de beschikbare tijd aan de gestelde

ele werknemer een gezonde werkdruk

net wat onder het gemiddelde van alle

eisen kunnen voldoen en daarbij tevens

ervaart en periodes van drukte ziet als

Nederlandse werknemers zit.

onvoldoende mogelijkheden hebben om

een uitdaging in plaats van een bedrei-

de problemen die daaraan ten grondslag

ging, wordt door veel verschillende fac-

Mkb scoort hoog

liggen structureel op te lossen. Dus het

toren bepaald.

Emotionele zwaarte en baanbeheersing

gaat niet alleen om de toestand waarin

lijken in alle beroepen sterk samen te

hoge werkdruk aanwezig is, maar ook het

Top 10 beroepen met werkdruk

hangen met de ervaren werkdruk. Verder

onvermogen om daar zelf echt invloed op

Factoren die in de literatuur vaak wor-

variëren de invloed van de verschil-

uit te oefenen.

den genoemd in relatie tot werkdruk, zijn

lende determinanten van werkdruk sterk

We weten uit studies rond werkdruk dat

persoonskenmerken, baanbeheersing,

per beroep. Opvallend is dat met name

een situatie waarin hoge eisen worden

emotionele en fysieke belasting, werk-

beroepen uit het mkb hoog scoren op

gesteld aan werknemers die voldoende

zekerheid en verwachtingen ten aanzien

werkdruk. Belangrijke oorzaken hiervan

autonomie en sociale steun ervaren, juist
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Person Environment Fit
De Person Environment Fit is een
gezonde balans tussen de objectieve
en subjectieve omgevingseisen van de
werknemer. Bepalend voor de kwaliteit
van deze ‘Fit’ zijn de mogelijkheden om
stressvolle situaties effectief te kunnen hanteren. Wanneer iemand een
goede Person Environment Fit ervaart,
wordt de kans op uitval door overbelasting en stress fors gereduceerd.
groei en ontwikkeling stimuleert. Bij de

voldoende onder eigen regie uitvoeren

Door te investeren in zowel de omge-

aanpak van werkstress die gerelateerd is

en is ook nog gemotiveerd zich verder

ving als in de persoonlijke vaardighe-

aan werkdruk is het dus noodzakelijk om

te ontwikkelen richting de toekomst.

den van de werknemer, kan een ‘Fit’

niet vanuit een reflex direct de taakbelas-

Misschien lijkt bovenstaande opsom-

worden bereikt die persoonlijke groei

ting of druk te verminderen, maar ook te

ming voor velen een wat geïdealiseerd

en ontwikkeling tot gevolg heeft, in

kijken naar de vermogens van de werkne-

plaatje, maar het biedt wel de moge-

plaats van stress-gerelateerd verzuim.

mer om hier zelf regie over te voeren en

lijkheid om belangrijke signalen op een

Bepalende mechanismen hierbij zijn

support te genereren.

rijtje te zetten:

het vermogen tot actief en probleem-

• Zit de werknemer letterlijk of

oplossend handelen, het vermogen om

Begripsvorming
Wat is nou eigenlijk een ‘vitale’ en ‘duurzaam inzetbare’ werknemer?
De (duurzaam) vitale werknemer kenmerkt zich door:
• Het ervaren van affectief
welbevinden.
• Het ervaren van fysiek welbevinden.

gevoelsmatig niet lekker in zijn vel?

de ervaren ‘MisFit’ te reduceren en de

• Kan de werknemer wel voldoen aan

sociale ondersteuning door relevante

de gestelde eisen?
• Lukt het om met voldoende
zelfsturing je baan in te vullen?

anderen (leidinggevenden, collega’s,
familie, vrienden).
Of een werknemer last heeft/krijgt

• Heeft de werknemer nog wel energie,

van werkstress vanwege een slechte

motivatie en veerkracht om zich door

Person Environment Fit, wordt naast de

te ontwikkelen?

omgeving dus ook sterk bepaald door
de persoonlijke vaardigheden van de

• Het hebben van voldoende

werknemer die samenhangen met pro-

• Autonomie.

Kortdurende en
aanhoudende stress

• Aspiraties gekoppeld aan werk.

Op het moment dat zich een periode

van de eigen perceptie en het vermo-

voordoet waarin de optimale ‘Fit’ tussen

gen om sociale steun te organiseren.

competenties.

Een vitale werknemer zit dus zowel

werknemer en omgeving verloren gaat,

gevoelsmatig als letterlijk lekker in zijn

ontstaat een situatie die ‘stressvol’ kan

vel, kan het werk aan, kan het werk

worden genoemd.

bleemoplossend handelen, reguleren

Door dit digitale voorsorteren kunnen de
vervolgacties meer maatwerk bieden hetgeen de
kans op succesvolle gedragsverandering vergroot
25
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• Eustress

gend. Waarom heeft stress dan toch

Even onder druk staan en stress ervaren

zo’n slechte reputatie als het gaat om de

is in principe niet bedreigend voor onze

gezondheid van mensen?

gezondheid. Sterker nog, het vergroot

Gezonde werkstress
Werknemers die adequaat kunnen
reageren op stressoren vertonen de

tijdelijk ons vermogen om op een ‘bedrei-

• Di stress

volgende kenmerken van gezonde

ging’ te reageren. Deze positieve stress

Dezelfde reacties op stress en de hormo-

werkstress:

wordt ook wel Eustress genoemd.

nen die hierbij vrijkomen, zijn op de lange

Positieve effecten die met deze vorm van

termijn juist ondermijnend voor een goed

stress samenhangen zijn:

functioneren en een goede gezondheid.

• Meer energie

Denk hierbij aan het verhogen van de

• Meer concentratie en alertheid

bloeddruk en de ademhalingsfrequen-

• Meer uithoudingsvermogen

tie, een toename van de hoeveelheid

• Denkt positief over het werk.

• Grotere creativiteit

beschikbare glucose in je bloedbaan,

• B iedt moeilijkheden actief het

• Betere afweer

spanningsverhoging in grote spiergroe-

• Meer werk gaat gepaard met een
passende extra inspanning.
• Gevoel de zaken nog in de hand te
hebben.

hoofd.
• Inzet past bij de taak.
• Extra werk leidt tot vermoeidheid.

Hoe meer het nieuwe gedrag onderdeel wordt

• Verwachting dat extra inspanningen

van dagelijkse routines, hoe minder wilskracht er

• O p het moment dat werknemers

uiteindelijk nodig is om het vol te houden

resultaat op zullen leveren.
langere tijd niet in staat zijn om te
voldoen aan de eisen die aan hen
worden gesteld, ontstaan reacties
die horen bij ongezonde werkstress:
Extra werk roept emoties op.
• G evoel de zaken niet meer aan

Deze effecten zijn merkbaar in ons

pen en een zeer ‘alert’ brein.

lichaam en noemen we de ‘stressres-

Als deze toestand lang aanhoudt, komen

pons’. Deze respons helpt ons alert en

andere verschijnselen op de voorgrond te

met energie te reageren op situaties die

staan:

• Denkt negatief over het werk.

bedreigend zijn en waar we verandering

• Vermoeidheid, soms zelfs uitputting

• Gebrek aan herstel na inspanning,

in willen brengen. Indien de bedreiging

• Afname concentratie en alertheid

ook inderdaad vermindert, dooft de res-

• Minder helder nadenken

pons en normaliseert de situatie. Deze

• Overmatige aanhoudende

evolutionair oude respons is feitelijk
eerder levensreddend dan levensbedrei-

spierspanning
• Minder weerstand

te kunnen, werk bedreigend voor
gezondheid.

uitputting dreigt.
• Extra werk leidt tot verstoring en
ziekte.
• Onzeker of inspanningen tot resultaat leiden.
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Programma 2017
MoveMens biedt een interessant scholingsprogramma voor de ondernemende fysiotherapeut. Vorig jaar zijn deze opleidingen van start gegaan voor de bij Het Gezonde Net aangesloten praktijken. Dit jaar is het programma ook beschikbaar
voor iedere geïnteresseerde.

Lean Management
in de
fysiotherapiepraktijk

Bepaal en implementeer
je (online)
communicatiestrategie

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

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

Qualiview
Van patiënt naar fan
Haal het maximale uit je gegevens van
Qualiview.
Tijdens deze opleiding leert de cursist om
gegevens uit Qualiview te interpreteren en
de doorvertaling te maken naar het praktijkbeleid, naar de doelen van de praktijk en de
doelen van de medewerkers.

Opzet van de opleiding
De opleiding neemt één dagdeel van uw tijd
in beslag.
Als voorbereiding op de workshop wordt de
cursist verzocht de webinar van Qualizorg te
volgen.

Kernwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudige interpretatie dashboard
Eenvoudige interpretatie resultaten
Onderdeel ‘Beheer’
Maatwerk
Filters en uitbreiden van vragen
HRM & Marketing (tool)
Doorvertaling naar POP, PDCA,
kwaliteitsjaarverslag
Hoe zet je dit in de markt?

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

Kernwaarden:
•
•

•
•

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

•
•

Praktijkeigenaar/praktijkbeheerder
maakt zich ‘Lean-leidinggeven’ eigen
Medewerkers van de praktijk raken
vertrouwd met de Lean-instrumenten en kunnen deze zelfstandig
toepassen.
Resultaat: medewerkers hebben
relatief meer tijd voor patiënten
Medewerkers ervaren meer rust
onder minder druk
Hogere patiënttevredenheid
Medewerkers hebben zich ‘permanent verbeteren’ eigen gemaakt.

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

Kernwaarden:
•
•

•
•
•
•

Praktijkeigenaar/praktijkbeheerder
maakt zich ‘Lean-leidinggeven’ eigen
Medewerkers van de praktijk raken
vertrouwd met de Lean-instrumenten en kunnen deze zelfstandig
toepassen.
Resultaat: medewerkers hebben
relatief meer tijd voor patiënten
Medewerkers ervaren meer rust
onder minder druk
Hogere patiënttevredenheid
Medewerkers hebben zich ‘permanent verbeteren’ eigen gemaakt.

Begeleidingstips:
• Plaats werkdruk en werkstress in de
context van de Person Environment
Fit.
• A nalyseer naast de werknemergebonden-factoren ook de omgevingsfactoren.
• A ccepteer dat de balans tussen
werknemer en omgeving dynamisch
is en blijft.
• H elp werknemers bij het bewust
worden van stress-gerelateerdeverschijnselen, individuele stressoren en de eigen weerbaarheid.
• I ndividu-gerichte-aanpak van
Voorbeelden van situaties die mogelijk

om een goede balans tussen eisen die de

werkstress moet gebaseerd zijn op

kort, dan wel langdurig, ‘bedreigend’ zijn,

omgeving stelt en het vermogen om daar

het profiel van de werknemer en

kennen we in de moderne werk/privé-

adequaat op te reageren. Heel persoon-

moet onderdeel zijn van een geza-

balans genoeg. Denk maar aan deadlines,

lijk dus. Zie ook kadertekst.

onderbezetting, mantelzorg, geldzorgen,

Naast persoonlijkheid zijn er nog andere

• Richt de aanpak op vaardigheden en

agressie, (werk-)conflicten, reorganisaties

factoren die een rol spelen bij stress-

attitudes die passen bij oplossings-

en een matige werksfeer. Ongetwijfeld

bestendigheid en een goede Person

gerichte actie(s), perceptiegerichte

voor velen van ons (deels) herkenbaar.

Environment Fit. De belangrijkste factoren zijn:

Gezonde versus
ongezonde werkstress

• Context (regelruimte, job-load,

Wanneer is werkstress gezond en wan-

• Controle, eigen effectiviteit,

neer slaat die stress over in een ongezonde situatie? Natuurlijk is dat per

sociale steun)
beheersingsoriëntatie

menlijke besluitvorming.

acties en sociale steun.
• Heb aandacht voor de implementatie van nieuw gedrag in de dagelijkse routines.
• Combineer de kracht van eHealth
met persoonlijke aandacht.

• Zingeving, motieven

Wanneer iemand een goede Person Environment Fit
ervaart, wordt de kans op uitval door overbelasting
en stress fors gereduceerd
persoon verschillend en ook wanneer we

• Levensloop en loopbaanfase

de theorie van de Person Environment

• Zelfmanagement

Fit (zie kader) erbij betrekken, is er geen

• Probleemoplossende vaardigheden

rechtlijnige relatie te duiden tussen een

• Fitheid

(langdurig) lastige situatie op het werk

Deze factoren zijn in principe bij iedere

of in de privésfeer en de mate waarin

werknemer van belang en het zou hel-

iemand stress ervaart. Het gaat steeds

pend zijn als vanuit de organisatie waar
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Als er een manier is om effectiever te zijn,
waarom zou u die dan niet gebruiken?

Shockwave

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

Masterpuls »ultra«

Duolith SD1 »ultra«

ShockMaster 500

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

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

mogelijk support geboden wordt bij het

gerelateerde verschijnselen en het effect

• Sociale steun vragen

positief beïnvloeden van deze factoren.

op het persoonlijk functioneren in kaart

• Belemmerende overtuigingen

Vanzelfsprekend ligt hier ook een eigen

gebracht, samen met factoren die een

verantwoordelijkheid van de werknemer.

rol spelen bij het ontstaan van de ‘MisFit’

• Time Management

die uiteindelijk tot aanhoudende stress

• Regie nemen en laten

Individuele aanpak werkstress

leidt. Vervolgens worden belangrijke

• Vergroten assertiviteit

Samenvattend kun je dus stellen dat

drijfveren, persoonlijke doelen, strate-

• Specifieke functiegerichte skills

(werk-)stress samenhangt met de ‘Fit’

gieën en bijbehorende acties in kaart

Eenmaal in de actie komt de uitdaging

tussen mens en omgeving en dat deze

gebracht om de werknemer optimaal

om deze zodanig te borgen dat ze onder-

‘Fit’ een dynamisch karakter kent en per

te ondersteunen bij het maken van pas-

deel gaan worden van het gewoontege-

persoon verschilt. Zowel de omgeving

sende keuzes in het kader van maatwerk

drag van de werknemer als onderdeel

als de persoon zijn in beweging en een

stressmanagement. Vervolgens gaat de

van de nieuwe balans in de Person

uitdagen

effectief beleid gericht op de aanpak
van werkdruk en werkstress speelt in op
het steeds optimaliseren van deze ‘Fit’.
Voor programma’s die gericht zijn op de
individuele werknemer betekent dit dus
dat er geen ‘one size Fits all’-oplossing
is. De uitdaging zit hem in het doorlopen van verschillende stappen om tot

Het gaat steeds om een goede balans tussen eisen
die de omgeving stelt en het vermogen om daar
adequaat op te reageren, heel persoonlijk dus

maatwerksupport van de werknemer
te komen. Het helpt om dit stapsge-

werknemer aan de slag met het actieplan

Environment Fit. We weten dat het in

wijs te doorlopen waarbij de stap naar

waarin de persoonlijke keuzes omgezet

deze fase belangrijk is om bewust te eva-

bewustwording wordt genomen door

worden in concrete acties.

lueren wat het nieuwe gedrag oplevert
om een positieve beloning te laten ont-

het maken van een individueel (stress-)
Denk hierbij aan acties als:

staan voor de inspanningen die worden

• Optimaliseren leefstijl

geleverd. Verder is het aan te bevelen om

Maak een (stress-)profiel

• Bewuste ontspanning, mindfulness

nieuwe routines te laten ontstaan door

In dit persoonlijke profiel worden stress-

• Gezond slapen

het gedrag goed te implementeren in

profiel.
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dagelijkse of wekelijkse bezigheden. Hoe

een persoonlijk dossier/profiel maar ook

Bewust worden

meer het nieuwe gedrag onderdeel wordt

met modules die ondersteunen bij pro-

De stappen die bewustwording bevor-

van dagelijkse routines, hoe minder wils-

bleemoplossend handelen, beïnvloeden

deren, kunnen in kaart worden gebracht

kracht er uiteindelijk nodig is om het vol

van de ervaren ‘MisFit’ en het organise-

middels een check die online te doen is.

te houden. Tijdens deze fasen zijn sup-

ren van sociale steun. Op deze manier

Op basis van deze check krijgt de werkne-

portsystemen als eHealth en individuele

kan de werknemer de gesprekken met

mer feedback over:
• Relevante thema’s en normen
rond stress.

Voor programma’s die gericht zijn op de individuele

• Het eigen vermogen tot zelfregulatie

werknemer betekent dit dus dat er geen ‘one size

• Mogelijke risico’s.

Fits all’-oplossing is

Op basis van deze info kan vervolgens

en proactieve coping.

een logische en passende vervolgroute
gestart worden die kan variëren van een

advisering belangrijke instrumenten. Op

een coach ook goed voorbereiden en

bevestiging dat de werknemer prima

deze manier kan een persoonlijke aanpak

evalueren. Dit stimuleert een actieve en

bestand lijkt te zijn tegen stress en geen

van werkstress worden aangeboden die

efficiënte aanpak!

vervolgacties behoeft, tot de conclusie
dat er een combinatie is van uitgespro-

past bij het zogenoemde 2.0 tijdperk.
De verschillende fases die onderdeel zijn

ken stress-gerelateerde verschijnselen,

2.0 tijdperk

van deze ‘blended coaching’ bestaan uit:

een verhoogd niveau van ervaren stress

Het 2.0 tijdperk is een aanpak die bestaat

• Bewust worden

en matige zelfregulerende vaardigheden.

uit ‘blended coaching’ waarbij de werk-

• Kiezen

In het laatste geval lijkt het niet meer dan

nemer in een online omgeving geholpen

• In actie komen

logisch dat de werknemer niet op eigen

wordt met metingen, informatie modules,

• Gedrag behouden

kracht zijn of haar stressmanagement zal
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kunnen veranderen en baat heeft bij indi-

duiden van de verschillende uitkomsten

• Bewust ontspannen

viduele coaching.

waarna een actieve ondersteuning van

• Gezond slapen

Door dit digitale voorsorteren kunnen de

het keuzeproces plaatsvindt. De coaches

vervolgacties meer maatwerk bieden het-

toetsen de keuzes van de werknemer

Gedrag behouden

geen de kans op succesvolle gedragsver-

aan een aantal belangrijke principes die

Door middel van een online evaluatiemo-

andering vergroot.

vanuit modellen rond gedragsverandering

dule waarin de werknemer voor zichzelf

zijn geformuleerd:

analyseert welk gedrag er door de inter-

Vervolgens wordt de bewustwording

• Past deze oplossing goed bij jou?

ventie veranderd is, welke effecten hier-

verder verdiept door werknemers mee

• Geloof je dat je deze oplossing

van merkbaar zijn en welke rol de werk-

te nemen in de stap ‘Hoe werkt stress?’.
Dit behelst een verdiepende fase van
bewustwording en bereidt de werknemer
door middel van educatie en het analyseren van de eigen stress en weerbaarheid

kunt realiseren?
• Geloof je dat deze oplossing
het gewenste effect zal hebben?
• Kan jouw omgeving hier een
ondersteunende rol in spelen?

voor op het maken van passende en persoonlijke oplossingsrichtingen.

Kiezen

nemer hier zelf in heeft gespeeld, kan
de werknemer zijn eigen gedrag bewust
en positief bekrachtigen. Dit bevordert
zelfinzicht en ondersteunt een duurzame
gedragsverandering. Deze manier van
evalueren geeft zicht op wat er is ver-

Dit zijn belangrijke voorspellende fac-

anderd en welke rol de werknemer daar

toren voor het realiseren van ‘nieuw’

zelf bij heeft gespeeld. Op deze manier

gedrag.

draagt deze ‘blended’ coaching bij aan

Eenmaal aangeland in de fase van het
kiezen van persoonlijke oplossingen
en actiemodules zijn de vervolgroutes
verschillend. Werknemers met een verhoogde ‘stress-score’ en redelijke tot
goede zelfmanagement-vaardigheden
kunnen kiezen voor een ‘do it yourself’
variant waarin gekozen kan worden voor

Op deze manier draagt ‘blended’ coaching bij aan het
vertrouwen van de werknemer in het eigen kunnen
en het verkennen en verleggen van eigen grenzen

diverse actiemodules die allen op hun
eigen manier ondersteunend zijn bij het

In actie komen

het vermogen op een actieve, controle-

aanpakken van de ‘MisFit’.

Tijdens deze fase is het van belang dat de

rende en planmatige wijze met aanpas-

Hier kan de veranderintentie van de

werknemer aan de slag gaat op basis van

sing vereisende situaties om te gaan en

werknemer worden omgezet in actie en

de gemaakte keuzes. De coaching richt

kan de werknemer vertrouwen opbouwen

oefening. Het feit dat werknemers hier

zich in deze fase natuurlijk vooral op de

in het eigen kunnen en de eigen grenzen

kunnen kiezen voor gedifferentieerde

uitvoering van de geplande acties en ook

verkennen en verleggen. j

oplossingen en zelf bepalen welke oplos-

hier kan het ‘blended’-model een goede

singen het beste passen bij hun eigen

bijdrage leveren aan het bereiken van de

Max Lak is Chief Mind Officer bij

analyse en behoefte, is een essenti-

persoonlijke doelen van de werknemer.

MOVESMART.company

ële stap in zelfmanagement en bevordert
duurzame gedragsverandering.

Voorbeelden van actiemodules die in dit

Werknemers met een verhoogd stress-

kader worden ingezet zijn:

niveau in combinatie met matige tot

• Assertiviteit

slechte zelfmanagement-vaardigheden,

• Regie nemen

hebben baat bij een keuzeproces dat

• Steun organiseren

wordt ondersteund door een consult bij

• Anders leren denken

een coach. Deze coach kan helpen bij het

• Time Management

Meer info?
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Samenwerken en leren van elkaar

OMT-ers initiëren
en activeren
tekst: Martijn Plantinga
beeld: Martin van Welzen

In de vorige uitgave van MoveMens spraken we met de voorzitter van de NAOMT, waarbij het vooral ging over de nieuwe koers
van de NAOMT. Uit verschillende bijeenkomsten met leden over
de te volgen koers, kwamen twee nieuwe richtingen in beeld.
Enerzijds moet meer samenwerking worden gezocht met andere
beroepsgroepen in de eerste en tweede lijnszorg. Anderzijds is
het wenselijk om een soort meester-gezel gedachte in het leven
te roepen waarbij net-afgestudeerden meer praktische kennis
op kunnen doen bij oudgedienden. We praten deze keer met
Humbert Buur, NAOMT-lid van het eerste uur en initiator van het
Rugpijnnetwerk Amsterdam.
Niet alleen vooral samenwerken binnen

Amsterdam, een samenwerkingsverband

de eigen beroepsgroep, maar vooral ook

tussen gespecialiseerde fysiotherapeu-

op zoek gaan naar kruisbestuivingen met

ten, medisch specialisten en huisartsen

andere beroepsgroepen, dát is de uitda-

in en rond Amsterdam. Zij zetten hun

ging. Humbert Buur ziet hier een kans

gezamenlijke kennis en expertise in om

voor de NAOMT om meer inhoud toe

patiënten met (lage) rugklachten de beste

te kunnen voegen aan de kennis van de

zorg te bieden.

beroepsgroep en daarbij het netwerk uit
te kunnen breiden. Humbert is als ortho-

Samen met andere bloedgroepen

pedisch manueeltherapeut werkzaam

Humbert: “Drie jaar geleden hebben we

bij ‘Gezond in Zuid’, een paramedisch

vanuit een stichting het Rugpijnnetwerk

centrum in Amsterdam en één van de

Amsterdam opgericht. Het netwerk is

actieve leden van de NAOMT. Een mooi

opgericht vanuit de gedachte om wervel-

voorbeeld van samenwerking met andere

kolomproblemen te behandelen. We heb-

bloedgroepen is het Rugpijnnetwerk

ben in Amsterdam verschillende fysiothe-
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rapeuten en andere zorgaanbieders bij

behandeld moesten worden. We hebben

te vinden. Daarnaast moest de commu-

elkaar gekregen, die academische oplei-

de koppen bij elkaar gestoken en zeiden:

nicatie tussen de behandelaars, vooral

dingen in binnen- en buitenland hebben

als we wat willen doen, moet je het stads

naar de ziekenhuizen (dat is het primaire

afgerond. De overeenkomst was: passie

breed uitrollen. Iedere wijk of buurt moet

doel) zo correct en duidelijk zijn, dat men-

voor de rug. Het is mooi om hier als OMT-

minimaal een praktijk hebben die samen-

sen die eigenlijk niet op de spreekuren

er en lid van de NAOMT mijn bijdrage

werkt binnen het netwerk. Tot nu toe lukt

van een specialist thuishoren, daar weg

aan te kunnen leveren.”

dat heel goed.

blijven. Humbert: “Er zat hier altijd veel
ruis. Zo waren er veel patiënten met psy-

‘Op zoek gaan naar kruisbestuivingen met andere

chosomatische rugpijn op de poli van de

beroepsgroepen, dát is de uitdaging!’

kan worden vanuit het bewegingsap-

orthopeden. Pijn die niet meer verklaard
paraat. Die mensen wil je daar eigenlijk
weghouden. Omgekeerd hebben specia-

In de stichting hebben behalve Humbert

Vaak komen mensen uit een opleiding en

listen ook behoefte aan fysiotherapeuten

ook Jan Spits (gespecialiseerd in

hebben ze vooral contact met soortge-

die doen wat ze zeggen en een kwaliteit

McKenzie), Maarten Melief (manuele

noten. Dus te weinig met anderen. We

van behandeling geven waardoor bijvoor-

therapie Maitland IMTA en bewegings-

hebben daarom afgesproken dat zij ook

beeld mensen met ernstige scoliose of

wetenschappen VU) en Rogier Nelis (stu-

kennis moeten gaan maken met andere

mensen na ernstige rug- of nekoperaties

deerde MMT aan de Curtin university bij

bloedgroepen. Om onderling kennis uit te

behandeld worden volgens afspraken die

o.a. Peter O’Sullivan in Australië) zitting.

wisselen. Zo ben je beter op de hoogte

gemaakt zijn met de specialist.“

Inmiddels zijn er bij het rugpijnnetwerk 30

van wat anderen doen en gaan mensen

praktijken in en rond Amsterdam aange-

ook denken: dát is interessant, hier wil ik

Laat jezelf zien

sloten. Humbert: ”Wij hebben het netwerk

meer van weten en wat mee doen.“

Een van die afspraken die is gemaakt tus-

opgericht in samenwerking met orthope-

sen de specialisten van het ziekenhuis en

den van het OLVG Oost en OLVG West,

Aanpak van het rugpijnnetwerk

het Rugpijnnetwerk is bijvoorbeeld dat

daar kwam in eerste instantie het verzoek

Bij de oprichting waren er twee prioritei-

bij ernstige trauma’s als wervelfractu-

vandaan. Zij wilden goede of eigenlijk

ten. Er moest allereerst een organisatie

ren de eerste 3 maanden geen fysio- of

betere behandelaars voor hun patiënten,

worden neergezet waarbij huisartsen

manueeltherapie wordt toegepast. Pas

want zij kregen te vaak mensen terug die

en specialisten (de verwijzers) de goed

drie maanden na zo’n wervelfractuur ga

bijvoorbeeld weer gemasseerd of anders

gekwalificeerde rugbehandelaars wisten

je met oefentherapie weer kracht opbou-
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Rugpijnnetwerk
Rugpijnnetwerk Amsterdam (www.
rugpijnnetwerk.nl) is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde
fysiotherapeuten, medisch specialisten
en huisartsen in en rond Amsterdam.
Er is een intensieve samenwerking
met de specialisten van OLVG Oost en
OLVG West. Zij zetten hun gezamenlijke kennis en expertise in om patiënten
wen in de spieren rond de wervelkolom.

presentatie van iemand die een opleiding

de beste zorg te bieden. Om deze kwa-

Humbert: “Dat soort afspraken zijn heel

in Australië heeft gevolgd. Humbert: “Ik

litatief hoogwaardige zorg ook buiten

belangrijk.

hoop dat anderen zich dan geroepen voe-

het ziekenhuis te waarborgen volgt

Je ziet door het succes dat er in

len om wat meer van zichzelf te laten zien

behandeling door de selecte groep

Nederland meerdere netwerken ont-

en te laten horen.”

gespecialiseerde fysiotherapeuten van
het rugpijnnetwerk.

staan. Wij werken bijvoorbeeld ook al
samen met een netwerk Noord-Holland.

Leren van elkaar

Samenwerking en communicatie tus-

Omdat we zo actief zijn en onze nek uit-

Het gaat duidelijk om samenwerken;

sen de verschillende zorgverleners is

steken, zien we dat in andere regio’s ook

leren van elkaar. En niet: het één is beter

essentieel voor goede zorg.

specialisten uit de tweede lijn samen-

dan het andere, de stammenstrijd van

Bijeenkomsten, scholing en implemen-

werken met fysiotherapeuten en manu-

vroeger is verleden tijd.

tatie van afspraken zijn binnen het

eeltherapeuten uit de eerste lijn. Als

Humbert: “Door ons te houden aan de

netwerk van essentieel belang om de

orthopedisch manueeltherapeut heb ik

profielen die er liggen, bijvoorbeeld richt-

samenwerking te laten slagen.

net als een aantal andere mensen binnen

lijnen voor rugpijn, en door alle expertise

de NAOMT al jaren mijn nek uitgestoken

te laten zien, demonstreren we wat we

om mensen transparant te laten zien wat

kunnen en wat we nog meer doen. Door

we doen. Ik heb hier in Amsterdam voor-

onze ervaring en opleiding, kunnen we

gesteld om in het najaar een praktische

meer patiënten eruit pikken waarbij je

bijeenkomst te plannen waarbij mensen

ziet dat iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld

uit onze opleiding, bijvoorbeeld Hans van

als het resultaat bij een patiënt ondanks

de Berg, een presentatie gaan geven aan

oefenen uitblijft, of dat het herstel langer

de hand van een casuïstiek. Dus we gaan

duurt dan verwacht. Dan is het leuk dat

de casus van een patiënt presenteren

je een kwaliteitsnetwerk hebt met veel

met onze daarbij behorende manieren

expertise, zodat je naar elkaar kunt ver-

van redeneren, de NAOMT-gedachte.

wijzen om het resultaat van een behan-

Vervolgens demonstreren we direct een

deling op een hoger plan te krijgen.”

aantal technieken. Ik hoop dat anderen

De gedachte van Hans van de Berg, die

dat straks ook als format gaan gebruiken

vroeger de opleiding OMT verzorgde

en hiermee hun praktisch handelen op

was altijd: ‘Kijk verder dan je neus lang

scherp kunnen stellen.”

is. Haal van alles wat er in de wereld te

De bedoeling van dit soort bijeenkomsten

koop is, het beste binnen.’ Humbert: “Of

is dat er verschillende onderwerpen wor-

dat nu vanuit de chiropractie komt, uit

den behandeld. Dat kan een verhaal over

de ostheopatie of de methode Maitland,

McKenzie therapie zijn, maar ook een

je kijkt gewoon wat je het beste kunt
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Jan Spits
Eigenaar van het Medisch Back en Neck Centrum
in Amsterdam-Zuid en in Ouderkerk aan de Amstel
“Door mijn internationale McKenzie-opleiding en als
mede-oprichter van het Rugpijnnetwerk weet ik dat
samenwerking, zowel mono- als interdisciplinair, van
het grootste belang is voor de optimale behandeling
van patiënten met problemen aan de wervelkolom”

gebruiken als gereedschap om een

Soms komt er een orthopeed uit een

zien we er ook wel wat jongeren tussen

patiënt te behandelen. Dát signaal willen

andere regio. Die komt dan 10 maanden

zitten. Het leuke bij bijvoorbeeld onze

wij naar voren brengen.”

lang met toppers uit het OLVG meelopen

laatste rugnetwerkbijeenkomst, was dat

en mee-opereren en keert daarna weer

dit prikkelend werkte. Hier waren ver-

Meester-gezelgedachte

terug naar zijn eigen ziekenhuis. Daar

schillende jonge fysiotherapeuten uit het

Waarom de meester-gezelgedachte bin-

kan hij de expertise die hij heeft opge-

OLVG bij. We hadden afgesproken met de

nen de NAOMT? Humbert: “Wij voelen

daan zelf weer toepassen. Dat is eigen-

orthopeden dat zij mensen zouden deta-

wat er leeft bij net-afgestudeerden.

lijk precies wat wij ook graag zouden

cheren om mee te lopen met het spreek-

Dat veel opleidingen niet meer de

willen. Mensen laten meedraaien, laten

uur. De jonge garde vroeg: Kan ik dat zelf

vaardigheden hebben om technieken te

zien dat er nog meer is dan alleen wat je

niet? Toen dacht ik: Ja, eindelijk gaan we

hanteren die wij omschrijven als best

“Veel opleidingen hebben niet meer de

practices. Op de huidige opleiding leren
OMT-ers vooral de evidente technieken.

vaardigheden om technieken te hanteren die

Maat technieken die nog niet onderbouwd zijn, maar wel waardevol voor

wij omschrijven als best practices”

onze patiënten, krijgen ze vaak al niet
meer mee. Dus waar wij naartoe willen
met het meester-gezel model is dat we

op je opleiding hebt geleerd. En dat je in

de goede kant op, want het gaat erom dat

meer mensen, dan maar ná hun oplei-

de toekomst, dat is het leuke als je met

vooral jonge mensen dit gaan oppikken.”

ding manueel therapie, willen uitnodi-

grote groepen gaat werken, je ook een

De gedachte om vooral jongeren meer bij

gen om meer praktijkkennis op te doen.

onderbouwing van nog niet bewezen

het vak te betrekken leeft erg bij de OMT-

Dat zou Postacademiaal kunnen, om als

technieken kunt creëren.”

ers. In de opleiding, zo vinden ze, worden
de studenten praktisch veel te weinig

het ware de stage die vroeger in onze
opleiding zat, ná de opleiding te doen in

Nieuwe aanwas

gevoed met zaken waarmee je ook lol

een soort van fellowship. De orthopeden

Kijk je nu op foto’s van bijvoorbeeld de

in je vak houdt. Dat is een belangrijke

waar we mee samenwerken in het OLVG

leden van de NAOMT, dan zie je nog

drive die onder andere heeft geleid tot de

(Altena en Kempen) kennen dat ook.

teveel grijs haar, meent Humbert. “Al

leerling-gezel gedachte.

Rogier Nelis
Eigenaar van Leefstijl Fysiotherapie & Training
“Door korte lijnen binnen het Rugpijnnetwerk en een
transparante, uniforme aanpak streven wij naar een hoge
kwaliteit rugzorg”
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Humbert Buur
Eigenaar Gezond in Zuid
Humbert Buur is vanaf de oprichting lid
van de NAOMT, een landelijk netwerk
van orthopedisch manueel therapeuten, waarbij ongeveer 100 leden zijn
aangesloten die gezamenlijk garant
staan voor de behandelkwaliteit. De
orthopedisch manueeltherapeut is een
specialist op het gebied van diagnosHumbert: “Het grootste probleem begint

maar er is teveel aandacht voor de

tiek bij en behandeling van stoornissen

al bij de duur van de opleiding. In mijn

wetenschappelijke kant. Er zou iets bij

van het bewegingsapparaat. Zijn spe-

tijd bij de SOMT was de opleiding vier

moeten komen als een Postacademiale

cifieke deskundigheid is gebaseerd op

jaar en bij de OMT was het ook vier jaar.

scholing om studenten de gelegenheid

een postacademiale of postuniversi-

Vanwege de stage had je soms zelfs

te geven om weer in een schoolse omge-

taire opleiding, waarvoor de opleiding

enige maanden uitloop. Nu dat is terug-

ving te leren.

fysiotherapie of geneeskunde de basis
vormt.

gebracht naar drie jaar, zie je dat hier

Leden NAOMT kiezen voor
nieuwe koers

Humbert heeft tientallen jaren een

tijd meer voor is. Door de hoeveelheid tijd
voor de wetenschap is er geen tijd meer

Leden NAOMT kiezen voor nieuwe koers

en samen met twee andere profes-

voor heel veel praktische zaken. In mijn

Onlangs presenteerde de NAOMT de

sionals in de fysiotherapie en manuele

tijd liepen we 44 dagen stage waarvan 8

plannen voor een nieuwe koers. Deze

therapie, opende hij in 2011 ‘Gezond

in de opleiding en de rest in praktijken.

werden positief ontvangen. De term

in Zuid’. In dit paramedisch centrum

Dat is teruggebracht naar 6 dagen stage

‘gilde’ klinkt wellicht wat ouderwets

werkt een groot aantal paramedische

binnen de opleiding en niets meer daar-

maar waar het om gaat is kennisover-

zorgverleners met elkaar samen.

buiten. Wij zien in de opleidingstijd dus

dracht. “Vroeger organiseerden we van-

geen stagiaires meer in de praktijken.

uit de OMT congressen. Sommige OMT-

Dat betekent dat mensen afstuderen, een

ers kwamen dan zelfs met een patiënt

diploma krijgen, maar eigenlijk nog wei-

en stelden de vraag: wil jij er eens naar

nig kunnen.

kijken? Als we bepaalde technieken

Als je patiënt bent en je weet dat niet,

laten zien, zeggen ze: waarom heb ik

dan denk je waarschijnlijk (op de voor-

dat nooit geleerd? Vooral toen de oplei-

deur staat dat iemand een manueelthe-

ding van Delft naar Utrecht ging was er

rapie-diploma of zelfs een masterdiploma

zoveel druk van die wetenschapsrichting

van een hogeschool of universiteit heeft):

dat zij dat ook niet meer gehad hebben.

dat zal wel een hele goeie zijn. Maar in

Eigenlijk zou er een soort praktijkstroom,

praktijk zijn het mensen die maar heel

zoals vroeger op de LTS, opgezet moeten

beperkt technieken kunnen toepassen,

worden binnen de opleiding. Voor men-

simpelweg omdat ze niet voldoende

sen die verder willen gaan met praktijk,

bagage hebben.”

moet je dat best kunnen organiseren.

Vanuit de NAOMT wil ‘de oude garde’

Desnoods Postacademiaal. Wij kunnen

graag hun bagage overdragen aan de jon-

heel leidend zijn in het verbeteren van

gere generatie. Als het aan Humbert ligt

de kwaliteit van behandelingen voor met

zou er eigenlijk weer een vierde jaar aan

name jonge therapeuten. Daar blijven we

de opleiding moeten worden gekoppeld.

als OMT-ers voor knokken.” j

door de hoeveelheid studie-uren geen

eigen praktijk gehad in Amsterdam

Nu heb je na het derde jaar je Bachelor
en kun je het vierde jaar je Master halen,

Meer info? 

39

40

Cloud computing is volledig ingeburgerd

‘Cloudvrees’:
terechte angst of
een gewoon een
fabeltje?
Tekst: Jurgen Tukker

Heb je vandaag je banksaldo al een keer gecheckt? Heb je je linkedIn, Facebook of Twitter account bekeken? Misschien keek je al
even snel wat je kinderen doen op snapchat. Dan heb jij vandaag
je cloudmomentje al gehad, misschien wel zonder dat je je ervan
bewust was. Cloud computing is eigenlijk niets anders dan dataverwerking via het internet. Waar je in het verleden, applicaties
of software moest downloaden op een fysieke computer of server in je eigen praktijk, heb je tegenwoordig vanaf elke locatie
toegang tot dezelfde toepassingen via het internet. Vandaag de
dag is cloud computing niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De cijfers onderstrepen dit: maar liefst 95% van alle
bedrijven gebruikt minimaal één cloud service. Wat zijn de grootste voordelen en zijn er eigenlijk ook nadelen en gevaren?
‘De cloud’ is eigenlijk een netwerk dat

geen eigenaar meer hoeven te zijn van de

met alle aangesloten computers een soort

gebruikte hard- en software en dus ook

'wolk van computers' vormt, waarbij de

niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

eindgebruiker niet weet op hoeveel of

De details van de informatietechnologi-

welke computer(s) de software draait

sche infrastructuur worden aan het oog

of waar die computers precies staan.

onttrokken en de gebruiker beschikt over

Voordeel voor de gebruikers is dat ze zo

een ‘eigen’ infrastructuur, die in omvang
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en mogelijkheden zelf is aan te passen.

opvragen vanaf elke gewenste plek met

ledig in de cloud werken. Zij laten hun

Het is dus een techniek waarmee schaal-

internettoegang, Het ontbreken van een

beveiliging en onderzoek aan een pro-

bare online diensten kunnen worden aan-

fysieke server voor opslag van data biedt

fessional over. Zowel hun patiëntendata

geboden. Met schalen bedoelen we dat

zowel praktische als kostentechnische

als andere applicaties staan dan op een
server bij een cloudprovider.

Cloud-aanbieders investeren continu in de nieuwste

Feit of fabel?

technologie, apparatuur en kennis. Als kleine

dus volledig is ingeburgerd en vrijwel

ondernemer kun je daar met je eigen ICT-budget

blijken er toch nogal wat vragen en aanna-

en -middelen niet aan tippen

terecht, maar soms ook niet. Om hierover

Hoewel het gebruik van cloud diensten
iedereen er dagelijks mee te maken heeft,
mes te bestaan. Deze aannames zijn soms
meer duidelijkheid te verschaffen, zetten
we een aantal aannames op een rijtje, met

de diensten flexibel kunnen worden aan-

voordelen. Toch zijn er ook zaken waar

daarbij antwoorden en zaken waarmee je

gepast. Denk bijvoorbeeld aan gewenste

je rekening mee moet houden. In fysio-

rekening moet houden.

opslag of bandbreedte die je kunt afstem-

therapiepraktijken wordt elke dag omge-

men op je behoefte op een bepaald

gaan met privacygevoelig patiëntendata.

“In de cloud ben je je data kwijt. We wil-

moment. Zonder de mogelijkheid tot scha-

Het veilig opslaan van deze data is erg

len die data het liefst bij ons houden”

len heeft een aangeboden online dienst

belangrijk, ook omdat de wetgeving op

In veel gevallen staan de data bij een

geen betrekking op cloud computing.

het gebied van dataopslag steeds scher-

datacenter waar je er geen directe

per wordt. De manier waarop fysiothera-

invloed meer op hebt. Echter: je bent

In de cloud of eigen server?

piepraktijken hiermee omgaan verschilt

en blijft zelf altijd eigenaar van de data.

De cloud is overal. Bijna iedereen

nogal. Wat versta je onder een ‘veilige

Een goede hostingpartij zorgt ervoor

gebruikt de cloud, vaak zonder dat zelf te

werkwijze’? Sommige praktijken vinden

dat er een ‘bewerkersovereenkomst’

weten. Bekende cloud voorbeelden zijn

het veilig om nog met een eigen server

wordt opgemaakt waarin vastgelegd en

Gmail, Facebook, maar ook het populaire

onder het keukenblokje te werken, deze

geregeld is wie welke data mag bewer-

Office 365. In de cloud kun je bijvoor-

server zelf te onderhouden en beveiligen.

ken, geheel volgens de regels van de

beeld patiëntendata online opslaan en

Maar er zijn ook veel praktijken die vol-

Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze
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Hoe veilig zijn je gegevens en
wat kun je zelf doen?

woord gebruiken voor verschillende

In 2014 ontstond grote ophef in

websites worden vaker gehacked dan

“Alles in de cloud is veilig geback-upt”

Hollywood toen bleek dat verschillende

andere. Als een hacker toegang krijgt

De hardware van een cloud-oplossing

cloud accounts van Amerikaanse cele-

tot jouw ‘masterkey’ kan hij eenvoudig

is dan misschien wel dubbel uitgevoerd

brities bleken te zijn gehackt. Hoewel

dit wachtwoord gebruiken om ook op

tegen een eventuele uitval, maar een

cloudproviders er alles aan doen om

beter beveiligde systemen zoals Google

echte back-up van data is iets anders. In

onze online gegevens te beveiligen en

toegang te krijgen tot je gegevens. Het

een service level agreement of overeen-

hier ook veel kennis en middelen voor

gebruiken van unieke wachtwoorden

komst zal aangegeven moeten worden

hebben, blijft waakzaamheid geboden.

per dienst is dus zeer belangrijk.

wat de daadwerkelijk geleverde inspan-

Om even in Amerika te blijven: hier

Voor een betere beveiliging wordt tegen-

ning is. Er kan een back-up in de dienst zijn

is de Patriot Act van kracht. Dit zou

woordig steeds vaker gebruik gemaakt

opgenomen, maar dat kan net zo goed niet

kunnen betekenen dat in dit geval de

van een ‘two-factor authenticatie’. Dit

het geval zijn. Let daar dus op. Het ver-

Amerikaanse regering in het bezit kan

is een extra beveiligingscheck om te

schilt ook per leverancier of je data kunt

komen van bedrijfsgeheimen, klanten-

zien of degene die inlogt ook daadwer-

terughalen en voor welke termijn dit geldt.

databases, staatsgeheimen en andere

kelijk de beheerder van het account is.

Belangrijk is om hierover goede afspraken

informatie die vertrouwelijk is. Hoe

Zo stuurt Apple je een pincode van 4

te maken met een cloud-leverancier.

kwetsbaar is een overheidsdienst als

cijfers als je je iCloud op een nieuwe

het via een (zwaar beveiligde) applicatie

iPhone wilt instellen. Google doet dit

“De cloud maakt je IT goedkoper”

in de cloud haar gegevens verwerkt?

met een code via SMS.

Dat hangt ervan af. Als je op infrastruc-

Het klinkt een beetje als ver-van-mijn-

tuurniveau de aanschaf van een private

bed-show, maar een groot deel van

Enkele tips

cloud-dienst vergelijkt met het afnemen

onze gegevens staan ergens ver weg

- Gebruik unieke en wisselende wacht-

ervan, kom je al snel tot de conclusie

op verschillende servers, in Amerika

woorden voor je belangrijke cloud

dat het helemaal niet goedkoper is.

bijvoorbeeld.

diensten

manier werk je als praktijk dus geheel
volgens de laatste regels.

Cloud diensten zijn wel goedkoper als de

websites en (cloud) diensten. Sommige

- M aak gebruik van de ‘two-factor

meer is dan het zelf organiseren: ken-

Wat kun je zelf doen om je gegevens optimaal te beschermen?

nis, kwaliteit, flexibiliteit, 24x7-inrichting

Hoeveel verschillende wachtwoorden

- Werk de laatste versie van je operating

van beheer, gestandaardiseerde beheer-

gebruik je? Een groot risico schuilt in het

system en applicaties zo snel mogelijk

procedures, uptime garantie enzovoort.

feit dat veel mensen hetzelfde wacht-

bij

toegevoegde waarde van de oplossing

authenticatie’ als die wordt aangeboden
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Heel veel en vaak kleine factoren kunnen

Service’ uitkomst bieden.

van de cloud is begrijpelijk, maar vaak
ongegrond. Werken met software die

ervoor zorgen dat iets als dienst afnemen
waardevoller is voor een organisatie dan

“Met een cloud oplossing staat de

geïnstalleerd is op het bedrijfsnetwerk

zelf investeren. Het gaat dan ook om de

beheerder buitenspel”

en bijbehorende computers is niet per se

‘Total cost of ownership’: dat zijn de tota-

Als fysiotherapeut heb je veel min-

veiliger dan software in de cloud. Cloud-

le kosten van het onderhouden, het upda-

der met beheer te maken en hoef je

aanbieders doen er namelijk alles aan om

ten en de afschrijving van de hardware.

je niet bezig te houden met ICT zaken.

de data die zij bewaren voor hun klanten

Cloudcomputing is dus altijd een onder-

veilig te houden. Doen ze dat niet, zijn

“Alle IT kan naar de cloud, maar mijn

steunende dienstverlening die ervoor

ze hun klanten natuurlijk snel kwijt. Ze

applicaties niet”

zorgt dat de tijd nuttig aan de patiënt kan

investeren dan ook continu in de nieuw-

Dit hangt er vanaf of het cloudpakketten

worden besteed.

ste technologie, apparatuur en kennis en
zorgen ervoor dat hun medewerkers daar-

zijn. Een applicatie is optimaal naar de
cloud te verplaatsen als deze is ontwik-

“De Cloud is toch vrij van virussen?”

van altijd op de hoogte zijn. Daardoor ligt

keld voor cloud-gebruik. De applicatie

Helaas is dit niet het geval. Nu de cloud

het beveiligingsniveau van datacenters

wordt dan vaak in de cloud aangeboden

steeds meer gebruikt wordt is het risico

erg hoog. Als kleine ondernemer kun je

door de applicatieleverancier zelf (SaaS:

op virussen net zo groot als de traditio-

daar met je eigen ICT-budget en -midde-

Software-as-a-Service). Maar ook als

nele oplossingen zoals een eigen server.

len niet aan tippen.

de applicatie niet speciaal voor de cloud

Cloudleveranciers zijn echter wel beter

is ontwikkeld, kan deze in de meeste

op de hoogte van de virusontwikke-

“De cloud draait altijd om geld”

gevallen toch via de cloud worden aan-

lingen en dus ook beter ingespeeld op

Besparen op kosten is een geldige

geboden. In dat geval kan je provider met

het voorkomen van virus problematiek.

reden om over te stappen op de cloud,

voor jou beheerde ‘Infrastructure-as-a-

De vrees voor die veiligheid bij gebruik

maar zeker niet de meest gebruikelijke.

Belangrijkste voordelen voor de
fysiotherapiepraktijk

flicterende bestanden en formaten en

Kostenbesparend

was er geregeld twijfel over de ‘laatste

Met software die je in de cloud gebruikt,

versie’. Door in de cloud te werken ziet

bespaar je ook tijd en kosten. De leve-

Er zijn voor fysiotherapiepraktijken ver-

iedereen direct de juiste versie van een

ranciers verzorgen automatisch software-

schillende voordelen te benoemen van

document, wat de samenwerking en het

en beveiligingsupdates. Dit terwijl je

cloud computing ten opzichte van het

uiteindelijke resultaat bevordert.

gewoon een vast abonnementsbedrag
betaalt. Tevens kun je besparen op hoge

‘traditionele’ installeren van software op
eigen computers of servers. We zetten

Overal werken / thuis werken

hardware kosten en ben je geen uren

enkele voordelen op een rijtje:

Werken in de cloud maakt zowel de

kwijt aan installaties en beheer.

organisatie als de werknemers flexibel.

Toegankelijkheid documenten

De beschikbare bandbreedte is aan te

Veilige backup bij verlies

Belangrijke documenten kunnen op elke

passen aan de behoefte van de organisa-

Regelmatig komt het voor dat een laptop

gewenste plaats, vanaf iedere compu-

tie. Hiermee is bijvoorbeeld snelle groei

wordt verloren. Uiteraard is dit al verve-

ter en op elk gewenst tijdstip geopend,

relatief eenvoudig en betaalbaar op te

lend door de prijs van het apparaat zelf,

bewerkt en gedeeld worden. Hierdoor

vangen. Daarbij biedt het werknemers

maar nog vervelender is het wanneer er

kan een team optimaal samenwerken en

meer flexibiliteit in werken. Doordat je

gevoelige informatie verloren zou gaan.

beschikt iedere medewerker altijd over

feitelijk alleen een internetverbinding en

Door je gegevens op te slaan in de cloud

een up-to-date dossierstatus.

een apparaat (pc, laptop, tablet, mobiel)

behoort dit risico tot het verleden. Deze

Vroeger moest je al dan niet bewerkte

nodig hebt, kunnen mensen ook bijvoor-

kun je tenslotte vanaf elk apparaat met

bestanden en documenten heen en weer

beeld thuis werken zonder dat dit ten

een internetverbinding openen. Het is

mailen, wat regelmatig leidde tot con

koste gaat van de productiviteit.

zelfs mogelijk om op afstand gegevens te
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wissen van een verloren laptop.

Uitbraak WannaCry
ransomware
Bij het maken van deze MoveMens
editie, is de uitbraak van WannaCry
ransomware nog in volle gang. Van
parkeergarages tot ziekenhuizen over
de hele wereld, worden computers
gegijzeld. Meer dan 200.000 computers zijn op deze wijze slachtoffer
Het meest gangbare argument is flexi-

hoeft niet altijd meer een probleem te

geworden.

biliteit. Een enquête van Gartner uit

zijn. Veel praktijken hebben dubbele

Kan dit iedereen overkomen vraag je je

2014 toonde aan dat kostenbesparing

lijnen van verschillende internetprovi-

natuurlijk af. Tot nu blijkt dat wanneer

maar 14% van de redenen uitmaakte

ders en in een uiterst noodgeval is een

je de algemene spelregels van veilig

voor het gebruik van de publieke cloud

zgn ‘Mifi router’ te gebruiken. Dit is een

internet volgt, je in ieder geval veilig

in organisaties. Als je kiest voor cloud-

kleine wifi router die met een 4G kaart

was voor deze aanval.

oplossingen hoef je als ondernemer

voor de communicatie zorgt. Met de hui-

niet meer te investeren in eigen hard-

dige cloudoplossingen kun je in principe

Spelregels hierin zijn dat je

ware, zoals een eigen server, in eigen

overal waar je wil werken.

-	updates van Windows altijd zo spoe-

Je betaalt een cloud-aanbieder een

Veiligheid, juist in de cloud

-	alle updates van de overige soft-

maandelijks bedrag om dat allemaal

Voor een veilige bedrijfsvoering conform

voor jou te regelen in hun datacenter.

de wet Bescherming Persoonsgegevens,

Groei je snel door, kun je vrij eenvoudig

is het lokaal opslaan van patiëntendata

de capaciteit aanpassen in plaats van

vanuit veiligheidsoogpunt niet meer ver-

-	een professionele firewall door

een nieuwe server aan te schaffen of

antwoord. Verschillende cloudproviders

jouw leverancier laat installeren en

de bestaande uit te breiden.

bieden een oplossing en kunnen dit vei-

onderhouden;

dig mogelijk uitvoert;

softwarelicenties en ICT-onderhoud.

ware ie je gebruikt installeert;
-	zorgdraagt voor goede security software;

lig voor een praktijk verzorgen. Een groot
“Bij een overstap kun je gebruik maken

voordeel van deze cloud providers is dat

en de belangrijkste:

van alle cloud eigenschappen”

ondernemers minder hoeven te inves-

-	gebruik vooral altijd je gezonde

Cloud computing omvat verschillende

teren in hard- en software. De fysiothe-

verstand. Je opent dus nooit bijla-

diensten die elk hun eigenschappen en

rapeut kan zich weer bezighouden met

ges of klik niet op linken van onbe-

kenmerken hebben. Niet elke omscha-

waarvoor hij is opgeleid en waar hij zich

kende mailafzenders. Wantrouw

keling naar de cloud is dus hetzelfde en

het meest prettig bij voelt: het behande-

alle e-mails die u zomaar van ook

levert dezelfde voordelen op. Virtualisatie

len van patiënten. Dataopslag in de cloud

bij u bekende organisaties ontvangt

is een technologie die veel wordt toe-

zorgt voor betrouwbare en qua kosten

(let op spelfouten). En bovenal

gepast om cloud computing mogelijk te

beheersbare ICT, maar net als bij andere

wantrouw e-mails waarin u wordt

maken. Fysiotherapieprogramma’s als

diensten en producten is het wel zaak om

gevraagd om gegevens of instellin-

Intramed, Fysioroadmap, Fysiologic kun-

je goed te laten informeren. j

gen aan te passen.

nen zowel lokaal draaien, als worden
gehost door een Cloud provider.

Jurgen Tukker is adviseur bij VANAD
Comvio.

“Als het Internet eruit ligt kunnen we
toch niet werken?”
Dat de vaste internetlijn het niet doet

Meer info? 
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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

Benchmarken
in de paramedische
sector
In deze uitgave van MoveMens kijken we naar cijfers die de

Wat is ParaBench?
Met ParaBench krijgen praktijken
inzicht in hoe zij presteren en kunnen
daarop bijsturen indien nodig. Ook bij
gesprekken met verzekeraars is die
informatie belangrijk en heb je zelf
cijfers in handen. Daarnaast is het
mogelijk de eigen praktijk te vergelijken met andere fysiotherapiepraktijken. Bovendien worden trends in de

ontwikkeling van het aantal klachten en zittingen door de

branche zichtbaar. Op dit moment zijn

jaren heen weergeven. Deze cijfers laten een aantal bijzondere

Daarmee is ParaBench de grootste

uitkomsten zien en op basis daarvan kunnen we één en ander
concluderen..

er bijna 450 praktijken aangesloten.
benchmark in Nederland, maar het kan
altijd beter. Hoe meer praktijken zich
aansluiten, hoe helderder het beeld
dat geschetst kan worden. Intramed

Het blijkt dat de afgelopen jaren een

Kortom, andere wegen die leiden tot

PLUS-gebruikers kunnen gratis gebruik

toename van het aantal patiënten (en

meer omzet, naast de reguliere behan-

maken van het ParaBench praktijkdash-

klachten) heeft plaatsgevonden, terwijl

delingen.

board. Daarnaast is er de mogelijkheid
om uit te breiden met het ParaBench

het aantal zittingen amper in beweging
is. Dat is redelijk bijzonder, want je zou

Clusters

supervisiedashboard. Hiermee wordt

verwachten dat in dat geval het aantal

Ook hebben we dit keer gekeken naar de

het ook mogelijk om verschillende ves-

zittingen ook zou stijgen. De belangrijk-

clusters. Hoe zijn de patiënten en zittin-

tigingen of medewerkers met elkaar te

ste oorzaak waarom dit niet het geval

gen verdeeld in de vijf clusters, zoals die

vergelijken.

is, ligt in de relatie met het behandel-

gelden voor de behandelindex? De clus-

gemiddelde. Dit behandelgemiddelde

ters zijn gerangschikt naar zorgzwaarte.

daalt al enige tijd en hierdoor staat

Wat we in de markt constateren is dat

de omzet van de praktijk onder druk.

een aantal fysiotherapeuten probeert

Je ziet dan ook dat vooral de onderne-

‘slim’ te administreren. Patiënten die een

mende fysiotherapeuten op zoek gaan

langer traject in gaan, krijgen na een aan-

naar extra inkomsten. Zo zie je meer

tal behandelingen een andere diagno-

multidisciplinaire samenwerkingen ont-

secode. Dit is echter nutteloos en levert

staan, sommige prakijken gaan zich op

alleen maar extra administratief werk op.

coachingstrajecten of personal training

De zorgverzekeraar prikt hierdoor heen.

richten en men gaat op zoek naar nieu-

De verzekeraar verzamelt alle indicaties

we doelgroepen.

in dezelfde zorgzwaarte van een patiënt
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en telt dit gewoon bij elkaar op. Een
nieuwe diagnosecode aanmaken, bijvoorbeeld een patiënt van 3126 naar 3426
zetten, heeft geen enkele zin en levert je
niets extra op.
Er is bovendien een nieuwe ontwikkeling gaande om op uniforme wijze de
behandelingen te berekenen. Omdat alle
verzekeraars op dezelfde manier gaan
berekenen, wordt het voor de praktijken
dus gemakkelijker. Het manipuleren van
de behandelindex wordt hiermee vrijwel
onmogelijk, maar positief is dat het de

Grafiek 1: zittingen en patiënten 2014-2016

landelijke cijfers wel een stuk betrouwbaarder maakt.

Klachten en zittingen
Hoe staat het met de ontwikkeling van
de aantallen klachten en zittingen over
de jaren heen? In grafiek 1 (zittingen en
klachten 2014-2016) is het jaar 2013 als
uitgangspunt genomen. Het totaal aantal
zittingen eind 2016 lag dus 5% hoger ten
opzichte van 2013. Geen spectaculaire
stijging, zeker als we zien dat het aantal
klachten (dat kunnen meerdere klachten
per patiënt zijn) is toegenomen met bijna

Grafiek 2: praktijkontwikkeling

18%. Dat geeft wel aan dat er minder zittingen per patiënt gegeven worden. In ons
vorige artikel in MoveMens heeft u ook al
kunnen lezen dat het aantal behandelingen
per indicatie kleiner aan het worden is.
Hoe gaat het met de praktijken zelf als
we de afgelopen jaren bekijken? We
hebben in grafiek 2 (praktijkontwikkeling) een vergelijking gemaakt op basis
van het aantal klachten in een praktijk en
het aantal zittingen. Een snelle conclusie
is dat de meeste praktijken voldoende
instroom hebben van nieuwe patiënten.
Tussen 2014 en 2015 had ruim 20% van de

Grafiek 3: klachten en zittingen voor 130 praktijken

praktijken een (kleine of grote) afname van
het aantal klachten. Dat is tussen 2015 en

er per klacht gegeven wordt, laat echter

tussen 2015 en 2016 zelfs 62,3%. Ook het

2016 afgenomen naar een kleine 15%.

een ander beeld zien. Maar liefst 36,2%

aantal praktijken met een grote toename

Het aantal zittingen / behandelingen wat

noteert een daling tussen 2014 en 2015 en

in het aantal zittingen neemt duidelijk af.
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Kijken we naar de praktijken met een
(grote of kleine) toename van patiënten,
dan zien we dit aantal stijgen van 57%
tussen 2014 en 2015 naar 70% in het
daarop volgende jaar. De zittingen dalen
in dezelfde periode van ruim 43% naar
een kleine 28%.
Hieruit blijkt dus duidelijk dat ook het
aantal praktijken met een grote toename
in het aantal zittingen afneemt.
Voor een betrouwbaar beeld hebben we
voor deze doorsnede alleen gegevens
kunnen gebruiken van praktijken die de

Grafiek 4: verhouding patiënten in zorgzwaarte clusters

jaren 2014 t/m 2016 volledig en compleet hebben gedeeld in ParaBench. Dat
zijn er totaal 130. De absolute aantallen
klachten voor genoemde praktijken in
deze jaren (zie grafiek 3: klachten en zittingen voor 130 praktijken) zijn 213.211 /
220.719 / 235.598 en het aantal zittingen
is 1.821.941 / 1.849.180 / 1.758.866.
Omdat het over 130 praktijken gaat, kan
niet zo maar de conclusie getrokken worden dat dit op gaat voor de gehele markt,
maar het moge duidelijk zijn dat het aantal klachten harder stijgt dan het aantal
zittingen.

Grafiek 5: verhouding zittingen in zorgzwaarte clusters

Tevens hebben we aanwijzingen dat

Oproep

de betaalbereidheid van patiënten voor

t/m 2016 en tevens de verhoudingen in

fysiotherapie serieus aan het afnemen is.

het aantal zittingen. Meest opvallend

Waar in 2013 nog ongeveer 15% door de

is de daling van het aantal patiënten

Ziet u trends in de markt? Heeft u bepaal-

patiënten zelf werd betaald is dat nu nog

in cluster 4 (2016 t.o.v. 2015). Cluster 4

de ideeën of wilt u juist meer weten?

maar rond de 11% van het totale volume.

staat voor chronische zware indicaties.

Mail ons uw vraag en wij gaan ermee

Omdat we geen relaties kunnen leggen

Hier worden blijkbaar minder verwijzin-

aan de slag. Vanuit de benchmark kun-

tussen het wel of niet hebben van een

gen afgegeven.

nen we verschillende dwarsdoorsnedes

contract met de verzekeraar kunnen hier-

Wat verder opvalt is dat 80% van de

maken op bijvoorbeeld leeftijd, klacht,

door verschillen ontstaan.

patiënten zich in 2016 in cluster 1 bevindt

verhouding man/vrouw etc. Wilt u cijfers

en dat hier ‘slechts’ 66% van het totaal

zien van de behandeling van schouder-

Zorgzwaarte clusters

aantal zittingen wordt genoteerd. Verder

klachten? Hoe de verdeling qua leeftijd is

Voor de berekening van de behandelindex

zijn er de afgelopen jaren binnen de clus-

bij nieuwe instroom? U kunt het zo gek

worden klachten / patiënten onderver-

ters geen opvallende wijzigingen zicht-

niet bedenken of we kunnen u aan de

deeld in 5 clusters. In de grafieken 4 en

baar.

hand van de beschikbare cijfers antwoorden geven. Mail uw verzoek naar Kris

5 (verhouding patiënten en zittingen in

Ubink: kubink@intramed.nl j

zorgzwaarte clusters) zien we de verdeling over de clusters voor de jaren 2014
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MoveMens
MoveMens is een communicatieplatform
voor ondernemers, leveranciers, partners en
netwerken in de markt van ondernemers in
beweging. Dit communicatieplatform geeft
een magazine en een nieuwsbrief uit, onderhoudt een website en organiseert seminars.
MoveMens Website
De website is de plaats waar ondernemers uit
de branche zich kunnen verdiepen: waar het
magazine stopt gaat de website verder. www.
movemens.nl dient als naslagwerk voor de
lezer. Bovendien zijn op de website relevante
en ondersteunende onderzoeken te vinden,
uitgebreide bronvermeldingen, relevante
links en publicaties van geïnterviewden.
MoveMens Nieuwsbrief
De MoveMens nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave waarin ondernemers in beweging
worden geïnformeerd over actuele kwesties
die spelen in hun branche.
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Vormgeving
Atalba (movemens@atalba.nl)

Meld u aan voor de
nieuwsbrief via

DTP, lithografie, druk en verspreiding
Damen Drukkers Werkendam

Het einde van de fysiotherapie | Positieve energie retestrak verankerd in de marketing
Werk aan werkstress | OMT-ers initiëren en activeren | ‘Cloudvrees’, terechte angst of
een gewoon een fabeltje? | Parabench in de paramedische sector

Partners
MoveMens wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de
partners van MoveMens: Intramed, Fyzzio, Het Gezonde Net,
NAOMT, Abakus, Pharmeon, Qualizorg, VANAD Comvio en
HHP Professional.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgegeven via de website www.movemens.nl. U kunt ook het adreslabel van
het magazine met daarop het oude en het nieuwe adres opsturen naar: Postbus 1027, 2280 CA Rijswijk.
Het is niet mogelijk om telefonisch een adreswijziging door te geven.
Verschijning, oplage en abonnement
MoveMens verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van ca. 11.000 exemplaren. Het magazine wordt aangeboden aan ondernemers in de gezondheidszorg. Via de website www.movemens.nl kunnen ondernemers zich aanmelden voor het lezersbestand. Geïnteresseerden die niet behoren tot de doelgroep kunnen
zich abonneren via de website www.movemens.nl. Een jaarabonnement kost € 24,00 inclusief BTW en
kan op ieder moment ingaan. Opzeggen kan uitsluitend per einde jaar.
Copyright 2017 MoveMens
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook en
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever MoveMens
Media B.V.

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

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

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

VANAD Comvio
Aalsbergen 7
6942 SE Didam

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

Jĳ helpt jouw
cliënt met zĳn
gezondheid.
Wĳ helpen jou met
de administratie.
Gebruik Intramed, de gebruiksvriendelĳke software
voor de zorgverlener voor een eﬃciënt, zorgvuldig
en zorgeloos beheer van jouw dossiers.

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

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

