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HCA biedt de totaaloplossing voor
uw kwaliteitsmanagement....
Gaat het om audits, monitoring van uw data door een
scan, visitaties of intervisie/peer review coaching?

HealthCare Auditing

Wilt u hulp bij het inrichten van een
goed praktijkdashboard, waarmee u
uw praktijkprestaties kunt monitoren?

Wilt u hulp bij het organiseren en
uitvoeren van intervisie/peer review
bijeenkomsten?

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

Wilt u hulp bij het uitvoeren
van visitaties en/of audits?

HCA biedt in 2017 voor al zijn klanten
een audit- en visitatie product in één dag.
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?
Laat het ons weten, wij maken graag een maatwerkafspraak met u.
HCA ondersteunt u bij het ontzorgen van uw zorg omtrent
alle kwaliteitsvraagstukken.
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2011 TS Haarlem
TEl: 023-5452360
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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

Cyclisch vooruit
Ik ren graag over de dijk en vind het dan

en de klankbordgroep van Intramed heel

het Albert Schweizerziekenhuis toont

heerlijk om alleen maar wat om me heen

goed wat je niet, maar vooral ook wel

zijn geloof in de meerwaarde van samen-

te kijken. Alleen ik en mijn (stille) omge-

moet doen. Hij deelt dit gelukkig met ons.

werking met andere disciplines goed aan.

ving. Mooie gedachten komen dan op.

In het artikel over Zorg & Buurtplein

Leuk om te lezen!

Vandaag zag ik de natuur weer verande-

Galecop in Nieuwegein geven we een

We hebben deze keer een inhoudelijk

ren. Ik mijmer weg.

heel goed voorbeeld van één van de con-

artikel opgenomen over het metabool syn-

Fijn, dat cyclische gebeuren, bedenk ik

clusies uit de strategische meeting van

droom. In je praktijk heb je ongetwijfeld

me. Na een ontluikende lente, een maar

Het Gezonde Net eerder dit jaar. In dit

mensen rondlopen die als gevolg hiervan

niet echt van de grond gekomen zomer,

centrum komt zorg en welzijn bij elkaar

last hebben van uiteenlopende klachten.

zitten we opeens weer vol in de herfst.

en heeft de desbetreffende ondernemer/

We hebben het al vaker geschreven maar

Een voorportaal van hopelijk een onmis-

therapeut Ron van Leeuwen alle touw-

het blijkt maar steeds weer dat ‘gewoon’

kenbare knoertharde winter. En dan lijkt

tjes in handen, hij regisseert het proces.

gezond eten in veel gevallen het beste

het cirkeltje weer rond. Dat vindt de

Hij snapt waar het om gaat. Een echte

medicijn is. Liefst in combinatie met de

mensch fijn, dat dingen terugkomen, dat

ondernemer.

juiste dosis beweging en rust.

zaken cyclisch zijn. Toch is dat ook een

Ondernemen is ook het centrale onder-

mindtwist. Want ondanks dat we klokken

werp aan de tafel waarover in het derde

En zo is de cirkel rond

eeuwenlang rond laten gaan, is tijd eigen-

artikel wordt geschreven. Niet zomaar

En dan komen we ten slotte toch nog een

lijk toch gewoon lineair? Of is het cyclisch

ondernemen, maar succesvol onderne-

keer bij de Europese privacywetgeving.

en ga je uiteindelijk nergens heen?

men. Wat zijn hierbij de uitdagingen? Ad

Michel Pasman en Edwin van Leeuwen

Evers, directeur Fyzzio, nodigde een aan-

schreven een technisch, maar helder ach-

Dat geldt in ieder geval wél voor de arti-

tal partijen uit om te sparren en te komen

tergrondverhaal over deze wet. Zij vra-

kelen in ons magazine. Je ziet onderwer-

tot frisse ideeën. Overtuig jezelf en lees

gen niet de praktijk maar juist een hacker

pen terugkomen maar er is wel telkens

hoe je als fysiotherapeut, met innovaties,

wat de risico’s zijn. Gelukkig is de hacker

een ontwikkeling doorgemaakt. Je ziet

je positie kunt versterken.

één van de ethische soort en komt hij
met goede tips. Die combineren ze van-

mensen terugkomen maar ze hebben
nieuwe dingen te vertellen, je ziet ideeën

Jan Bakker hebben we vaker geïnter-

uit Incura en Abacus nog met hun eigen

voorbij komen waarvan je weet, daarvan

viewd. Hij is NAOMT-er in hart en nieren

mening en voilà, de cirkel is weer rond.

heb ik ook het zaadje gepland zien wor-

en laat zien hoe de ideeën die eerder

Ik wens iedereen veel leesplezier toe

den. We starten deze uitgave met een

dit jaar werden gelanceerd door Hank

en groet u met een zwaaibeweging.

interview met Jan Haverkamp, lid van de

Drewes en Hans Heneweer bij hem in

Daarmee maak ik een halve cirkel, want

klankbordgroep van Intramed. Het onder-

de praktijk realiteit zijn. Hij is een oude

helemaal rond maken we het niet hier bij

werp is de nieuwe Wet Algemene Ver-

rot in het vak en wil graag zijn kunde en

MoveMens. We gaan wel vooruit. Tot de

ordening Gegevensbescherming. Deze

passie delen met de volgende genera-

volgende keer!

wet zit er al een poos aan te komen.

tie en daarmee geeft hij vorm aan de

Haverkamp heeft zelf een praktijk en

meester-gezel gedachte van de NAOMT.

Namens de redactie

weet vanuit zijn ervaring in de praktijk

Zijn samenwerking met de pijnpoli van

Inge van de Weem

5

6

Nieuwe wet: praktijkhouder aansprakelijk
voor beveiliging persoonsgegevens

“Afwachten is het
slechtste wat je nu
kunt doen!”
Gaat je scherm automatisch op zwart als je de behandelkamer uitloopt? Mooi! Staat er een beeldscherm open in de oefenzaal, ligt er
misschien een map met oefenschema’s klaar of heeft de schoonmaker een sleutel van de ruimte waar de dossiers worden bewaard?
Foute boel! Liggen er nog steeds verwijzingen in een bakje op het
bureau of mail je zorgverleners zonder encrypted security? Linke
soep! Je hebt nog een halfjaar om de praktijk te laten voldoen aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een boete
kan al gauw oplopen tot een paar ton.
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Marcel Dekker

Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe wet

Stadsmuren om de praktijk

in werking, de Algemene Verordening

Een geschikte plek om over de conse-

Gegevensbescherming (AVG). Het is de

quenties van de AVG te spreken is Elburg.

opvolger van de Wbp die daarmee op

Historisch gezien een onmogelijk in te

25 mei vervalt. Vanaf die datum geldt

nemen vestingstad aan de Zuiderzee,

in de hele EU dezelfde privacywetge-

inmiddels de thuisbasis van één van de

ving. Kortgezegd komt die erop neer dat

drie fysiotherapiepraktijken De Akker van

organisaties die persoonsgegevens ver-

Jan Haverkamp. Hij ontfermt zich er niet

werken, meer verplichtingen opgelegd

alleen over zijn eigen patiënten en hun

krijgen. Daarbij moeten ze vooral kunnen

gegevens. Ook over de beveiliging van

aantonen dat ze zich aan de wet houden.

persoonsgegevens in veel fysiothera-

Wat betekent dit voor praktijkhouders in

piepraktijken die hij als auditor bezoekt,

bijvoorbeeld de fysiotherapie?

maakt hij zich zorgen. “Zorg dat je de
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beveiliging van persoonsgegevens op

Zwart gat

ken bezocht. Sommige praktijkhouders

orde hebt als de continuïteit van de prak-

Volgens Haverkamp lijkt databeveiliging

hebben het uitstekend voor elkaar; de

tijk je lief is”, waarschuwt hij zijn col-

voor veel praktijkhouders op een zwart

meesten moeten de komende maanden

lega’s in het land. Haverkamp maakt deel

gat. “Ze letten bij het kopen van een

volgens Haverkamp nog een slag maken.

uit van de klankbordgroep fysiotherapie

ICT-systeem op de prijs en hoe het eruit

“Veel praktijkhouders zijn vaak al iets

van Intramed/Convenient.

ziet, maar ze stellen de leverancier niet

op leeftijd en stellen daarom een jonge

de meest essentiële vraag, namelijk: hoe

collega binnen de praktijk aan als

Deuren open

veilig is het, uit welke certificaten blijkt

systeembeheerder. Maar deze collega is

De AVG gaat over meer dan alleen

dat u voldoet aan een goed beheerd

ook van het gemak en wil net als zijn col-

wachtwoorden verzwaren. Toch geeft de
kwestie rondom wachtwoorden goed aan

‘Het gaat er vooral om dat je je bewust bent

hoe de problematiek van databeveiliging
wordt ervaren in de fysiotherapie. ‘Kan

hoe kwetsbaar gegevens zijn’

het niet makkelijker?’ is een herkenbare
vraag van veel medewerkers in de fysiotherapie. ‘We willen graag met één klik
in het systeem’. Hoe zeer Haverkamp de

zorgsysteem? Als een praktijkhouder het

lega’s zonder al teveel gedoe zijn werk

vraag ook begrijpt - ook zijn medewerkers

beheer van patiëntgegevens ergens op

als fysiotherapeut doen. Ook hij wil zo

stellen hem deze vraag - toch kan het niet

een server zet of in de cloud, dan moet

gemakkelijk mogelijk in het systeem

op die manier, geeft hij aan.

hij zich ervan vergewissen dat het vei-

kunnen en regelt daarom korte wacht-

lig is. Want als het fout gaat, wordt de

woorden, zonder te weten welke risico’s

“Met een zwak wachtwoord zet je de

praktijkhouder aansprakelijk gesteld.

de praktijk daarmee aangaat. Dit moet je

deuren open. Niet alleen gezondheidsge-

Daarom werken we met Intramed.

als praktijkhouder niet willen. Je hebt de

gevens liggen dan voor het oprapen, ook

Intramed is ISO27001 en NEN7510

eindverantwoordelijkheid over de bevei-

identiteitsfraude werk je zo in de hand.

gecertificeerd, zaken zijn dus goed gere-

liging van de persoonsgegevens en die

Het gaat er in eerste instantie om dat je

geld.”

kun je niet aan een medewerker over-

je bewust bent hoe kwetsbaar gegevens

Haverkamp doet een boekje open over

dragen. Download maar eens de NEN-

zijn en hoe eenvoudig ze toegankelijk zijn

de dagelijkse praktijkvoering. Als auditor

normen 7510, 7512 en 7513 waaraan we

in de fysiotherapiepraktijk.”

heeft hij honderden fysiotherapiepraktij-

moeten voldoen. Dan schrik je echt!”

Wat als je merkt dat het lekt?

hack of een datalek, zo laag mogelijk te

grammeerde achterdeurtjes in data-

houden. De AP onderscheidt drie soorten

bases, slordig programmeerwerk,

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

datalekken:

onzorgvuldig beheer, onvoldoende

controleert als toezichthouder de nale-

1	m ateriële datalekken: verloren of

beveiligingsmaatregelen, verkeerde

ving van de AVG. Zo moet elke praktijk-

gestolen gegevensdragers, zoals usb-

instellingen of een lek door toedoen

houder voldoen aan de meldplicht data-

sticks, laptops, weggegooide ordners

lekken. Dit houdt in dat je moet melden

of mobiele telefoons;

van een hack.
Het Centrum voor Informatiebeveiliging

dat beveiligingsmaatregelen niet hebben

2	mondelinge datalekken, bijvoorbeeld

en Privacybescherming (CIP) raadt elke

gefunctioneerd en dat dit ernstig nadeli-

niet in de gaten hebben dat er wordt

praktijk aan om een datalekprotocol te

ge gevolgen heeft of kan hebben voor de

meegekeken of meegeluisterd naast

maken. Zo’n protocol zorgt ervoor dat

bescherming van persoonsgegevens, ook

bewuste mondelinge overdracht van

de juiste mensen op het juiste moment

als dit buiten je schuld om is. Vervolgens

vertrouwelijke informatie aan derden

worden geïnformeerd en dat ze handelen

die er geen recht op hebben;

waar nodig. Kijk voor meer informatie op

moet je laten zien wat je hebt gedaan
om het risico op een incident, zoals een

8

3	datalekken in cyberspace, zoals gepro-

https://www.cip-overheid.nl .

Jan Haverkamp

Lange wachtwoorden
Een tip van Haverkamp. “Een sterk
wachtwoord is meestal een lang
wachtwoord dat ook nog eens bestaat
uit hoofdletters en tekens. Je kunt er
een zin van maken waarin je telkens
iets aanpast. Het is aan de praktijkhouder om zo’n lang en ingewikkeld
wachtwoord toch handig in gebruik te
laten zijn voor zijn medewerkers. Bij
Intramed snappen ze dit, daar hoeft
een sterk wachtwoord niet altijd lang

Meer dan ICT

duidelijk dat de AVG over meer gaat dan

te zijn. In de instellingen kun je name-

Waar gaat het in de AVG om? Haverkamp

alleen ICT.”

lijk een verkort wachtwoord instellen
binnen de schil van het systeem door

legt uit: “Het uitgangspunt is dat gegevens nooit inzichtelijk mogen zijn voor

Lekkende balie

hoofdletters, kleine letters, cijfers en

een ander. Denk dit eens door in de

De AVG verplicht praktijkhouders dus tot

speciale tekens te combineren.”

fysiotherapiepraktijk. In veel oefenzalen

veiligheid van persoonsgegevens ook

tref je mappen aan waaruit patiënten

buiten de ICT om. Ook voor De Akker,

hun oefenschema pakken. Toch maakt

de praktijken van Haverkamp in Elburg,

ook een oefenschema onderdeel uit

Wezep en Epe, heeft dit consequenties.

van het dossier van de patiënt. Iemand

Haverkamp liet destijds de praktijk in

anders dan de patiënt kan zo’n map pak-

Elburg zo bouwen dat de secretaresse

ken en uit het oefenschema afleiden dat

dichtbij de wachtkamer zat, maar na een

de patiënt bijvoorbeeld last heeft van

risicoanalyse moet hij daar nu op terug-

zijn schouder. Dit lijkt niet spannend en

komen.

toch gaat het hier om persoonsgegevens.

“Dankzij Intramed voldoen we in onze

Volgens veiligheidsnorm NEN7510 moet

praktijk aan alle ICT-normen: de juiste

zo’n oefenschema achter slot en grendel

certificaten, voldoende beveiliging,

worden opgeborgen. Best lastig, vind ik

sterke wachtwoorden, schermen op

zelf. Ook voor mijn praktijk betekent dit

zwart als je even niet werkt. Toch blijkt

‘Praktijkhouders moeten aantonen dat
ze zich aan de wet houden’
een ingrijpende aanpassing. We moe-

de balie een kwetsbaar punt, net als onze

ten dan af van mappen in de oefenzaal

oefenzaal. Dit zie ik ook in veel andere

en over naar een elektronisch systeem

praktijken elders in het land. Vraag je

met een ‘key’ voor de patiënt om bij zijn

als praktijkhouder af hoe toegankelijk

gegevens te komen. Hier moet ik nog

de balie is waar bezoekers zich melden

eens goed over nadenken. In elk geval is

terwijl daar ook de telefoon wordt aan-
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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

genomen en patiënten gevraagd wordt

het niet als je telkens opnieuw moet

Wetgeving legt de verantwoordelijkheid

waarom ze een afspraak willen maken.

inloggen, ook als je alleen maar even

voor beveiliging volledig bij de praktijk-

Bewustwording van hoe je met persoons-

een bakje koffie hebt gehaald. Het gaat

houder neer. “Met gigantische boetes”,

gegevens omgaat, ook buiten de ICT om,

zelfs nog verder. We gaan toe naar een

benadrukt Haverkamp. Het brengt hem bij

is essentieel. Zo’n risicoanalyse kan ik

systeem van 2 Factor Authentication

het gevaar van communiceren over per-

echt iedere praktijkhouder aanraden.”

(2FA). Je combineert dan een wacht-

soonsgegevens met andere zorgverleners

woord met een vingerafdruk of bijvoor-

buiten de eigen praktijk. “Hoe goed je de

Onveilig communiceren

beeld een irisscan. Intramed werkt er

praktijk intern ook hebt beveiligd met de

Het werk in de fysiotherapie wordt er

al mee: je koppelt je mobiele telefoon

juiste hosting buitenshuis, zodra je met

door de AVG niet leuker op, voorspelt

waaruit een code wordt gegenereerd.

andere zorgverleners communiceert,

Haverkamp. “Lange wachtwoorden zijn

Zelfs wanneer het wachtwoord gehackt

begeef je je met persoonsgegevens op

veiliger dan korte, maar prettig werkt

is, kunnen hackers niet in het systeem.”

het openbare net. De berichten aan en

Tips van Intramed
• Stuur geen privacygevoelige informa-

te vragen regelmatig hun wachtwoord

back-up van Intramed, bijvoorbeeld op

tie via de reguliere e-mail. Gebruik

te wijzigen, werk je in de hand dat ze

een usb-stick, en bewaar die op een

ZorgMail. Intramed is daarnaast in

te makkelijke wachtwoorden gebrui-

gesprek met ZorgDomein om een kop-

ken. Liever jarenlang hetzelfde sterke

• Laat Intramed hosten door een ISO-

peling te realiseren.

en makkelijk te onthouden wacht-

gecertificeerd hostingbedrijf zoals

woord dan ieder kwartaal een nieuw

Intramed OnLine. Daar is de (brand-

zwak wachtwoord.

werende) beveiliging goed geregeld

• G ebruik een sterk wachtwoord. De
kracht zit ‘m vooral in de lengte en het
gebruik van verschillende karakters.
Eén cijfer en één leesteken is in principe genoeg in combinatie met een lang
woord of combinatie van woorden.

• Vergrendel je PC als je wegloopt door
“Windows-toets+L” in te toetsen.
• Zorg voor een goede virusscanner op je
computer.

veilig afsluitbare plek.

en wordt er iedere dag een back-up
gemaakt.
• Als je exports maakt vanuit Intramed,
weeg dan goed af aan welke partijen

• I nstalleer altijd de meest recente

je welke informatie geeft, en op welke

update van applicaties en besturings-

manier je die verstuurt. Vraag je cliën-

• Regelmatig wijzigen van wachtwoor-

programma’s, zeker als de update

ten om toestemming, indien van toe-

den is alweer achterhaald. Je hoeft

beveiligingslekken dicht. Maak vóór

een wachtwoord pas te wijzigen als je

het uitvoeren van een update een

Voor meer tips ga naar www.intramed.nl

het vermoeden hebt dat het niet langer

back-up van bestanden/databases die

en zoek op ‘wachtwoord instellen’.

geheim is (gestolen of afgekeken bij-

door de applicatie worden gebruikt.

Kijk dan ook nog even op

voorbeeld). Door van je medewerkers

• M aak als praktijkhouder altijd een

• Geef het wachtwoord niet aan anderen, schrijf het ook nergens op.

passing.

www.intramed.nl/avg .
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Behandelbanken

The new standard
for treatment tables

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

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

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

van zorgverleners moeten versleuteld

volstaan met jaarlijks een virusscanner

zijn. Denk aan het MDO, je kunt het ver-

downloaden. Zorg er dus voor dat je een

slag niet even via Outlook versturen.”

provider hebt die aan alle eisen voldoet,

Al moeten berichten met persoonsgege-

zoals Intramed. En als dat niet de goed-

Vanaf 25 mei zijn organisaties ver-

vens versleuteld zijn, volgens Haverkamp

koopste is, jammer dan. Je bent op ter-

plicht een functionaris voor de gege-

is dit nog steeds niet de dagelijkse prak-

mijn duurder uit als de praktijk niet goed

vensbescherming (FG) aan te stellen.

tijk, ook niet in de communicatie tussen

beveiligd is.”

Dit is iemand die binnen de organisatie

ziekenhuizen en fysiotherapeuten. “Je

toezicht houdt op de toepassing en

kunt het je niet voorstellen maar er zijn

Wacht niet af

naleving van de AVG. Op grond van

nog steeds ziekenhuizen die informa-

Volgens Haverkamp hebben veel fysio-

artikel 37 van de AVG is een FG in drie

tie over indicatiestelling van patiënten

therapeuten deze zaken nog niet op

situaties verplicht:

over de gewone mail doen, al hebben

orde. “We zijn een zeer goedwillende

• overheden en publieke organisaties,

ze ZorgMail in hun systeem en maken

beroepsgroep, we gaan voor ons vak,

waaronder zorg- en onderwijsinstel-

ze gebruik van ZorgDomein. Je kunt als

maar beveiliging van persoonsgegevens

lingen;
• o rganisaties die vanuit hun kern-

‘Je bent op termijn duurder af als de praktijk

activiteiten op grote schaal individuen volgen, zoals monitoring van
iemands gezondheid via wearables;

niet goed beveiligd is’

• o rganisaties die op grote schaal
bijzondere persoonsgegevens ver-

praktijkhouder je schouders ophalen

heeft geen prioriteit. Daarom zet ik me zo

werken, bijvoorbeeld gegevens over

en zeggen dat het toch steeds goed is

in voor bewustwording en praat ik mee in

iemands gezondheid.

gegaan, maar let wel: je hebt als zorgver-

de klankbordgroep van Intramed. Vraag je

lener een meldplicht bij de IGZ. Het niet

als praktijkhouder af hoe je wilt omgaan

Lees meer over wat de FG moet weten

melden van dergelijke situaties is ook

met de gegevens van patiënten. Wuif de

en kunnen op

strafbaar.”

beveiliging van persoonsgegevens niet

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

weg met het idee dat de provider het

Goedkoop is duurkoop

wel goed geregeld zal hebben, dat je

In fysiotherapiepraktijken gaan al gauw

een erkend EPD gebruikt en dat dus alle

duizenden BSN-nummers om. Bovendien

data goed beveiligd zijn. Een datalek of

gaat het ook nog eens om gevoelige per-

op zwart gaan door een hack, en zeker als

soonsgegevens, zowel medische als ver-

je niet kunt aantonen dat je er alles aan

trouwelijke gegevens, denk aan het werk

hebt gedaan om zoiets te voorkomen, kan

van bekkenfysiotherapeuten. Haverkamp:

wel eens het einde van je praktijk bete-

“Door een hack eerder dit jaar bij een

kenen.” j

fysiotherapiepraktijk in de Randstad
kwamen er duizenden patiëntkaarten
openbaar op internet. Praktijkhouders
moeten het systeem zo inrichten dat het
niet gehackt kan worden. Hiervoor heb
je een goede provider nodig. Ik kom als
auditor vaak tegen dat praktijkhouders
een server in de kast hebben staan. Als
je weet hoeveel aanvallen er elk uur op je
systeem worden gedaan, dan kun je niet

Meer info? 
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Combineer zorg en welzijn en forceer
een win-win situatie

Zorg & Buurtplein
Galecop verbindt
zorg en welzijn
onlosmakelijk
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Wim van IJzendoorn

‘We moeten meer multidisciplinaire samenwerkingen zoeken, maar liefst wel zelf de regie houden.’ ‘In de toekomst
gaan we meer naar doelgroepgerichte zorg, gestuurd op outcome.’ Dit waren enkele conclusies in het artikel over de toekomst van de fysiotherapie in de vorige MoveMens. Ron van
Leeuwen, fysiotherapeut en manueel therapeut laat zien hoe
je deze conclusies in de praktijk brengt.
In 1998 streek Ron van Leeuwen met

de Boog. Na een intensieve verbouwing

zijn fysiotherapiepraktijk ‘Fysiotherapie

verruilde hij zijn twee locaties voor één

Galecop Ron van Leeuwen’ neer in

nieuwe praktijk en sinds 1 oktober 2016

Nieuwegein. Al snel beschikte de praktijk

runt hij het Zorg & Buurtplein Galecop

over twee locaties in de wijk Galecop.

samen met de huisartsen en welzijnsor-

Naast praktijkhouder was (en is) Ron

ganisatie MOvactor. Want zorg en wel-

tevens docent fysiotherapie aan de

zijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

Hogeschool Leiden. Voldoende patiënten,

den, aldus Ron.

een gezellige wijk, niets aan veranderen zou je zeggen. Maar niets is minder

Lucht, licht en ruimte

waar. In 2015 kocht Ron samen met twee

Bij binnenkomst in het splinternieuwe

huisartsen het oude buurthuis genaamd

Zorg & Buurtplein in ‘de Galecopperboog’

15

valt direct het open en huiselijke karak-

het pand. “We hebben letterlijk over alles

Kortom, over elk detail is nagedacht en

ter op. De mensen lopen hier letterlijk in

nagedacht en alle werknemers betrokken

alles is vooraf uitvoerig besproken met

en uit voor een bezoek aan de huisarts

bij de inrichting. Zo hebben we het aan-

de architect.

of fysiotherapeut, maar ook voor een

tal noodzakelijke behandelkamers eerst

kopje koffie, de buurtlunch of een yoga-

intern besproken, hebben we bewust

Vrijwilligers

les. Het moderne pand wordt gedeeld

gekozen voor een compacte oefenzaal

Aan de grote, gezellige leestafel schuift

door de fysiotherapiepraktijk van Ron

en is de verlichting eerst uitvoerig geïn-

ook Marije Ewald aan. Zij beheert
namens welzijnsorganisatie MOvactor,

‘Ik liep al jaren rond met ideeën om zorg en welzijn

Buurtplein Galecop. MOvactor orga-

te combineren’

buurtbewoners op het gebied van partici-

niseert diverse programma’s voor de
patie en welzijn. Vrijwel alle activiteiten
worden georganiseerd met vrijwilligers.

van Leeuwen, 2 huisartsen en MOvactor.

ventariseerd en getest. Licht van buiten

Het aanbod is zeer divers en activiteiten

Daarnaast bevinden zich in het pand nog

is natuurlijk heel anders dan licht van

worden meer dan eens door wijkbewo-

meer zorgaanbieders: een bedrijfsarts,

binnen. We hebben daarom besloten

ners zelf aangedragen. Marije: “Onlangs

een diëtiste, een podoposturale thera-

tot een modern verlichtingssysteem dat

tijdens de buurtlunch bleek bijvoorbeeld

peut, een bloedprikpunt, maar ook een

eenvoudig kan worden bijgesteld, afhan-

dat er meerdere mannen weduwnaar

jeugdpsycholoog en een praktijkonder-

kelijk van de gewenste lichtsterkte. Licht

waren. Die, zoals ze zelf aangaven, nog

steuner GGZ/Somatiek. Uiteraard heeft

zorgt altijd voor een bepaalde stemming.

geen ei konden bakken. Nu gaan we

iedere partij zijn eigen bezoekers, klanten

We kunnen het zelfs aanpassen aan de

kijken of we hier iets mee kunnen doen,

en patiënten, maar alles straalt eenheid

gemoedsrust van de patiënt of de aard

zoals bijvoorbeeld de activiteit op een

uit. Zo ligt overal in het pand dezelfde

van de behandeling.”

ander buurtplein ‘Mannen met pannen’.

een groen detail in de tegel hebben,

Verder zijn alle kamers voorzien van een

Ron: “Dat is de kracht van het centrum.

heeft de fysiotherapie een blauw accent

Sonos systeem. Net als de verlichting

Waar we vroeger vooral vanuit onszelf

en welzijn rood.

heeft ook muziek een grote invloed op

redeneerden, ik bied fysiotherapie aan

strakke vloer, maar waar de huisartsen

de sfeer. De therapeuten kiezen zelf hun

en wie een therapeut nodig heeft kan

“Lucht, licht en ruimte zijn zeer belangrijk

muziek. Waar bij de ene patiënt een

langskomen, stellen we nu de vraag:

geweest bij de verbouwing en inrich-

rustig achtergrondmuziekje past, heeft

Wat heeft de wijk nodig? Gezondheid is

ting van het nieuwe Zorg & Buurtplein”,

iemand die hard aan het oefenen is op

meer dan je arm niet kunnen bewegen.

vertelt Ron. Zijn fysiotherapiepraktijk

bijvoorbeeld de hometrainer in de oefen-

Misschien hebben je gezondheidsklach-

bevindt zich op de eerste verdieping van

zaal liever een ‘up tempo’ nummertje.

ten wel een mentale oorzaak. Nu we zorg
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Fysiotherapie Galecop
Ron van Leeuwen

en welzijn samen aanbieden kunnen we

een feestelijke heropening plaats van het

elkaar duidelijk versterken en ook bezoe-

buurtcentrum en werd de officiële naam

kers naar elkaar doorverwijzen.”

Zorg & Buurtplein Galecop.

Heropening

De saamhorigheid in het centrum is

Leeuwen, vernoemd naar de gelijk-

In Nieuwegein heeft elke wijk een eigen

groot. Marije: “Elke maandag hebben

namige wijk Galecop, is sinds 1998

buurtplein. Ron: “Toen gemeentes, met

we hier onze buurtlunch. Daar schuiven

actief in Nieuwegein. Eerst met twee

name door de Wmo, steeds meer ver-

25 tot 30 mensen bij aan, waaronder

locaties, maar vanaf oktober 2016 is

antwoordelijkheden en taken kregen, zag

elke maand een aantal fysiotherapeu-

de praktijk gevestigd in het nieuwe

je op verschillende plekken initiatieven

ten. Ook de winkeliers hier verderop

Zorg & Buurtplein Galecop in de

ontstaan. Vooral met vrijwilligers. Tot

dragen hun steentje bij door middel van

Galecopperboog. Hierin zijn diverse

2016 had je in onze wijk Buurtcentrum De

sponsoring van sommige activiteiten,

zorg- en welzijnpartijen gevestigd.

Boog, dat werd gerund door MOvactor.

zoals onlangs onze zomerbingo. We

De visie van de praktijk is dat voor

Toevallig raakte ik in gesprek met de

werken vooral vraaggericht. Wat willen

een goede kwaliteit van leven, naast

directeur van MOvactor, Dennis Duiker.

de buurtbewoners? Het resultaat is een

zorg ook oog voor het welzijn van de

Net als ik geloofde hij heilig in de com-

bomvolle activiteitenkalender, met acti-

burger moet zijn. Het nieuwe gebouw

binatie zorg en welzijn. Persoonlijk liep ik

viteiten voor jong en oud. Zo hebben we

speelt dan ook een belangrijke rol om

hier al vele jaren mee rond, dus ik was blij

onder andere een dreumes inloop voor

aan deze veranderingen tegemoet

dat hij hetzelfde gedachtegoed had. Een

kinderen van 0-4 jaar (bij een naastge-

te treden. Het gebouw heeft een

Zorg & Buurtplein, dat moest het worden!

legen basisschool), een speelmiddag

brede loketfunctie in de wijk, waar

We hebben uitvoerig onderzoek gedaan.

voor 4-12 jaar, diverse MBVO activi-

elke burger terecht kan met vragen

Eerst een haalbaarheidsonderzoek,

teiten (meer bewegen voor ouderen),

omtrent gezondheidsproblemen, maar

waarbij we gelukkig alle medewerking

Yoga, Zumba, Koersbal en verschillende

ook om actief deel te nemen aan de

kregen van de gemeente, bewonersver-

inloopactiviteiten voor ouderen (crea-

maatschappij. Specialisaties zijn o.a.

gaderingen, inloopavonden… Aangezien

tief, spelletjes). Daarnaast helpen onze

manuele therapie, sportfysiotherapie,

er al een buurtcentrum bestond, was het

vrijwilligers de ouderen met allerhande

oedeemtherapie, orofaciale fysiothe-

natuurlijk zaak om alle neuzen dezelfde

problemen als computers, belastingaan-

rapie, medische fitness en schouder-

kant op te krijgen. Bij een verandering

gifte, maar is vooral de inloopfunctie

therapie.

zijn mensen vaak sceptisch en gezien

belangrijk. Mensen komen hier spon-

het belang van vrijwilligers moest ieder-

taan binnen voor een kopje koffie of een

een mee in de plannen. Gelukkig waren

praatje.” Ron: “Ik loop hier ook regelma-

de reacties zeer positief. Uiteindelijk

tig binnen. Je wilt toch weten wat er

heb ik het pand samen met 2 huisartsen

leeft. Niet alleen op gezondheidsvlak,

gekocht van de gemeente en hebben we

maar ook op het gebied van welzijn. Dit

MOvactor bereid gevonden om te partici-

heeft namelijk ook grote invloed op je

peren en ruimtes te huren. In 2016 vond

lichamelijke gesteldheid.”

Fysiotherapie Galecop Ron van
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Naast de huisartsen en fysiotherapeuten

aan ons te verkopen. Anders was het hele

spelen de kosten geen rol, dan verwij-

zitten in het centrum ook een diëtiste,

plan waarschijnlijk niet door gegaan.

zen we iemand door naar een personal
trainer. Ook kun je gebruik maken van de

een podoposturaal therapeut en een
kinderpsycholoog. Ron: “De kans is groot

Voorlopig is iedereen zeer tevreden met

buurtsportcoach. Via een beweegintake

dat we in de toekomst nog meer disci-

het resultaat. Niet alleen de betrok-

kunnen we kijken welke sport of welk

plines in huis hebben, maar in één ding

ken partijen, maar ook de vrijwilligers

beweegaanbod bij je past. Ik zei al eerder

ben ik heel stellig. Je moet niet vanuit

en vooral de bezoekers hebben hun

dat geld of meer patiënten absoluut niet

financieel oogpunt bij elkaar gaan zitten.

weg gevonden. Het streven was een

de drijfveer zijn geweest, maar meer de
visie die ik heb op zorgverlening. Wel is

‘Gezondheid is meer dan je arm niet kunnen bewe-

het natuurlijk prettig om via het centrum

gen. Misschien hebben je gezondheidsklachten wel

de druk van de zorgverzekeraars heb je de

een mentale oorzaak’

meer instroom nodig.”

nieuwe patiënten te verwelkomen. Door
laatste jaren feitelijk voor hetzelfde geld

Financiering
Natuurlijk krijgen wij door de aanwezig-

betekenisvolle ruimte waar zorg en wel-

Is er geen gevaar dat hij straks van alles

heid hier ook nieuwe klanten over de

zijn samen komen. Ron: “Daar zijn we in

en nog wat doet, behalve waarvoor hij

vloer. Anderzijds kunnen we patiënten in

geslaagd en dat zien we dagelijks terug.

uiteindelijk is opgeleid? Ron: “Ik geef als

de praktijk wijzen op de vele activiteiten

We lopen veel bij elkaar binnen en hel-

enige fysiotherapeut in Nieuwegein twee

en mogelijkheden die MOvactor mogelijk

pen elkaar waar mogelijk. We ‘sturen’

dagen les aan de Hogeschool Leiden.

maakt. We versterken elkaar, maar finan-

niet alleen van boven naar beneden,

Daardoor blijf ik op de hoogte van de

ciën zijn niet de reden dat we hier samen

maar ook andersom. Het is praktisch,

ontwikkelingen in ons vak. Verder heb ik

zitten. Als ik alleen veel geld wilde ver-

dat als er bij de computer-inloop van

twee dagen ingepland om zelf te behan-

dienen, had ik beter mijn oude praktijken

MOvactor iemand aangeeft dat er sprake

delen. De overige tijd ben ik praktijkma-

kunnen behouden.”

is van pijn in de arm, je kan doorsturen.

nager en ‘regisseur’. Sommige fysio’s zul-

Je loopt de trap op of pakt de lift en je

len misschien liever de hele week behan-

Elkaar versterken

zit bij de fysiotherapeut. Andersom kan

delen, maar ik vind deze combinatie heel

Hoe duidelijk je een en ander ook zelf

ik mijn patiënten wijzen op verschillende

mooi. Het geeft mij de mogelijkheid om

in kaart hebt, soms moet je een beetje

bewegingsactiviteiten die hier worden

mijn visie op de zorg optimaal te ont-

geluk hebben, meent Ron. Op een gege-

georganiseerd. Zo blijven ze langer fit

plooien. De zorg zou in heel Nederland

ven moment vielen alle puzzelstukjes in

en hebben ze minder zorgconsult nodig.

anders gefinancierd moeten worden,

elkaar. Door de Wmo moesten gemeen-

“We kunnen het echt per individu bekij-

maar dat is helaas nog niet het geval.

ten er voor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis konden blijven wonen.
Initiatieven op het gebied van begeleiding en dagbesteding waren meer dan
welkom. Ron: “Wat ook zeker in ons

‘Als ik alleen veel geld wilde verdienen, had ik beter
mijn oude praktijken kunnen behouden’

voordeel heeft gewerkt, is de positieve
instelling van de gemeente Nieuwegein.
Vanaf onze eerste initiatieven waren zij

ken. Wil iemand graag meer bewegen,

Ook vind ik dat dit soort initiatieven best

zeer bereidwillig om mee te denken en

maar is er geen budget voor de sport-

beloond mogen worden. Misschien moet

het plan voor een Zorg & Buurtplein uit te

school? Dan kunnen ze voor een klein

je wel naar wijkcontracten. Voorwaarde

werken. Bovendien moesten zij natuurlijk

bedrag hier beneden bij MOvactor komen

is dan dat je moet bewijzen dat je bij-

ook bereid zijn om de Galecopperboog

sporten. Heb je voldoende budget en

draagt aan een verbeterde kwaliteit van
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Ron van Leeuwen en Marije Ewald

MOvactor

leven.” Hoe zou dat in de praktijk moe-

wel zelf de regie houden. Fysiotherapie

ten gaan? “We kunnen projecten gaan

Galecop Ron van Leeuwen past precies

neerzetten, waarbij we 0-metingen doen,

in dit plaatje. Ron: “Er blijven natuurlijk

MOvactor is een innoverende en inspi-

waarbij je na verloop van tijd d.m.v. uit-

altijd alternatieven. Je kunt je bijvoor-

rerende leverancier van maatschappe-

komstindicatoren kan laten zien wat het

beeld specialiseren en kiezen voor een

lijke zorg en zorgpreventie. MOvactor

resultaat is van je interventie. Wanneer

nichemarkt. Zelfs als je alleen zorg blijft

ontwikkelt onder andere sociale pro-

je dat kunt aantonen, moet je dit terug-

aanbieden heb je zeker bestaansrecht.

gramma’s als alternatief voor indivi-

zien in de tarieven.”

Maar binnen wijken van dorpen en ste-

duele zorg zoals Welzijn op Recept en

‘Als je kunt bewijzen dat je bijdraagt aan een
verbeterde kwaliteit van leven, moet dat eigenlijk

samenlevingsconcepten in Begeleiding
en Daginvulling. De organisatie is partner voor welzijn en maatschappelijke
ondersteuning in Zorg & Buurtplein
Galecop te Nieuwegein.

beloond worden’

Doel is om mensen in beweging te zetMarije: “Bij de huidige zorgvragen komt

den geloof ik echt dat dit de toekomst is.

ten voor elkaar, want samenleven doe

steeds meer welzijn kijken. We kijken nu

Door zorg en welzijn te integreren kun

je niet alleen. De sociale professionals

in de hele zorgsector vooral naar oorza-

je mensen het meeste bieden. Uiteraard

helpen mensen om zichzelf en elkaar

ken. Ben je niet gelukkig? Kamp je met

heb je wel een geschikte huisvesting

op maatschappelijk gebied verder te

burn-out verschijnselen? Veelal helpt

nodig en hopelijk krijgen we straks van-

helpen. Indien nodig wordt de hulp

meer medicatie niet. Vervang de extra

uit de zorgverzekeraars andere financie-

ingeroepen van professionele zorgver-

pillen en kijk naar de oorzaak. Vaak heeft

ringsvormen. In ons geval zouden we hier

leners. MOvactor is werkzaam in de

zo iemand meer baat bij een welzijns-

eens voor kunnen gaan pleiten samen

gemeenten Nieuwegein, Woerden en

coach. Zo werken we hier onder andere

met de andere vijf zorg- en buurtpleinen

Oudewater.

met de aanpak ‘Welzijn op recept’. We

in Nieuwegein. Het is geen geheim dat

moeten naar zelfredzaamheid. Feit dat

je beter functioneert in de maatschappij

we hier in dit gebouw zoveel verschil-

door gezond te blijven. We hebben in één

lende disciplines hebben, kan hier een

jaar al kunnen laten zien dat er door zorg

grote rol in spelen.”

en welzijn te combineren een win-win
situatie kan ontstaan voor alle betrokken

Toekomst

partijen.” j

In een vorige uitgave van MoveMens
schreven we al over de toekomst van
de fysiotherapie. Fysiotherapeuten zouden meer (multidisciplinaire) samenwerkingen moeten zoeken, maar daarbij
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Van links naar rechts: Joost Nabben, Ad Evers, Joost Valkenberg
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De toekomst van de fysiotherapeut

De toekomst van
de fysiotherapeut
Tekst: Femke Hellings
Beeld: Sander Ruijg

Als er één beroep aan verandering onderhevig is, is het wel dat
van fysiotherapeut. De verschillen met vroeger zijn enorm en die
met de toekomst waarschijnlijk ook. Fysiotherapie 2.0, dat is het
onderwerp van een openhartig gesprek tussen diverse mensen in
het fysiovak.
Op uitnodiging van Ad Evers, directeur

bekkenpijn bestrijden en specialistische

van Fyzzio, schuiven praktijkhouder

spier- en peeszorg verlenen. De definitie

Joost Nabben (Knooppunt), praktijkhou-

van fysiotherapie wordt steeds grijzer.

der Jacqueline Huybers (Amsterdam

Vraag het een willekeurige patiënt en hij

Fysio) en Joost Valkenberg (bestuurder

kan niet goed benoemen wat een fysio-

Wittemeer en Het Gezonde Net) hun

therapeut doet. Wat is wijsheid?

benen onder de ronde tafel in Vianen.
Ieder vanuit zijn eigen invalshoek, praten

Specialisatie of generalisatie?

ze over ontwikkelingen in het vak. Wat

Patiënten willen de beste behande-

zijn de uitdagingen? Hoe kan de positie

ling, dat mag duidelijk zijn. Verzekeraars

van de fysiotherapeut versterkt worden?

dringen aan op specialisatie, oftewel

Aan de hand van prikkelende stellingen

superdeskundigheid, maar werken dit

worden ervaringen en meningen gedeeld.

tegelijkertijd ook tegen. Valkenberg trapt

Frisse ideeën komen op tafel. En laat dat

af. “We zitten op een doodlopende weg

nu precies de bedoeling zijn.

met fysiotherapie. De maatschappij indi-

”Onze expertise benoemen
als fysiotherapie is niet
langer juist”

vidualiseert, terwijl zorgverzekeraars ons
zoveel mogelijk in een keurslijf willen gieten. Dit conflicteert. Zoals Ford destijds
geen sneller paard maar een auto ontwikkelde, moeten wij naar een nieuwe vorm

Lopen met bejaarden over een gang is

van zorg op maat. Nu zijn we Russisch en

fysiotherapie. Werken aan de motoriek

Chinees aan het samenvoegen.” Nabben

van kinderen is fysiotherapie. Net als

vult aan. “Gepersonaliseerde zorg is
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inderdaad waar de patiënt om vraagt.

uitgeven. Ik ga voor mijn eigen visie op

Nabben en Evers knikken instemmend.

Verwetenschappelijking begint echter al

de beroepsgroep en die is breed. Binnen

“Mensen zijn echt wel bereid om te beta-

op de opleiding. Anatomie en fysiologie

mijn algemene praktijk bied ik specialisti-

len, als ze maar weten dat ze iets goeds

maken steeds minder deel uit van de

sche diensten aan, zodat mijn patiënten

kopen. Specialiseren, optimaliseren en

opleiding tot fysiotherapeut en stromin-

een keuze hebben.”

dit goed naar buiten toe communiceren,
dan krijg je uiteindelijk de klanten binnen

gen zijn er niet. Dat maakt dat er nog
meer generalisten komen in plaats van

Huybers ziet ook het meeste in de genera-

specialisten.”

listische benadering. “Ik wil laagdrempe-

die jou kiezen om je expertise.”

lig blijven. Mijn doel is niet zoveel moge-

Over rugcentra en nekklinieken

Een deel van de groep is het erover eens

lijk geld verdienen, maar zoveel mogelijk

Een praktijk per probleemgebied of groep

dat de basis de basis moet blijven, en dat

mensen helpen. Al onze fysiotherapeuten

aandoeningen, dat zou wel eens toe-

het specialisme later volgt. “Als je zover

zijn opgeleid tot specialist. Maar alle

komst kunnen zijn. Heb je klachten aan

bent, kies dan kleur. Je bent beweegspe-

specialisaties vormen samen een huis, ze

je rug? Dan ga je naar het rugcentrum.

cialist”, aldus Valkenberg. Nabben knikt.

functioneren samen onder één dak voor

Problemen met je nek? Dan wordt het

“Ik kan je volgen en ik vind dat speciali-

dit zelfde huis. De algemene basis moet

de nekkliniek, met alle relevante deskun-

satie zich moet richten op de omgeving

overeind blijven.” “Misschien kan een

digen onder één dak. Deze segmentge-

en het klantenaanbod. In een klein dorp

junior en senior principe voor fysiothera-

dachte klinkt misschien heel logisch, toch

heeft een specialisatie in topsport weinig

pietarieven ook toegepast gaan worden

ziet niet iedereen het zitten. “Ik wil ook

zin.” Aan de andere kant is het zo dat

in de fysiotherapie”, stelt Valkenberg.

de 5% die het niet kan betalen, kunnen

mensen je vanzelf weten te vinden als de

“Nu krijgen medewerkers vaak al gedif-

helpen”, aldus Huybers. “Innovatie valt

resultaten ernaar zijn. Nabben bevestigt

ferentieerd uitbetaald, terwijl het tarief

niet onder basiszorg en dus is een bezoek

dit. “Onderscheidend zijn werkt in mijn

voor de patiënt gelijk is. Hij betaalt

aan zo’n superspecialistisch centrum niet

praktijken goed. Mijn ervaring is dat

evenveel voor hulp van een startende als

voor iedereen weggelegd.” Valkenberg

patiënten het geld voor innovatieve the-

van een ervaren therapeut. Dat zie je in

reageert. “Een deskundigheid mag toch

rapieën of nieuwe technologieën gewoon

andere beroepsgroepen toch ook niet?”

duurder zijn? Net als dat je zelf kiest of je

Aan tafel

begeleider en bestuurder. Wat vaststaat,

partner Rogier Stuurman. Op www.amster-

is dat Joost Valkenberg samen met fysio-

damfysio.nl lees je meer over de praktijk.

Joost Nabben, Knooppunt

praktijken naar de ondernemerskant van

Joost Nabben is eigenaar van Knooppunt,

het vak kijkt. Hoe krijg en houd je je

Ad Evers, Fyzzio International bv

centrum voor gezondheid. Samen met

bedrijf gezond en vitaal? Hij helpt richting

Als algemeen directeur van Fyzzio is Ad

zijn compagnon heeft hij meerdere prak-

te bepalen. Kijk op www.wittemeer.nl

Evers dagelijks bezig met innovatie in

tijken in Limburg en Duitsland en in

voor meer informatie.

de branche. Opgeleid als fysiotherapeut

totaal 45 medewerkers in dienst. Naast

raakte hij gefascineerd door bedrijfs-

Jacqueline Huybers,
Amsterdam Fysio

kundige thema’s. Onder andere via zijn

shockwave, veel preventieve programma’s
en loopt regelmatig voorop als het gaat

Met haar 25 medewerkers, waarvan 20

praktijken naar steeds effectievere fysio-

om vernieuwing. Meer informatie vind je

fysiotherapeuten, is Amsterdam Fysio

therapie middels innovaties en beter

op: www.knooppunt-centrum.nl.

een grote praktijk in hartje Amsterdam.

gebruik van beschikbare middelen via

Patiënten kunnen hier terecht voor uiteen-

scholing en opleiding. Vakinhoudelijke

Joost Valkenberg, Wittemeer

lopende behandelingen en therapieën. Van

opleidingen en bedrijfskundige. Ook

Ooit was hij fysiotherapeut. Wat zijn

oedeemtherapie tot kinderfysio en zwan-

schreef hij het hoofdstuk strategisch

functie tegenwoordig precies is varieert.

gerschapspilates. Eigenaresse Jacqueline

management in het boek ‘Ondernemen in

Hij is een combi van adviseur, netwerker,

Huybers laat zich ondersteunen door haar

de fysiotherapie’, online te koop.

Fysiotherapie biedt Knooppunt echografie,
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bedrijf Fyzzio International bv helpt hij

naar een sterrenrestaurant gaat of naar

Dit zijn vandaag de dag belangrijke pij-

een eetcafé. Of voor een accountant of

lers in de musculoskeletale zorg. Zien

een goedkopere boekhouder. Een onder-

we ook innovaties die vanuit het vak zelf

scheid in diepgang, ervaring en specia-

komen? Is innovatie nodig en hoe kunnen

lisme is wat mij betreft een goed idee,

we dit versnellen?

ook in de fysiotherapie.

Innovaties vanuit het vak
De vraag is of je, als je differentieert

Al zijn het er misschien minder, er zijn

in tarief en product voor verschillende

wel innovaties die door fysiotherapeuten

klachten, fysiotherapiepraktijk moet blij-

bedacht zijn. Nabben en Huybers bijvoor-

ven heten. Zou elleboogkliniek of enkel-

beeld zijn vrijwel continu bezig met groei

centrum misschien beter passen? “Ik vind

en kansen. De groep is het er echter over

het een kans voor de zorgverlener om

eens dat vernieuwing hoofdzakelijk van-

vanuit de klacht te denken. Misschien

uit de industrie komt. Hoe dit komt? “Het

heeft iemand voor zijn enkel een bewe-

merendeel van de fysiotherapeuten werkt

gingsagoog nodig. Of misschien een dië-

hard en heeft simpelweg geen tijd”, legt

tist, manueel therapeut of wie dan ook.

Huybers uit. “Wat ik in 2011 bijvoorbeeld

De oplossing kan breder zijn dan puur

in Nederland geïntroduceerd heb, is een

fysiotherapie”, zegt Evers. “Ik zag laatst

speciale loopband die ik in Amerika tegen-

een oogcentrum, waar de opticien, opto-

kwam. Omdat ik denk dat de technologie

metrist én oogarts samenwerken. Het

mijn patiënten en medewerkers kan hel-

probleem van slecht zicht is immers op

pen, heb ik hem gekocht. Hetzelfde geldt

meerdere manieren op te lossen. In zo’n

voor ons nieuwe bodyscansysteem, dat

hybride centrum kader je de werkzaam-

enorm aanslaat. Deze 3d-scan gebruiken

heden per specialist.” Valkenberg knikt.

we bijvoorbeeld bij het behandelen van

“Ik zou ook kiezen voor deze benadering.

voorkeurshoudingen van baby’s, afvalpro-

En dit aan de buitenkant van je praktijk

gramma’s en oedeemtherapie.”

zichtbaar maken. Met een naam die
meteen duidelijk maakt welke mensen

Nabben herkent dit. “Toen ik EPTE-

binnen kunnen stappen, zoals zwanger-

therapie voor het eerst zag, dacht ik

schapscentrum of rugkliniek.” Huybers

meteen ‘zou dit wat zijn voor ons?’. Als

wil het liefst de overkoepelende naam

ik ergens in geloof, ga ik het uitprobe-

fysio behouden en de differentiatie bin-

ren. Echografie is ook een technologie

nen de praktijk doorvoeren. “Iedereen

die vanuit de wens van fysiotherapeu-

stapt bij ons binnen en we sturen intern

ten bedacht is. Als student al wilde ik

gericht door. Dat werkt prima.”

naar binnen kunnen kijken en nu kon dit

”Innovatie van ons vak komt
meer vanuit de industrie dan
vanuit de beroepsgroep”

ineens! Wij therapeuten lopen tegen
dingen aan en gaan nadenken over hoe
je klachten beter zou kunnen behandelen.
Het is daarna aan anderen - die meer tijd
hebben - om het door te ontwikkelen.”

De laatste 15 jaar hebben bedrijven
als Fyzzio enkele essentiële innovaties

Innovaties vanuit de industrie

gebracht, zoals Shockwavetherapie,

Evers haakt hierop in. “We willen jullie

Flywheel training, EPTE en echografie.

helpen bij het oplossen van knelpunten.

Jacqueline Huybers en Rogier Stuurman
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VERDIEN €3000,MARKETINGBUDGET VOOR UW PRAKRIJK
>

PIJNVERLICHTING =
OMZETVERHOGING

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

Getuigenissen van collega’s vindt u op ons youtube
kanaal www.youtube.com/HHPNederland

Meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met:
Home Health Products
Nieuwe Ginnekenstraat 9
4811 NM Breda
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service@hhpnederland.nl
076 532 90 50

“Fysiotherapie richt zich
op behandeling. Preventie
& training moeten worden
overgelaten aan anderen.”

We ontmoeten wereldwijd mensen in

de noodzaak als beroepsgroep zien”,

het vak. Welke oplossingen hebben ze

vindt Evers. “Ook moeten patiënten

elders verzonnen? Shockwave bijvoor-

wakker worden. Ze betalen meer voor

beeld werd in Duitstalige landen door

een iPhone dan voor zorg en vinden dat

de orthopeed gedaan. Hier hebben we

de normaalste zaak van de wereld. Of

het naar de fysiotherapeut gebracht, de

95 euro per uur voor een personal trai-

Steeds meer fysiotherapiepraktijken

behandelaar. Hoe mooi zou het zijn als

ner, die soms niet eens gekwalificeerd

ontwikkelen activiteiten voor preventie

we - samen met jullie - innovatie sneller

is. Duur is niet altijd beter. We moeten

en een gezonde leefstijl. Alhoewel pre-

konden oppakken en ontwikkelen?

onze deskundigheid als fysio’s beter

ventief bewegen goed is, en dit begeleid

naar buiten brengen en uitleggen aan

moet worden door professionals, richt

onze klanten.”

fysiotherapie zich primair op klachten en

Knelpunten

aandoeningen.

Volgens Huybers is de dossiervorming
op het moment een serieus knelpunt in

Zorgverlener of ondernemer?

de branche. “Veel fysiotherapeuten heb-

Valkenberg vindt bovendien dat zelf-

ben te kampen met burn-outs doordat zij

standige fysiotherapeuten meer onder-

De fysiotherapeut als personal
trainer

patiëntgegevens moeten documenteren

nemer zouden moeten zijn. “Naast het

Zowel in de praktijk van Huybers als die

en dit steeds meer tijd kost. Tijd die niet

druk bezig zijn met mensen helpen denk

van Nabben kun je terecht voor verschil-

aan de patiënt kan worden besteed! Het

ik dat praktijkhouders nog meer aan-

lende vormen van training. “We scharen

zou mooi zijn als hier een oplossing voor

dacht moeten geven aan bedrijfsvoering

dit niet direct onder de noemer fysio-

bedacht zou worden. Zo hoorde ik laatst

en kansen signaleren.” Huybers is min-

therapie, maar zien het als aparte dien-

dat artsen in de Verenigde Staten met de

der stellig. Ze vindt dat ondernemen en

sten.” Nu heeft de training nog altijd een

Google Glass bril werken, om gegevens

mensen helpen goed samen gaan. “Arm

medische invalshoek. Nabben hoopt dat

tegelijkertijd geautomatiseerd vast te

of rijk, iedereen moet bij ons binnen

mensen in de toekomst eerder komen,

leggen. Vernieuwing in backoffice-pro-

kunnen lopen. Zolang er contracten met

juist vóórdat ze klachten krijgen. Maar

cessen is interessant voor ons.”

zorgverzekeraars bestaan, moet ik wel

kom je dan niet in het vaarwater van de

meegaan met de stroom. Zonder deze

sportschool?

Een ander punt dat innovatie tegen-

vergoedingsafspraken komen de men-

houdt, is dat praktijken het individueel

sen met minder geld immers niet meer

“Er is wel degelijk verschil”, legt Nabben

belang laten prevaleren. “We moeten

en dat wil ik niet.”

uit. “Van een personal trainer mag je

Fysiotherapie kan écht anders

van de fysiotherapeut binnen het werk-

voegt Fyzzio opnieuw de daad bij het

veld wordt veel dominanter.

woord.

Bij Fyzzio International bv, kortweg

Fyzzio introduceerde echografie al in

Fyzzio, gelooft men er heilig in dat

1995, is initiatiefnemer van het natio-

Directeur Evers: “Als fysiotherapeut kun

het vak fysiotherapie écht anders kan.

naal trainingscentrum echografie, intro-

je beschikken over betere middelen dan

Fyzzio heeft daarom als doel het vak

duceerde shockwavetherapie binnen

het alternatief bij sportschool of bij niet

naar versie 3.0 te stimuleren, waarin de

het domein fysiotherapie in Nederland

innovatieve praktijken. Wij zien een rol

fysiotherapeut dé poortwachter is voor

als eerste land in Europa en nam initi-

voor de spier- en pees specialist, die

klachten aan het bewegingsapparaat,

atief tot oprichting van de Nederlandse

voor elke patient de waarschijnlijk meest

met focus op conservatieve orthopaedie

Vereniging voor musculoskeletale

succesvolle therapie selecteert. Die

oftewel musculoskeletale problematiek.

shockwave therapie. Met de laatste

selectie maakt hij op basis van aanwe-

Onderzoek en therapie worden effectie-

innovaties als EPTE en flywheeltraining,

zige apparatuur plus state of the art ken-

ver en efficiënter; innovaties moeten de

dat wetenschappelijk bewezen effectie-

nis en vaardigheden die Fyzzio in haar

winstgevendheid verbeteren en de rol

ver is dan krachttraining met gewichten,

opleidingscentrum heeft aangereikt.
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meer specifieke deskundigheid ver-

alistische dienst. Net als onze nieuwe

centrum, wat vinden we daar al met al

wachten. De fysiotherapeut snapt het

3d-bodyscan. Bij alles wat we los van de

van? “Bekijk je het vanuit de medische

ontstaan van de klacht en is anatomisch

fysiotherapie aanbieden, geldt dat het om

hoek inclusief contracten met zorgverze-

onderlegd. De sportdeskundige weet

extra heldere uitleg vraagt. Soms komt

keringen, dan moet het vak fysiotherapie

alles van training. Onze sportexpertise is

de klant immers vanuit een behandeling,

blijven heten”, aldus Huybers. “Bekijk

goed. Dat van hen nog beter. “Reden te

soms vanuit trainings- of dieetoogpunt.”

je het vanuit de klantgerichte kant, dan
is de integrale benadering interessanter

meer om preventie en training onder een
ander label aan te bieden”, suggereert

De vraag is of we in ons vak de levens-

en lijkt de term fysiotherapie minder pas-

Valkenberg. “Een fysiotherapeut met een

stijl volledig mee moeten en kunnen

send om te blijven gebruiken”, besluit

gespecialiseerde medische trainingsfa-

nemen. Preventie gaat immers verder

Valkenberg. “De gouden tip is te kijken

ciliteit hoeft de sportschool of personal

dan beweging. Moeten we ook kijken

naar jezelf. Wat past bij jouw praktijk,

trainer op die manier niet in de weg te

naar iemands leefomgeving, voeding,

jouw klanten en jouw omgeving? Doe

zitten. Sterker nog: idealiter werken ze

stresslevels, nachtrust? De burger heeft

waar je blij van wordt, waar je van gaat

juist met elkaar samen.”

hier zelf een grote verantwoordelijkheid,

kwispelen, en focus je daarop! De rest

maar ook wij allen als maatschappij. stelt

valt dan vanzelf op z’n plek.”

Integrale benadering

Valkenberg.
Na deze mooie conclusie komen alle

De reden dat Nabben in zijn praktijk naast
therapie ook preventie aanbiedt, is duide-

Een zaak van kwispelen

benen weer onder de tafel vandaan. Vol

lijk. “Ik wil de voorwaarden scheppen dat

De discussie over het wel of niet aan

inspiratie en nieuwe inzichten gaat ieder

iemand kan revalideren. Hierbij kun je

preventie en training doen, brengt de

zijn eigen weg. De weg naar de toekomst

niet om de link met lichaamsbeweging

aanwezigen terug bij de vraag ‘moet je

van de fysiotherapeut. j

en bijvoorbeeld voeding heen. Het staat

de term fysiotherapie blijven gebruiken ja

allemaal met elkaar in verbinding. En dus

of nee’? Hoe meer diensten, des te meer

breid ik mijn diensten uit en is onze naam

de term immers verwatert. “Om hier goed

bewust ‘Knooppunt’. In ons multidiscipli-

mee om te gaan, worden duidelijke com-

nair centrum zijn allerlei eerstelijns des-

municatie en samenwerking alsmaar

kundigen aanwezig. Van ergotherapeuten

belangrijker”, vindt Evers. “Ons vak is

tot logopedisten en diëtisten.”

continu in beweging en we moeten blij-

Ook in de praktijk van Huybers vind je

ven inspelen op ontwikkelingen en open-

diverse specialisten. “We denken steeds

staan voor verandering. Als dat betekent

vanuit de hulpvraag. Wat kunnen we

dat we een nieuwe term of invalshoek

nog meer doen om het probleem van

voor onze business moeten verzinnen,

de patiënt op te lossen? Onder begelei-

dan is dat zo.”

Meer info?

ding yoga of pilates doen, is zo’n speci-

En zo’n superspecialisme of elleboog-
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Bijzondere samenwerkingen in de eerste en
tweede lijn

“Schat aan kennis
en ervaring mag
niet verloren gaan”
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Wim van IJzendoorn en Martin Waalboer

Eerder dit jaar spraken we met voorzitter Hank Drewes en
ex-voorzitter Hans Heneweer van de NAOMT over de toekomst
van de associatie van orthopedisch manueel therapeuten.
Therapeuten moeten meer samenwerken met andere bloedgroepen, kruisbestuivingen opzoeken en werken volgens het
‘Meester-gezel’ principe, waarbij je jongeren het echte beroep
nog wil meegeven. Jan Bakker, orthopedisch manueel therapeut en eigenaar van Bakker & Bouter fysiotherapie, behoort
tot de ‘oude garde’ en brengt genoemde zaken in de praktijk.
Hij werkt samen met verschillende partijen in de eerste en
tweede lijn en brengt tevens ouderen en jongeren in het vak
bij elkaar.
Klinische diagnostiek

ling, oedeemtherapie en orthopedische

Pluspraktijk Bakker & Bouter fysiothera-

revalidatie na interventies.

pie bestaat al 37 jaar. Destijds werd de

Jan is zelf vooral werkzaam als ortho-

praktijk opgericht door Jan Bakker en zijn

pedisch manueeltherapeut en heeft zich

vrouw Helen. In de praktijk werken totaal

mede gespecialiseerd in de klinische

18 mensen in specialisaties als kin-

diagnostiek. “Binnen de praktijk is hier

derfysiotherapie, orthopedische manu-

veel aandacht voor. De mensen komen

eeltherapie, traumatologie, shockwave

bij ons met een klacht in hun functione-

therapie, claudicatio, COPD, dry need-

ren. Zij hebben hierover vaak vooraf al

29

zelf een idee of juist niet. Als ik klinisch

therapieopleidingen mager. Verder leer je

Hij was op zoek naar samenwerking met

onderzoek, kan ik geen gebruik maken

natuurlijk vooral in de praktijk.

een fysiotherapeut. Ik heb hem gebeld
met de vraag: ‘wat zou jij willen dat ik doe

van bijvoorbeeld röntgen, MRI of echo.

Samenwerking
pijnbehandelcentrum

met deze patiënt? We kwamen al snel bij

die ik doe en waarop ik een positieve of
negatieve reactie krijg.”

Behalve in je eigen praktijk, leer je vooral

Ik zou in eerste instantie de voorlichting

Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand

van anderen, zo is de visie van Jan. Zijn

gaan doen, want ik geloofde wel in zijn

in de praktijk komt met een meniscus

praktijk werkt samen met verschillende

manier van behandelen. Inmiddels is hij

probleem. De patiënt heeft een knak

partijen, op uiteenlopende vlakken. Zo

al ruim tien jaar vertrokken daar, maar

gehoord en gaat er al bij voorbaat vanuit

is er nauw contact met de huisarts - er

ik heb altijd contact gehouden met zijn

dat hij een meniscus trauma heeft. Met

wordt nog steeds veel doorverwezen

opvolgers in het ziekenhuis. Sterker nog,

testen, het belasten of ontlasten van de

door de huisarts - maar ook met drie

het contact is alleen maar uitgebreid en

meniscus, stelt Jan een diagnose. Als

pijnpoli’s, twee orthopediepoli’s, twee

geïntensiveerd. In eerste instantie ging ik

er een scheurtje in de meniscus zit en

revalidatiepoli’s, neurologie en met vaat-

eens per maand daarheen voor overleg

de knie wordt belast, zal de patiënt pijn

en longartsen als het gaat om claudi-

met pijnartsen en pijnverpleegkundigen.

aangeven als Jan de ‘klik’ voelt. Jan: “Dit

catio en COPD. Tevens maakt Bakker &

Later is dit een multidisciplinair overleg

soort klinische testen heeft een speci-

Bouter deel uit van het Schoudernetwerk

geworden en tegenwoordig zitten we

ficiteit en betrouwbaarheid van rond de

Rotterdam. Hierbij zijn ruim 20 fysio-

met allerlei disciplines aan tafel die bij

95 %. In zo’n geval heb je dus eigenlijk

therapiepraktijken aangesloten die de

een revalidatietraject betrokken zijn. Elke

geen MRI meer nodig. Dit is een zeer

schouder als specialisme hebben. Ze

laatste vrijdag van de maand zitten we ’s

goedkope manier van diagnostiek die

werken samen met orthopeden uit diver-

ochtends bij elkaar en bespreken we de

bovendien zeer betrouwbaar is. Uiteraard

se ziekenhuizen om te komen tot een

pijnpatiënten waarmee we eigenlijk een

moet je het wel goed in de vingers heb-

eenduidig behandelbeleid bij schouder-

beetje vastlopen.

ben. Wanneer je twijfelt of je stelt een

problemen.

De regie bij het MDO ligt bij het afde-

diagnose waarbij je zelf niet veel kunt

Misschien wel de meest in het oog sprin-

lingshoofd van de pijnpoli. Zij bewaakt

doen, kan de patiënt altijd terug naar de

gende samenwerking heeft Bakker met

het dossier en houdt alles wat besproken

verwijzer of naar een andere specialist.

het pijnbehandelcentrum van het Albert

wordt hierin bij. Als enige externe heb

Klinisch onderzoek wordt gelukkig de

Schweizerziekenhuis in Sliedrecht. Jan:

ik geen directe toegang tot het dos-

laatste jaren weer belangrijk. In sommige

“Eén van de artsen destijds werkte daar

sier, maar één belletje en ik weet het

postacademische opleidingen wordt er

met TDD (Targeted Disc Decompression)

ook. ‘Reguliere’ gevallen worden gewoon

ook wel voldoende aandacht aan gege-

en Nucleoplasty, beide behandelvormen

individueel besproken. De pijnarts over-

ven, al vind ik het in de reguliere fysio-

waarmee ze hernia’s kunnen behandelen.

legt dan met enkel de betrokkenen. Dat

Ik ga dus puur af op mijn eigen testen
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en tot elkaar en gingen samenwerken.

kan bijvoorbeeld met een psycholoog of

maar als iemand een paar maanden

wel even voor je bij het ziekenhuis terecht

revalidatiearts zijn, of met mij.

heel intensief behandeld moet worden

kunt. Jan: “Als wij bellen kan zo iemand

Maar het kan ook voorkomen dat we

is dat lastig voor mij. Daar heb ik niet

vaak binnen twee dagen of soms zelfs

een beetje vast lopen. Dat er meerdere

altijd de tijd en ruimte voor. Zeker als er

dezelfde dag terecht. Door ons perio-

disciplines benodigd zijn tijdens het gene-

ook sociaal-maatschappelijke factoren bij

dieke overleg kennen we de mensen daar.

zings- of herstelproces. In dat geval zitten

komen kijken, kan zo iemand beter naar

Ondanks de wachtlijsten kunnen patiënten

we allemaal bij elkaar en bespreken we de

een revalidatiecentrum. Dat vertel ik kort

waarvoor wij bellen sneller terecht. Daar

case tijdens het maandelijkse MDO (mul-

in het MDO wat ik al heb gedaan en geef

zijn ze natuurlijk heel blij mee. Dat geldt

tidisciplinair overleg). Het komt maar spo-

ik aan dat wij niet verder kunnen. Dan

voor neurologie, maar ook bijvoorbeeld

radisch voor dat het MDO niet doorgaat

kan iemand anders het overnemen. Dat

longen en vaten. Soms zijn ze zelfs sneller

omdat er te weinig cases zijn. Gemiddeld

werkt heel prettig.”

op de juiste plek dan wanneer de huisarts
ze doorverwijst. Dat is een bijkomend

bespreken we zo’n 8 tot 15 patiënten per
keer. Iedereen doet natuurlijk zijn eigen

Korte lijnen

voordeel van onze samenwerkingen.”

ding, maar we bespreken goed wat een

Wat is nu de grootste meerwaarde van

Het is soms ook een kwestie van elkaar

ieder kan doen, zodat je ook op de hoogte

deze samenwerking voor zijn praktijk?

helpen en gunnen. Ook Bakker & Bouter

komt van elkaars mogelijkheden.

De grote ‘winnaar’ is zonder twijfel

verwijst regelmatig patiënten door naar

Ook buiten de muren van het ziekenhuis

de patiënt, meent Jan. “Men kent ons

collega’s. Bijvoorbeeld omdat het druk

zoekt Jan naar samenwerkingen en kruis-

als goede klinische diagnost. Als een

is of omdat een patiënt ver weg woont.

bestuivingen. Zo waren er de afgelopen

bepaalde specialist niet zeker is van een

In dat geval wordt er gekeken of er een

tijd al twee mini-congressen waarbij ver-

diagnose, kijk ik er nog eens klinisch

goede praktijk in de buurt zit. Veelal kan

schillende disciplines vertegenwoordigd

naar. Denk bijvoorbeeld aan een hernia.

gebruik worden gemaakt van het netwerk

waren. Een dergelijk congres leent zich

Natuurlijk herken ik ook een hernia, maar

van de NAOMT.

bij uitstek om elkaar te vertellen wat je

bij het onderzoeken van de rug kan ik

doet en welke interventies je vanuit jouw

ontdekken dat er een gewrichtje vast zit

Meester-gezel

vakgebied kunt geven aan een patiënt.

en een zenuw beknelt op dezelfde wijze

Binnen de NAOMT zijn diverse stem-

Jan: “Onze mogelijkheden komen ter

als hoe dat bij hernia zou kunnen. Dat kan

men opgegaan om weer te gaan werken

sprake, maar zeker ook onze beperkingen.

ik dan weer wél behandelen. We spreken

volgens het meester-gezel principe. Jan

Daar kunnen anderen dan juist weer mee

af wie wat doet en na enkele behandelin-

kan zich daar helemaal in vinden: “Dat

verder. Ik ben natuurlijk minder in bijvoor-

gen kan een patiënt weer pijnvrij zijn.”

is inderdaad de richting die we op moe-

beeld de begeleiding op psychologisch

Een ander voordeel zijn de korte lijnen die

ten. De oudere therapeuten binnen de

vlak.” Op het moment dat er getraind

zijn gegroeid door de samenwerkingen.

NAOMT hebben een schat aan kennis en

moet worden, kan dat bij mij maar tot een

Bakker werkt ook samen met de trauma-

ervaring. Die mag natuurlijk niet verloren

bepaalde hoogte. Dat heeft ook te maken

poli van het Maasland ziekenhuis. Als

gaan.” Binnen de praktijk is minimaal

met het verzekeringspakket. Meestal

iemand van wintersport terugkomt met

een uur per week ingeruimd voor overleg

heeft een patiënt twaalf behandelingen,

klachten na het skiën, duurt het normaliter

met drie jonge fysiotherapeuten. Hierbij
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Uw praktijkautomatisering
in één hand
Werken met uw software in de cloud, levering,
installatie, onderhoud en support van hardware,
anti-virus en andere security oplossingen
Over ons
Al meer dan 20 jaar helpt VANAD Comvio instellingen
in de zorg, zoals fysiotherapie- en paramedische praktijken, gezondheidscentra, huisartsen en ZBC’s met
ICT-vraagstukken. Wij geven advies, implementeren
en onderhouden uw ICT-infrastructuur, stellen uw
software in de cloud beschikbaar, leveren securtity oplossingen, Office365 en online backup. Onze
deskundige medewerkers staan 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

Jan Bakker

Bakker & Bouter Fysiotherapie
Bakker & Bouter Fysiotherapie is al
meer dan 30 jaar actief op het gebied
van fysiotherapie. De oprichters, Jan
en Helen Bakker, zijn beide actief in de
praktijk. Jan is orthopedisch manueel
therapeut en Helen is kinderfysiotheworden technieken geleerd, patiënten

Ideologie

rapeut en sensorische integratie the-

besproken en kijken we samen hoe zij

Toch is geld niet de drijfveer. Het is

rapeut.

bepaalde behandelingen uitvoeren. En

eerder een ideologie. De ideologie en

tenslotte is er uiteraard ruimte voor ver-

drijfveer die je bij de ouderen toch meer

De patiënt staat altijd centraal in de

dieping in de klinische diagnostiek.

ziet dan bij de jongeren. Zij zouden meer

praktijk in Ridderkerk. Om dit goed te

Ook buiten de praktijk is Bakker hiermee

‘begeisterd’ moeten raken, vind Jan. Al

kunnen doen, zo menen de eigena-

bezig. Samen met Harold Mourik en Ron

zijn er gelukkig ook positieve voorbeel-

ren, wordt de kennis op een hoog peil

Aalberse van de NAOMT gaat hij bijeen-

den. “Feit is dat je zo graag wil dat ieder-

gehouden en zijn alle medewerkers op

komsten organiseren op regionaal niveau

een enthousiast is over ons mooie vak. Ik

de hoogte van de ontwikkelingen bin-

waarbij ouderen en jongeren bij elkaar

ben al 25 jaar orthopedisch manueel the-

nen én buiten de fysiotherapie. Alles

komen om technieken en competenties

rapeut. Toen ik afstudeerde was het verre

staat in het teken van het verminde-

uit te wisselen. Dit najaar wordt hiermee

van zeker of je wel een hogere vergoe-

ren van de klachten. Daarom werkt de

gestart.

ding zou krijgen, maar dat boeide je niet.

praktijk samen met een groot aantal

Je ging er gewoon voor. Andere manu-

specialisten binnen de zorg en zijn

“Samen zitten en oefenen. De jonge garde

eel therapeuten kregen dat wel, maar

er diverse samenwerkingsverbanden

kent veel basistechnieken, maar ‘wij oud-

NAOMT-ers waren daar toen niet zeker

zoals u in het artikel kunt lezen. Tevens

jes’ kunnen ze vaak nog heel wat bijbren-

van. Heel veel mensen begonnen aan de

is de Pluspraktijk aangesloten bij net-

gen.” Ondanks de meerwaarde en posi-

cursus terwijl ze al wisten dat maar 1

werkorganisatie Het Gezonde Net en

tieve ervaringen verwacht hij niet dat veel

op de 3 zijn diploma zou halen. En toch

van de NAOMT, de overkoepelende

praktijken zijn voorbeeld zullen volgen.

begonnen ze eraan. Was je geslaagd,

organisatie van Orthopedisch Manueel

Eén van de redenen is dat het niet direct

dan wist je nog niet zeker of je een hoger

Therapeuten van Nederland.

geld oplevert. Maar, zo stelt Jan: “Als je

tarief kreeg. Na een aantal jaar hebben

op een hoog niveau wilt functioneren dan

we dat toch voor elkaar gekregen, maar

zijn dit soort samenwerkingen en initiatie-

dat wist je toen vooraf niet. Je ging er

ven een must. Je moet over de grenzen

gewoon voor. En dat doen we nog steeds.

van je eigen vak heen kijken en ook andere

Want de orthopedische manueeltherapie

invalshoeken van patiënten leren beoorde-

is een fantastisch vak. En samen, niet

len. Dát is kwaliteit. Het is jammer dat de

alleen met vakgenoten, maar juist ook

zorgverzekeraars een andere definitie van

met andere partijen, kunnen we een zeer

kwaliteit hebben dan wij. Wij hebben het

waardevolle bijdrage leveren aan de zorg

over kennis en kunde waarmee je kunt

voor vele patiënten.” j

behandelen, de zorgverzekeraars hebben
het vooral over kostenbesparing. Dat is
jammer, want voor hoge kwaliteit zou ook
een goede vergoeding moeten staan. Voor
een mooie luxe auto betaal je ook beduidend meer dan voor een middenklasser.”

Meer info? 
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Het metabool syndroom, een sluipend proces
met grote gezondheidsrisico’s

Gezond eten als
medicijn,
de beste aanpak
Tekst: Maarten Bijma
Beeld: André Dietman, Shutterstock

De gevolgen van welvaartsziekten zijn in de praktijk op vele
manieren zichtbaar. Overgewicht is daar de meest herkenbare
van. Overgewicht gaat vaak op een bijna ongemerkte manier
samen met hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden en een
verstoorde bloedsuikerspiegel. In medische termen noemen we
dat het metabool syndroom. Dit metabool syndroom staat eigenlijk voor een hele serie aan gezondheidsklachten die nauw verband met elkaar houden. Het syndroom ontstaat voornamelijk
door de combinatie van ongezond eten en weinig bewegen.
Het metabool syndroom is een cluster

metabool syndroom, dat soms aanwezig

van stofwisselingsproblemen. Het syn-

is zonder dat het zich direct uit in een dui-

droom komt eigenlijk heel vaak voor: bij

delijk herkenbare ziekte.

liefst 34% van de mannen en bij 24%
van de vrouwen, aldus cijfers van het

Het gevaar van het metabool syndroom is

RIVM. Het grote gevaar is dat wanneer

het sluipende proces van gewichtstoena-

dit lang aanhoudt of verstoord genoeg is,

me en afnemende conditie. Die brengen

het kan leiden tot welvaartsziekten zoals

samen als een paard van Troje nieuwe

Diabetes Type II, hart- en vaatziekten,

risico’s met zich mee. Terwijl het meta-

Alzheimer en kanker. Steeds vaker zie je

bolisme (de stofwisseling) verslechtert,

dat fysiotherapeuten ook bloeddruk, glu-

ontvouwt zich langzaam maar zeker een

cose, cholesterol en buikomvang meten.

reeks van gezondheidsproblemen (het

Daarmee kun je ook als fysiotherapeut

syndroom). Behalve overgewicht zijn

sterke aanwijzingen vinden voor het

dat een verhoogde bloeddruk, een hoge
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Wat is het metabool syndroom?

bloedsuikerspiegel en slechtere choleste-

Doordat een grote buikomvang één van

rolwaarden.

de belangrijke kenmerken is van het
metabool syndroom, wordt vaak als

Van een metabool syndroom is offi-

Buikomvang makkelijk
herkenbaar

eerste gekeken naar mensen met over-

Er is een officiële lijst van symptomen die

Dit is echter niet altijd terecht, want ook

1. Overgewicht (schadelijk buikvet)

bepalen of er sprake is van een metabool

bij slanke mensen komt het metabool

2. Te hoge bloeddruk

syndroom (zie kader) maar volgens de

syndroom zeer regelmatig voor. Het kan

3. Slecht cholesterolgehalte

regulier geldende normen is al sprake van

voorkomen dat iemand een buikomvang

4.	Hoge concentratie van triglyceriden

het syndroom als de bloedwaarden ver-

heeft die binnen de norm ligt, maar dat er

slechterd zijn en de buikomvang boven de

teveel visceraal vet aanwezig is. En juist

94 centimeter komt, gemeten ter hoogte

dit vet heeft een zeer slechte invloed op

van de navel. Bij vrouwen ligt de grens

de hormoonregulatie. We noemen deze

bij een buikomvang van 80 centimeter.

groep ook wel TOFI’s (Thin Outside, Fat

cieel sprake bij 3 of meer van onderstaande symptomen:

(vetten)
5.	Insulineresistentie
(hoog glucosegehalte)

gewicht en/of een hoog vetpercentage.

Teveel en ongebalanceerde voeding met te weinig
lichaamsbeweging is vooral de oorzaak
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De combinatie van slechte bloedwaarden

Inside). Dat overgewicht een belangrijke

en overgewicht verhoogt de kans op het

oorzaak voor ziekten is, en dat dit vooral

krijgen van diabetes type 2 aanzienlijk en

komt door een combinatie van teveel en

ook het risico op het krijgen van hart- en

ongebalanceerde voeding met te weinig

vaatziekten is groter.

lichaamsbeweging, was al langer bekend.

TOFI
Omdat een grote buikomvang een van
de kenmerken is van het metabool
syndroom, wordt vaak als eerst gekeken naar mensen met overgewicht en/
of een hoog vetpercentage. Toch is
dit onterecht, ook bij slanke mensen
komt het metabool syndroom zeer
regelmatig voor. Bij mensen met een
Maar nu blijkt dat buikvet nog sterker de

heeft negatieve invloed op de kwaliteit

buikomvang die binnen de normen valt

kans op hart- en vaatziekten kan voorspel-

van bindweefsel en vormt daarmee een

kan er teveel visceraal vet aanwezig

len dan overgewicht op zich. Een taille-

risicofactor voor bijvoorbeeld de organen.

zijn. Juist dit viscerale vet heeft een

meting heeft zelfs een betere voorspel-

Bij een verstoorde bloedsuikerspiegel

funeste invloed op de hormoonregu-

lende waarde dan iemand zijn BMI.

kan de flexibiliteit van het bindweefstel

latie. Deze groep mensen worden ook

afnemen, de kwaliteit van collageen

wel TOFI’s genoemd; Thin Outside. Fat

Risicofactoren

en de werking van het immuunsysteem

Inside.

Er zijn een aantal risicofactoren bekend

neemt af. Daarnaast kunnen effecten die

die de kans op het metabool syndroom

geassocieerd worden met een Limited

Op deze dwarsdoorsnede zijn 2 perso-

verhogen. Allereerst natuurlijk het

Joint Mobility aangetoond worden zoals:

nen te zien met dezelfde buikomvang.

dieet. Vooral producten met een hoge

contractuur van Dupuytren, trigger finger,

Toch is er een duidelijk verschil te zien

Glycemische index zoals suiker, snoep,

het carpaal tunnelsyndroom of een frozen

in de hoeveelheid visceraal vet. Bij de

witte rijst en bier zorgen voor een ver-

shoulder.

rechter persoon is veel meer orgaanvet

hoogd risico. Daarnaast vermoeden

Veel aandoeningen die gerelateerd zijn

te zien. Alhoewel de linker persoon

wetenschappers dat er ook een geneti-

aan pezen, spieren, kapsels, banden, etc.

een flinke vetlaag heeft, is dit vooral

sche oorzaak is. Zo is bij kinderen rond

komen voor zonder duidelijk aanwijsbaar

aan de buitenkant te vinden. Niet

acht jaar al te voorspellen of het meta-

trauma. Daarmee wordt de hypothese

alleen de hoeveelheid vet is opvallend,

bool syndroom in aanleg aanwezig is.

dat het bindweefsel in kwaliteit is afge-

maar ook het verschil in spierontwik-

Ouder worden, slecht slapen, een seden-

nomen aannemelijk. Bij deze groep is het

keling en vet in de spieren. Deze ver-

taire leefstijl en excessief alcoholgebruik

dus zinvol om na te gaan of het metabool

vetting komt bijvoorbeeld veel voor bij

zijn de overige belangrijke risicofactoren.

syndroom aanwezig is.

mensen met langdurige lage rug- en

Naast de metingen die in het bereik lig-

Bijzondere aandacht zou moeten uitgaan

nekpijn. Samengevat zou je kunnen

gen van de fysiotherapeut kunnen deze

naar mensen met een frozen shoulder.

stellen dat de linker persoon vet en fit

risicofactoren een extra aanwijzing

Rond de 36% van de mensen met een fro-

is en de rechter vet en niet fit is.

geven op de aanwezigheid van het meta-

zen shoulder heeft ook diabetes, bij 71%

bool syndroom. Deze factoren zijn niet

is er sprake van het metabool syndroom

alleen bepalend voor het ontstaan, maar

(diabetes is overigens ook een metabool

ook het voortbestaan van het metabool

syndroom, alleen zodanig gevorderd dat

syndroom. In therapeutische zin is het

er sprake is van een ‘officiële ziekte’). De

daarom zinvol om deze factoren mee te

incidentie van frozen shoulder bij diabe-

nemen in het therapeutisch plan.

tes is 19% . Niet alleen de prognose is
slechter bij deze groep, maar uit vroege

Effecten van langdurig te
hoge bloedsuiker

resultaten lijkt een aanpak van het meta-

Een langdurig te hoge bloedsuikerspiegel

een positief effect te hebben.

bool syndroom ook in therapeutische zin
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Wanneer is er sprake
van Metabool?

Een verstoorde cholesterolhuishouding

bestaan uit voldoende fysieke activiteit

wordt in verband gebracht met kraak-

(bewegen), een gezond voedingspatroon

beenaandoeningen door oxidatieve

(eten) en een laag stressniveau / vol-

stress op de kraakbeencellen. Het heeft

doende motivatie (rusten).

glucosewaarden (mannen en

daarom zin om bij de groep mensen met

In een eerder artikel schreven we al over

vrouwen ≥ 6,1 mmol/l, en/of

‘artrose’ ook aandacht te besteden aan

het nut van simpele eetregels en hoe je

medicatie),

het metabool syndroom. Niet alleen

hiermee effectief aan een gezonde leef-

2.	verhoogde bloeddruk (mannen en

omdat overgewicht vaak voorkomt maar

stijl kunt werken. Voor mensen met het

vrouwen ≥ 130/85 mm Hg en/of

ook vanwege de negatieve invloeden die

metabool syndroom is het goed om extra

medicatie),

een verstoorde hormoonregulatie heeft

nadruk te leggen op een aantal van deze

op de kwaliteit van kraakbeen.

regels. Belangrijk om op te merken is dat

1.	verhoogde nuchtere bloed-

3.	laag HDL-cholesterolgehalte
(mannen ≤ 1,04 mmmol/l;

het hier niet gaat om allerlei ingewikkel-

Chronische pijn

de diëten of voedingsadviezen. Daarmee

4.	verhoogde serumtriglyceriden (man-

Naarmate het onderzoek vordert weten

valt het binnen het bereik en competen-

nen en vrouwen ≥ 1,7 mmol/l) en

we steeds meer over chronische pijn en

ties van de fysiotherapeut om mensen

5.	verhoogde buikomvang (mannen

de factoren die daar een rol bij spelen.

hierbij te adviseren (al dan niet in een

> 102 cm; vrouwen > 88 cm) of

Het metabool syndroom krijgt in het com-

leefstijlprogramma). Denk hierbij aan de

verhoogd visceraal vet gehalte >9

plexe plaatje een steeds prominentere

volgende eenvoudige eetregels:

vrouwen ≤ 1,29 mmol/l),

rol. Bij fybromyalgie komt het bijvoorbeeld 5,5 keer meer voor. Het wordt geas-

• Eet groen

socieerd met nekpijn en een dysfunctie

Verse groenten zijn altijd goed, lekker en

van de HPA-as (ook een dysregulatie

de ideale vervanger voor pasta, aardap-

van hormonen). De dysfunctie van de

pelen en brood. In verse groenten zitten

HPA-as wordt vanuit de stressfysiologie

ook koolhydraten, maar met een lage

al langdurig beschreven en krijgt ook bij

Glycemische Index en dat is belangrijk.

het onderzoek en behandeling van chro-

Verder zijn bladgroenten en slasoorten

nische pijn een belangrijke rol. Een dys-

weer beter dan zoete en zetmeelrijke

functie van de HPA-as wordt gerelateerd

groenten. Koolhydraten met een hoge GI

aan: (micro)infecties, hoge bloeddruk,

(meer dan 70%) zijn dus echt af te raden.

ophoping van vocht, achteruitgang weef-

Dus geen suiker, witte rijst, frites, chips,

selkwaliteit, afname immuunsysteem en

snoep, zoete ontbijtgranen, frisdrank en

interleukin-1B, CVS/Fibromyalgie/etc.

bier.

De paralellen tussen de effecten van
een dysfunctie van de HPA-as en het

• Eet twee

metabool syndroom zijn opvallend. Of

Dit is wellicht de belangrijkste eetregel.

een dysregulatie van de hormonen die

Eet niet de traditionele drie-eenheid

een belangrijke rol spelen bij het meta-

(vlees, groente, aardappelen/pasta/

bolisme en stress niet altijd hand in hand

rijst), maar kies er twee van de drie (en

gaan is een belangrijke vraag voor verder

dan geen eiwitten met koolhydraten, dus

onderzoek.

geen vlees met aardappelen of kaas met
pasta). Dat kan heel eenvoudig door altijd
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Leefstijlinterventies

groenten met vlees, vis, kaas of koolhy-

Bij de groep mensen met een metabool

draten te combineren. Koolhydraten ver-

syndroom is een leefstijlinterventie op

mijden is niet te adviseren. Het gaat om

zijn plaats. Dit zou in ieder geval moeten

verstandige combinaties.

• Eet vet

11.00 uur te beginnen met eten en om

stijl te integreren in zijn of haar leven. Door

Uiteraard gaat het hier om de juiste vet-

19.00 uur weer te stoppen. Dan eet je 8

de hoge prevalentie is er daarmee plek

ten. Enkelvoudig en meervoudig onverza-

uur normaal en 16 uur niet. Vasten is van

voor therapeuten/coaches die die groep

digde vetten (olijfolie, noten, vette vis)

alle tijden en alle volken en werkt helend

helpt door goede metingen, behapbare

zijn te prefereren boven koolhydraten.

voor zowel lichaam als geest.

programma’s en periodieke ondersteuning.

Gezond leren eten in de
fysiopraktijk

Conclusie

beperkt en transvetten (frituur, margarine, verpakte voedingsmiddelen) moeten

Zoals vermeld is de rol van het metabool

bij welvaartsziekten zoals diabetes type

worden uitgesloten. Omega 3 vetzuren

syndroom onmiskenbaar bij bindweef-

II een rol speelt, is het ook voor de fysio-

zijn goed en zitten vooral in vette vis,

selaandoeningen. Daarmee is hier niet

therapeut zinvol hier in de diagnostiek en

algen en in onder andere walnoten. Extra

alleen sprake van preventie maar ook van

therapie op in te spelen. Op therapeutisch

vierge olijfolie is in alle gevallen aan te

therapie. Dat betekent als eerste dat er

gebied is het vaak niet noodzakelijk om

raden, niet in de laatste plaats omdat

aandacht moet zijn voor het herkennen

direct een voedingsexpert in te schakelen.

deze ook ontstekingsremmend werkt.

en diagnosticeren ervan (al dan niet in

De factor die het succes bepaalt is niet de

Verzadigde vetten (dierlijke vetten in
melk, kaas, eieren, vlees en vis) kunnen

Omdat het metabool syndroom niet alleen

mate van kennis over voeding, maar de

De factor die het succes bepaalt is niet de mate van

kunst om mensen te helpen gemotiveerd

kennis over voeding, maar de kunst om mensen te

leefstijl aan de slag te gaan.

motiveren naar een gezonde leefstijl

Maarten Bijma is Chief Eat Officer bij

te raken en te blijven om met een gezonde

MOVESMART.company en MyVitality
Coach j

• Eet niet

samenwerking met een huisarts). Van de

Van nature slanke mensen doen nooit

drie leefstijlgebieden (bewegen, eten en

aan een dieet, maar eten met mate en

rusten) is eten de meest belangrijke bij het

stoppen met eten wanneer ze verzadigd

metabool syndroom. Voor de hele grote

zijn. Diëten worden afgeraden, calorieën

groep waarbij er nog geen sprake is van

tellen is zinloos. Het nieuwste dieet is

een ziekte, is het niet nodig om daarvoor

geen dieet maar een manier van leven.

hulp te zoeken bij een diëtist. Het succes

En de kern is de juiste keuzes maken. Een

wordt bij deze groep namelijk niet bepaald

aanrader is regelmatig een vastenkuur

door de kennis over voeding van de expert

van drie dagen (per 3 maanden) of korte

maar door de manier waarop de professio-

Meer info?

vastenperiodes door bijvoorbeeld pas om

nal de ander kan helpen een gezonde leef-
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“Zorgverleners moeten op zoek naar expertise”

Bent u klaar voor
de Europese
privacywetgeving?
Door: Michel Pasman en Edwin van Leeuwen
Beeld: Shutterstock (foto) consilium.europa.eu (infographic)

In mei van dit jaar vond een ransomware aanval plaats waarbij
meer dan 230.000 computers in 150 landen, waaronder Nederland,
werden besmet met het Wannacry computervirus. De afgelopen
3 jaar zijn er in Nederland maar liefst 15 ziekenhuizen ‘besmet’
geraakt en onlangs nog zijn er bij tandartspraktijken röntgenfoto’s en patiëntendossiers gegijzeld. Antivirusbedrijf Kaspersky
meldt dat afgelopen jaar het aantal geïnfecteerden is gestegen
met 11%. Wat zou u doen als uw patiëntengegevens door een
ransomware virus worden gegijzeld? Bent u voorbereid op een
eventueel datalek?
U heeft tot 25 mei 2018 om u voor te berei-

Wat ging er aan de AVG vooraf?

den op de Europese Privacyverordening,

Heeft u als zorgverlener de kabinetten

in Nederland bekend als de ‘Algemene

Lubbers meegemaakt? Dan herinnert u

verordening gegevensbescherming’

zich vast nog wel de Wet persoonsregi-

(AVG). Jan Pieter Schoon, Functionaris

stratie (Wpr) uit 1989. U krijgt te maken

Gegevensbescherming Incura & Abakus:

met regelgeving voor instanties die per-

“In een tijd van vergaande digitalisering

soonsgegevens verzamelen of verwerken.

is alleen vertrouwen niet meer voldoen-

In de tijd dat de Wpr door de Nederlandse

de. Zowel zorgverleners als software-

overheid werd ontwikkeld, is er nauwelijks

leveranciers moeten hun handelen en

rekening gehouden met de beschikbaar-

onderlinge afspraken op het gebied van

heid van het internet. Ruim 10 jaar later,

informatiebeveiliging meer structureren

wanneer het internet voor iedere burger of

en vastleggen.”

bedrijf toegankelijk geworden is, moet de
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privacy van de Nederlandse burger beter

de cloud meer gemak en veiligheid biedt

geavanceerder te werk om persoons-

beschermd worden. Dit is het moment om

dan lokaal geïnstalleerde zorgsoftware.

gegevens te bemachtigen, met grote

de wetgeving te verstevigen door middel

Back-ups en belangrijke beveiligingsup-

gevolgen voor de privacy van burgers

van de ‘Wet bescherming persoonsge-

dates worden doorgaans geregeld door

(ransomware) en de bedrijfsvoering. Dit

gevens’ (Wbp) op 1 september 2001. De

de cloudprovider en hier heeft u dus geen

is een belangrijke reden geweest om de

Wbp is voor een groot deel gebaseerd op

omkijken meer naar. Gebeurt er iets met

Wbp in mei 2016 te laten opvolgen door

de Europese dataprotectierichtlijn (95/46/

uw computer? Dan kunt u altijd via een

Europese privacyregelgeving.

EG).

andere computer uw gegevens in de cloud

In oktober 2016 publiceerde MoveMens

raadplegen. Uw data is alleen beschikbaar

Wat verandert er onder de AVG?

het artikel ‘Geen trek in een datalek’,

voor diegene met de juiste rechten daar-

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene ver-

over een uitbreiding van de Wbp met

toe. Wanneer persoonsgegevens lokaal

ordening gegevensbescherming (AVG)

een Meldplicht Datalekken per 1 januari

zijn opgeslagen, bijvoorbeeld op een inter-

van kracht, ook wel bekend als General

2016. Met deze uitbreiding wil de over-

ne harde schijf, zijn deze gemakkelijk te

Data Protection Regulation (GDPR). De

heid instanties meer verantwoordelijk-

‘kraken’. De ervaring leert dat datalekken

verordening gaat over de ‘bescherming

heid geven aangaande het verzamelen

vaak ontstaan door verloren of gestolen

van natuurlijke personen in verband met

en verwerken van persoonsgegevens. In

computers met daarop lokaal opgeslagen

de verwerking van persoonsgegevens en

het artikel wordt uitgelegd hoe u met een

privacygevoelige informatie.

betreffende het vrije verkeer van die gege-

paar belangrijke handelingen persoons-

Door veranderingen binnen ons zorgstel-

vens’ en vervangt zowel de verouderde

gegevens beter kunt beschermen tegen

sel en technologische ontwikkelingen

dataprotectierichtlijn uit 1995 als de Wbp.

datalekken. Denk aan het gebruik van

komen vandaag de dag de persoonsgege-

De AVG lijkt in grote lijnen op de Wbp:

inlogcodes op computers, gestructureerd

vens van burgers in honderden (digitale)

• het privacybeleid moet goed vastge-

gebruik van back-up of het vastleggen

bestanden voor. De persoonsgegevens

van een geheimhoudingsplicht voor alle

worden hiermee kwetsbaarder voor

• er moeten duidelijke afspraken zijn tus-

lagen van een organisatie of aan een

bewuste of onbewuste datalekken, of

sen bewerkers en verantwoordelijken;

derde zoals een reparateur.

zelfs cybercriminaliteit. De cybercrimi-

• ook de procedure voor datalekken blijft

Uit het artikel blijkt ook dat werken in

nelen gaan de afgelopen jaren steeds
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legd zijn;

belangrijk.

Wat verandert er onder de AVG? U krijgt

document ’Anticiperen op de Algemene

Bewustwording

meer verantwoordelijkheden en de posi-

verordening gegevensbescherming’ een

De eerste stap om u voor te bereiden op

tie van uw patiënten, personen van wie

handig stappenplan om u voor te berei-

de AVG is bewustwording. Reflecteren

de gegevens worden vastgelegd, wordt

den op de AVG.

op uw eigen gedrag zodat inzichtelijk

versterkt. U moet een rechtvaardig doel

Deze stappen kunnen grote veranderin-

wordt welke risico’s op een bepaald vei-

hebben om de privacygevoelige informatie

gen met zich meebrengen die organisa-

ligheidsincident bestaan. Dit bewustzijn

te bezitten dan wel te verwerken en vooraf

ties veel tijd kunnen kosten. De impact is

blijkt onder zorgverleners vaak laag te

aangeven waarvoor u informatie gaat

afhankelijk van de mate waarin de Wbp

zijn. Niet zelden verschijnen er berichten

gebruiken. De betreffende informatie mag

van toepassing is op een organisatie en

over datalekken binnen de zorg. In 2016

niet zonder toestemming gebruikt worden

welke beheersmaatregelen er reeds zijn

zijn er in totaal 5.500 meldingen van

voor andere doeleinden. Er zijn ook juridi-

genomen. Adviesbureau PwC heeft in mei

datalekken gedaan en bijna een derde

sche termen die gaan veranderen: ‘bewerkers’ worden ‘verwerkers’ genoemd, en de
‘verantwoordelijke’ wordt voortaan ‘ver-

U heeft tot 25 mei 2018 om u voor te bereiden op de AVG

werkingsverantwoordelijke’.
De AVG is in mei 2016 al in werking

2017 onder 327 organisaties een enquête

van deze meldingen was afkomstig uit de

getreden zodat organisaties twee jaar

afgenomen. Uit dit periodieke ‘Privacy

sector zorg en welzijn.

de tijd hebben om hun processen, dien-

Governance-onderzoek’ blijkt dat meer

Mischa van Geelen is ethisch hacker en

sten en goederen hierop af te stemmen.

dan de helft van de organisaties nog niet

onderzoekt hoe bedrijven en instanties

Vanaf 25 mei 2018 dient iedereen de

begonnen was met voorbereidingen op de

beveiligd zijn in het gebruik van internet

AVG na te leven. Houdt u zich niet aan de

AVG. Slechts 12 procent was klaar voor

en computersystemen. Van Geelen is

nieuwe regels? Dan riskeert u een boete

de nieuwe Europese privacyregels. De

tegen bangmakerij maar geeft aan dat

van maximaal 20 miljoen euro of 4% van

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt:

een computer hacken vrij eenvoudig is

uw (wereldwijde) jaaromzet. De wettekst

“Houd er rekening mee dat de implemen-

en serieuze gevolgen kan hebben: “Het

van de AVG bestaat uit een omvang-

tatie van de AVG veel kan vragen van de

openen van een link in een ontvangen

rijk aantal pagina’s. Het ministerie van

beschikbare menskracht en middelen en

e-mail kan al genoeg zijn om ransom-

Veiligheid en Justitie biedt met het

begin er daarom op tijd mee.”

ware te activeren. Een recent voor-
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Gegevensbescherming binnen
Incura & Abakus

van een computer het risico op een

beeld is de cyberaanval op meerdere

datalek geminimaliseerd. Gebruikers

ziekenhuizen in Engeland in mei van dit

hoeven zelf geen back-ups te maken.

jaar. Medewerkers werden afgesloten

Juist binnen de zorg is het belangrijk

Incura en Abakus nemen hiermee een

van hun computers en afspraken met

om uiterst zorgvuldig om te gaan met

groot deel van de verantwoordelijk-

patiënten moesten worden geannuleerd.

persoonsgegevens. In 2010 werd de

heid voor gegevensbescherming op

Complete afdelingen konden op afstand

webbased software Incura gelanceerd.

zich. Dit maakt het voor gebruikers

worden lamgelegd en ook alle systemen

Incura voldoet hiermee als eerste soft-

eenvoudiger om hun eigen kwa-

die maar een beetje computergestuurd

wareleverancier aan de landelijke eisen

liteitssysteem te implementeren.

worden, zoals een insulinepomp.”

van het Fysio-EPD. Deze eisen komen

Gebruikers dienen onder andere zelf

Niet elk datalek is even ernstig, maar

grotendeels overeen met de huidige

te zorgen voor goed wachtwoordbe-

het blijft een feit dat met name in de

‘Algemene verordening gegevensbe-

heer, installatie en updates van het

zorg privacygevoelige informatie in ver-

scherming’ (AVG). Incura en Abakus

besturingssysteem en van hun antivi-

keerde handen valt of kan vallen. Aleid

zijn gecertificeerd voor de beveili-

russoftware. Bij lokaal geïnstalleerde

Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit

gingsnormen ISO 27001 én NEN 7510.

software draagt de zorgverlener aan-

Persoonsgegevens, benoemde eind 2016

Gebruikers kunnen er dus op vertrou-

zienlijk meer verantwoordelijkheid bij

in het NRC deze onzorgvuldige omgang

wen dat hun gegevens veilig worden

de bescherming van persoonsgege-

met persoonsgegevens als ‘heel zorge-

beheerd. Op 25 mei 2018 wordt de AVG

vens.

lijk’. Wolfsen vermoedt dat er binnen de

van kracht, ook dan blijft NEN 7510 dé

• Vertrouwelijke gegevens worden

zorg ook sneller melding wordt gedaan

norm voor informatiebeveiliging binnen

alleen verstuurd wanneer dit nood-

van een datalek omdat er gewerkt wordt

de zorg.

zakelijk is en voorzien van encryptie.

met gevoelige persoonsgegevens. De

Wat zijn de belangrijkste beveiligings-

Ook ontvangen informatie wordt op

ervaring leert dat de meeste datalekken

maatregelen binnen Incura en Abakus

dezelfde wijze gecontroleerd.

ontstaan door menselijke fouten, en niet

• B innen Incura en Abakus geldt er

door kwaadaardige hackers. Toch wil

waarborgen?

vergaande organisatorische func-

men het risico op cybercriminaliteit laag

• Om persoonsgegevens goed te kun-

tiescheiding en wordt gewerkt met

houden. Maar hoe goed zijn zorginstellin-

nen beveiligen moet software aan

vaste procedures die tijdig afwijkin-

gen beschermd tegen cybercriminaliteit?

steeds strengere systeemeisen vol-

gen kunnen signaleren en zo nodig

Van Geelen: “Ik denk dat zorginstellingen

doen. Er vinden regelmatig updates

corrigeren. Ook besteden zij alleen

vandaag de dag nog te weinig beschermd

plaats binnen Incura & Abakus om te

werkzaamheden uit indien de betref-

zijn tegen cyberaanvallen. Het ontbreekt

voldoen aan deze eisen.

fende leverancier, een zogenaamde

menigeen aan ‘awareness’. Maar dat

• De identiteit van een gebruiker wordt

subverwerker, is gescreend en deze

komt wel vaker voor want ik zie dit ook

altijd geverifieerd en per gebruiker

de doelstellingen van het kwaliteits-

bij gemeenten.”

kunnen verschillende toegangsrech-

systeem onderschrijft.

om de privacy van persoonsgegevens te

Wat kunt u doen?

ten worden toegekend. Met 2-factor
authenticatie wordt de veiligheid van

Ook aan de slag met NEN 7510? Meld u

Zorgverleners dienen te voldoen aan

het inlogproces van een informatie-

aan voor ons webinar ‘NEN 7510 in 10

eisen die zijn opgenomen in de NEN

systeem extra geborgd. Zo worden

stappen’ via www.incura.nl

7510, de Nederlandse norm voor informa-

digitale persoonsgegevens nog beter

tiebeveiliging in de zorg, die is afgeleid

beveiligd.

van de internationale ISO 27001. Een

• G egevens worden opgeslagen op

norm die al lange tijd richting geeft aan

externe, beveiligde cloudservers bin-

de werkwijze en processen op het gebied

nen Nederland. Elke nacht worden

van informatiebeveiliging binnen de zorg.

er back-ups gemaakt van de data.

Het is mogelijk om eenmalig een oordeel

Daarnaast is bij inbraak of verlies

over de implementatie van deze richtlijn
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door een bevoegd auditkantoor aan te

gebruikers eenvoudiger om hun eigen

Onder de AVG is het aanstellen van een

vragen, een zogenaamde ‘TPM’ (Third

kwaliteitssysteem te implementeren.

Functionaris Gegevensbescherming voor

Party Memorandum).

Gebruikers dienen onder andere zelf te

de meeste organisaties een verplichting.

U kunt ook kiezen voor ‘certificeren’,

zorgen voor goed wachtwoordbeheer,

Dit kan u helpen bij het implementeren

waarmee u een commitment aangaat

installatie en updates van het besturings-

van een kwaliteitssysteem. Een derge-

om een kwaliteitssysteem op te zetten,

systeem en van hun antivirussoftware.

lijk systeem met bijbehorende audits

te onderhouden en regelmatig te (laten)

Bij lokaal geïnstalleerde software draagt

biedt zekerheid en duurzaamheid. Jan

controleren op bestaan en werking. Via

een zorgverlener aanzienlijk meer verant-

Pieter Schoon: “Bij het opzetten van het

certificering toont u als zorgverlener aan

woordelijkheid bij de bescherming van

kwaliteitssysteem kunnen zorgverleners

dat u een werkend kwaliteitssysteem

zijn persoonsgegevens.”

steunen op beheersmaatregelen van ons

heeft en in staat bent om dat systeem

Cybercriminelen gaan de afgelopen jaren

zelfstandig te laten functioneren.
Gegevensbescherming is in een kwa-

steeds geavanceerder te werk

liteitssysteem een doorlopend proces.
Naast interne audits worden jaarlijks
door een externe auditor het bestaan

NEN 7510 belangrijk

als softwareleverancier, nu en in de toe-

en werking van het kwaliteitssysteem

De NEN 7510 is niet verplicht, maar heeft

komst. Graag helpen we zorgverleners

gecontroleerd.

wel een verplichtend karakter. Wat bete-

verder met eventuele vragen over infor-

Wanneer zorgverleners echter met lokale

kent dit? NEN 7510 wordt bijvoorbeeld

matiebeveiliging. De veiligheid waar-

software werken, zijn zij zelf volledig

genoemd in artikel 2 van de Algemene

borgen van privacygevoelige informatie

verantwoordelijk voor alle beveiligings-

Maatregel van Bestuur (AMvB) die hoort

voelen wij als een gedeelde verantwoor-

maatregelen zoals opgenomen in de

bij de ‘Wet gebruik burgerservicenummer

delijkheid. Een NEN 7510-kwaliteitssy-

NEN 7510. Voor de meeste zorgverle-

in de zorg’ (Wbsn-z). Ook onder de AVG

steem heeft grote voordelen die bewust-

ners zijn deze maatregelen nauwelijks

is NEN 7510 een belangrijke norm. U

zijn teweegbrengen, wat vervolgens tot

te realiseren waardoor zij een verhoogd

bent dus niet verplicht om gecertificeerd

verdere professionalisering leidt. Het

risico lopen op aansprakelijkheid en een

te zijn voor NEN 7510 of om een TPM te

is daarbij belangrijk dat u maatregelen

boete bij een datalek. Jan Pieter Schoon:

hebben, maar u moet wel aantoonbaar

neemt die passend zijn bij het risico dat

“Incura en Abakus werken vanuit de

voldoen aan de eisen die in de norm wor-

wordt gelopen en bij de mogelijke impact

cloud en nemen zo een groot deel van

den gesteld. Een TPM of certificering zijn

van een onverhoopt incident.” j

de verantwoordelijkheid voor gegevens-

algemeen geaccepteerde methoden om

bescherming op zich. Dit maakt het voor

dit te aan te tonen.

Meer info? 
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Wat is ParaBench?

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

Met ParaBench krijgen praktijken
inzicht in hoe zij presteren en kunnen
ze 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
branche zichtbaar. Op dit moment zijn
er bijna 450 praktijken aangesloten.
Daarmee is ParaBench de grootste

en heupoperaties. Omdat artrose hier vaak een oorzaak van is,

benchmark in Nederland, maar het

hebben we ook deze cijfers op een rijtje gezet. Er zijn een aantal

ken zich aansluiten, hoe helderder

opvallende conclusies te trekken.

kan altijd beter. Hoe meer praktijhet beeld dat geschetst kan worden.
Intramed PLUS-gebruikers kunnen gratis gebruik maken van het ParaBench

Artrose

sportschool voortzetten. Met het opnemen

praktijkdashboard. Daarnaast is er de

Er is veel te doen rondom orthopedische

van fysiotherapie in het basispakket moet

mogelijkheid om uit te breiden met

klachten. Artrose in de knie of heup kan

een besparing van 5 miljoen euro per jaar

het ParaBench supervisiedashboard.

een oorzaak zijn van een totale knie-

worden gerealiseerd. Het aantal behande-

Hiermee wordt het ook mogelijk om

prothese (TKP) of een totale heuppro-

lingen in de basisverzekering is enigszins

verschillende vestigingen of medewer-

these (THP). Ondanks het feit dat heel

opvallend te noemen, gezien het gemid-

kers met elkaar te vergelijken.

veel Nederlanders met artrose kampen,

deld aantal behandelingen (8 tot 12) dat in

Oproep: Ziet u trends in de markt?

met name bij de knie (335.000) en heup

de praktijk voldoende blijkt.

Heeft u bepaalde ideeën of wilt u juist
meer weten? Mail ons uw vraag en

(325.000), zien we slechts een deel van
deze patiënten terug bij de fysiotherapeut.

Heup en knie

wij gaan ermee aan de slag. Vanuit de

Echter, vanaf 1 januari 2018 komt fysio-

De totale heupprothese (THP) wordt

benchmark kunnen we verschillende

therapie voor artrose in knie en heup (max

gezien als een van de meest succesvolle

dwarsdoorsnedes maken op bijvoor-

12 behandelingen) in de basisverzekering.

operaties van de afgelopen decennia. De

beeld leeftijd, klacht, verhouding man/

Wel blijft het eigen risico hierop van toe-

laatste jaren heeft de totale knieprothese

vrouw etc. Wilt u cijfers zien van de

passing. Oefentherapie bij artrose van knie

(TKP) echter een inhaalslag gemaakt.

behandeling van schouderklachten?

en heup is bewezen effectief en in de prak-

Momenteel ligt het aantal knie-operaties

Hoe de verdeling qua leeftijd is bij

tijk is gebleken dat wekelijks een behan-

zowel qua klachten als behandelingen

nieuwe instroom? U kunt het zo gek

deling gedurende acht tot twaalf weken

zelfs iets hoger dan bij de heup. De ver-

niet bedenken of we kunnen u aan de

gemiddeld voldoende is om een patiënt de

wachting is dat ook in de nabije toekomst

hand van de beschikbare cijfers ant-

oefentherapie aan te leren. Daarna kan de

meer knie- dan heupprotheses worden

woorden geven. Mail uw verzoek naar

patiënt dit zelf in de thuissituatie of in de

geïmplanteerd.

Kris Ubink: kubink@intramed.nl
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Zowel bij artrose als bij een totale operatie liggen de percentages bij de knie
wat hoger dan bij de heup. Dit geldt

Verdeling geslacht en % van het totaal aantal klachten
en behandelvolume, 2017

voor zowel het aantal klachten als het
behandelvolume. Voor de knie zijn gemiddeld 28,5 behandelingen nodig voor een
geheel revalidatietraject, waarbij er vrijwel geen verschil is tussen mannen en
vrouwen als het gaat om aantal behandelingen. De vergoeding komt in principe uit
de basisverzekering, maar als de patiënt
niet aanvullend verzekerd is, zal hij/zij
de eerste 20 behandelingen zelf moeten
betalen. Voor een nieuwe heup duurt de

Figuur 1 (Verdeling geslacht en % van het totaal aantal klachten en behandelvolume, 2017)

revalidatie meestal iets korter; gemiddeld 24 behandelingen.

Behandelgemiddelden knie en heup artrose

Vrouwen
Wat zeer opmerkelijk is, zijn de verschillen
tussen mannen en vrouwen. De verhouding man-vrouw met een nieuwe knie is de
laatste jaren wel iets veranderd, maar nog
steeds is het aantal vrouwen ongeveer 2/3
tegen 1/3 mannen. Ook bij de totale heupprothese zien we dezelfde verhouding. Er
zijn dus beduidend meer vrouwen die een
nieuwe knie of heup krijgen dan mannen.
Een opvallend verschil, dat we nog niet
echt kunnen verklaren. Wellicht zijn er
fysiotherapeuten die hier een verklaring

Figuur 2 (Behandelgemiddelden knie en heup artrose)

voor hebben. U kunt altijd mailen naar
Intramed via kubink@intramed.nl.

Leeftijdsverdeling Total Knee

Artrose knie en heup
In figuur 1 zien we de totale aantallen THP,
TKP, knie artrose en heup artrose. Het aantal patiënten dat met knie artrose bij de
fysiotherapeut komt, bedraagt ongeveer
1,1% van het totaal. Het behandelvolume
ligt rond de 2,2%. Bij heup artrose liggen
de percentages beduidend lager (resp.
0,5% en 0,4%). Het behandelgemiddelde
is zowel bij knie artrose als heup artrose
de afgelopen jaren wat gedaald, zoals
te zien is in figuur 2. Bij knie artrose zien
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Figuur 3 (Leeftijdsverdeling Total Knee)

we het behandelgemiddelde dalen van
ongeveer 12 naar 10 behandelingen en

Leeftijdsverdeling per geslacht Total Knee, 2017

bij heup artrose zelfs van 14 naar 10. De
verhouding vrouw-man is ongeveer gelijk,
zo’n 65% vrouwen en 35% mannen. Zoals
eerder vermeld is het opvallend dat het
huidige behandelgemiddelde hiermee
wat lager ligt dan wat er vanaf 1 januari
vergoed gaat worden. Wellicht hebben de
zorgverzekeraars gebruikt gemaakt van
oude data?

Vrouwen oververtegenwoordigd
In de leeftijdsverdeling Total Knee (figuur

Figuur 4 (Leeftijdsverdeling per geslacht Total Knee, 2017)

3) zien we een duidelijke trend. In 2012
was nog bijna 60% van de patiënten tussen de 18-65, in 2017 is dat gedaald tot

Leeftijdsverdeling per geslacht Total Hip, 2017

een kleine 50%. In de categorie 65+ zien
we juist een stijging. De categorie tot 18
jaar is uiteraard een klein percentage van
het totaal.
Het percentage 65+ers is hoog. Binnen
deze groep zijn de vrouwen ruim oververtegenwoordigd. Dit kunnen we natuurlijk
deels verklaren door de vergrijzing en
het feit dat vrouwen gemiddeld ouder
worden dan mannen. Maar het is wel
bijzonder dat twee maal zoveel vrouwen dan mannen van 65+ een nieuwe
knie krijgen (34,1% vrouwen tegenover

Figuur 5 (Leeftijdsverdeling per geslacht Total Hip, 2017)

15,9% mannen). Deze trend is in de jaren
hiervoor ook het geval. Enige verschil is

Ook vanuit publicaties die door het LROI

en vrouwen pas na het 50e levensjaar

dat waar de groep met een nieuwe heup

(Landelijke Registratie Orthopedische

beginnen (n=11536 over 2105-2017). Wel

(THP) redelijk constant blijft, daar is groei

Implantaten) worden gedaan, zijn deze

zien we dat de gemiddelde leeftijd bij de

te zien bij de TKP.

verschillen tussen mannen en vrouwen

THP een stuk hoger ligt dan bij de TKP.

zichtbaar. Helaas worden hier geen expli-

Voor de totale populatie is dat 69,4 en kij-

Grote verschillen

ciete verklaringen voor gegeven.

ken we naar de mannen en vrouwen dan

Het is bijzonder om te zien dat de

Ieder jaar worden er in Nederland onge-

is dat 67,2 voor de mannen en 70,5 voor

grote verschillen eigenlijk pas ont-

veer 18.000 totale knie-operaties uitge-

de vrouwen. j

staan na het 50e levensjaar (Figuur 4:

voerd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de

Leeftijdsverdeling per geslacht Total

61. Bij vrouwen is die gemiddelde leeftijd

Knee). We zien dat er dan pas aanmerke-

63 en bij mannen is dat 57,5. Kijken we

lijk meer vrouwen in behandeling worden

naar de leeftijdsverdeling per geslacht bij

genomen dan mannen (n = 13372 over de

de Total Hip (Figuur 5), dan zien we dat

Meer info?

jaren 2015-2017).

ook hier de verschillen tussen mannen
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