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Cruijff blijft
in beweging
Praktijkhouders geven
onnodig veel geld uit
Hoe positioneer je je praktijk?
Depressie duurzaam aangepakt

Zet je praktijk
op de kaart

Het Gezonde Net helpt praktijken bij de analyse en keuzes die gemaakt moeten
worden om tot de gewenste postionering te komen. Het Gezonde Net is een
netwerk van ondernemende fysiotherapeuten. Zij hebben vertrouwen in de
toekomst en zetten marktkansen om in daden.
Voor meer informatie kijk op www.hetgezondenet.nl of bel 070 415 13 13.
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Wilt u een audit laten uitvoeren?
HCA staat borg voor de kwaliteit van uw zorg!

HealthCare Auditing staat voor:
• Het eerste auditbureau voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
logopedisten en kinderergotherapeuten in Nederland;
• Klantgerichtheid waarbij de klant in het gehele auditproces centraal staat;
• Deskundigheid met uitsluitend gecertificeerd opgeleide auditors, allen
werkzaam in de paramedische markt;
• Kwaliteit, expertise en zeer ruime ervaring in het uitvoeren van de audits;
• Inhoudelijke kennis van de paramedische markt. Al uw inhoudelijke vragen
kunnen wij beantwoorden;
• Landelijke dekking, is in heel Nederland vertegenwoordigd en actief;
• Flexibiliteit, indien gewenst kunnen wij op zeer kort termijn een audit
uitvoeren (ook mogelijk op zaterdag);
• Service, wij gaan een stap verder voor onze klanten!
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Bel vrijblijvend voor informatie of advies naar Pascal of Brenda tel: 023-5452360
HCA is hét auditbureau dat echt aandacht heeft voor zijn klanten!
Bel voor vrijblijvende informatie of advies naar Pascal of Brenda.
Boerhaavelaan 32 A
2035 RC Haarlem
HealthCare
Auditing, Boerhaavelaan 32 A,
023-5452360
hca@healthcareauditing.nl
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Voorwoord

Trots!

met Johan, maar dan heb ik een leuke

Niet eens met gepaste trots, maar met

zo, bij iedereen, overal ter wereld. Hij belde

grote trots kijken we zelf naar het nieuw-

mij om een idee dat dan in hem opkomt te

ste nummer van MoveMens. En volgens

delen. Hij kreeg echter Joyce, destijds mijn

ons zijn er veel redenen om trots te zijn.

secretaresse, aan de telefoon want ik zat

anekdote. Johan verwacht nog steeds dat
wanneer hij belt, alle deuren opengaan en
hij niet hoeft te wachten. Dat is ook altijd

Alweer het derde lustrum van het maga-

in een MT meeting. Dat meldde Joyce keu-

zine voor ondernemers in beweging: de 15e

rig waarbij Johan haar vroeg om mij er dan

jaargang en nog steeds vernieuwend. We

even uit te halen. Zij moest even zeggen

hebben ooit het lef gehad om een volledig

dat Johan Cruijff aan de lijn was. Joyce

wit magazine te maken en sinds vijf jaar is

vroeg zich hardop af wie Johan Cruijff (dan

het zwart en een niet alledaags formaat.

wel niet) was en legde het verzoek naast

In het lezersonderzoek hebben we goede

zich neer. Na afloop van de meeting wist

feedback gehad over wat er nog beter

ze mij te melden dat een zekere ‘Cruijff’

kan. Dat ziet u terug in de restyle van het

had gebeld die dacht dat hij mij wel mocht

magazine. Het goede is gebleven, zoals het

storen tijdens een vergadering… Later

formaat en de kleur zwart, maar het wit

heb ik Joyce, nog steeds niet wetende wie

van vroeger is ook terug en gecombineerd

hij was, voorgesteld aan Johan. Sindsdien

met dynamisch oranje.

hebben zij een warme relatie, van mens tot

En dat is logisch, aldus een van de vele

mens, en nu vindt ze Johan ‘zo’n lieve man’.

uitspraken van Cruijff die we hebben opgetekend. Oranje heeft ons afgelopen win-

We zijn ook trots op de bladformule die op

ter al zoveel gegeven met 24 olympische

een paar punten is aangepast. Op de vele

medailles, maar ook deze zomer hopen

mooie artikelen en interviews. Van inhou-

we dat Oranje ons wederom veel plezier

delijke artikelen over shockwave therapie,

gaat bezorgen. Nog even los van de eerste

multidisciplinaire behandeling van depres-

Koningsdag die we ook nog tussendoor

sie en nieuwe vormen van training, tot

krijgen.

positioneringsvraagstukken in de praktijk
en transparantie van bedrijfsprocessen.

Heel trots zijn we op het portret van Johan

En op onze nieuwe medewerkster Viola

Cruijff. Wanneer we het dan toch over

Hazelhoff die ons voorziet van nieuwe

Oranje hebben is het natuurlijk geweldig

impulsen en MoveMens on-line zal ver-

om één van de grootste Nederlanders aller

sterken. Veel leesplezier en wij hopen dat

tijden de cover te laten sieren. En wat kun-

iedereen onze trots zal delen, natuurlijk

nen we met z’n allen trots zijn op deze man,

via social media, maar ook gewoon in de

dat zit niet in onze volksaard, maar bij het

praktijk.

lezen van het hoofdartikel kunnen we daar
toch niet meer omheen. Misschien ben ik

Namens de uitgever en redactie,

niet geheel objectief gezien mijn relatie

Geert-Jan van der Sangen
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Gedreven pleitbezorger van een gezonde
levenswijze

Cruijff blijft in
beweging
Tekst: Geert-Jan van der Sangen
Beeld: Inge van de Weem, Hollandse Hoogte

Hij behoort tot ‘s werelds bekendste Nederlanders. Zijn techniek,
zijn snelheid en spelinzicht maakten hem wereldberoemd. Bij
leven is Johan Cruijff al een legende. Minder bekend is hij als liefdevolle man, echtgenoot, vader en opa. Johan is als familieman
zuinig op zijn privéleven en is misschien wel de minst geïnterviewde held gezien zijn lange en succesvolle loopbaan. Cruijff bepaalt
zelf het moment én de mensen waar hij vooral prettig mee wil
werken. Ook na zijn actieve carrière blijft Cruijff in beweging. Hij
zet zich met hart en ziel in om mensen in beweging te krijgen en te
houden. En dat deelt hij met de lezers van MoveMens.
Carrière in een notendop

als aanvoerder van het Nederlands elftal

Hendrik Johannes Cruijff was een gebo-

de finale van het WK. In 1985 legde

ren aanvaller uit de roerige jaren zestig.

hij zich na een twintigjarige carrière

Rebels als hij was heeft hij de voetbal-

bij vooraanstaande clubs in Nederland,

sport van veel nieuwe impulsen voor-

Spanje en de Verenigde Staten, toe op

zien. Cruijff werd drie keer verkozen

het trainerschap.

tot Europees voetballer van het jaar. In

En met succes. Met de Amsterdammers

1999 werd hij Europees voetballer van

won Cruijff twee KNVB bekers en de

de twintigste eeuw en bij de verkiezing

Europacup II. Nadat hij begin 1988 ont-

van Wereldvoetballer van deze eeuw

slag nam bij Ajax, vervolgde Cruijff zijn

eindigde hij op de tweede plek.

carrière als trainer bij zijn voormalige

Grote successen boekte de voetbal-

werkgever FC Barcelona. Daar formeerde

ler met Ajax waarmee hij drie keer de

hij het succesvolle elftal dat de geschie-

Europacup I won. In 1974 bereikte Cruijff

denisboeken inging als het Dream
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Team. Hoogtepunt tijdens zijn verblijf

aanleg van trapveldjes in de woonwijken,

Gezonde Zaak (1998). Het is een van de

bij de Catalanen was de winst van de

de zogenaamde Cruyff Courts.

weinige bedrijven waar de oud-voet-

Europacup I in 1992. Na zijn ontslag in

Met het nieuwe initiatief ‘Schoolplein

baller jarenlang een actieve rol heeft

1996 beëindigde Cruijff zijn trainerscar-

14’ brengt Cruijff de jeugd in bewe-

gespeeld.

rière maar bleef hij invloedrijk bij zowel

ging. Cruijff beseft als geen ander dat

Cruijff werd niet alleen beroemd van-

Ajax als Barcelona.

sport niet alleen leuk en gezond is, maar

wege zijn sportieve prestaties. Ook zijn
uitstraling en uitspraken maken hem
uniek. Met oneliners die het midden

‘Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik

houden tussen een briljant inzicht en een

het wel beter uit’

taalgebruik: ‘Cruijffiaans’.

open deur ontwikkelde hij zelfs nieuw
Cruijff is nog dagelijks actief namens de
Foundation en bij het voetbal betrokken.

Naast zijn sportieve carrière zet Cruijff zich

onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling

Als analyticus, ambassadeur, adviseur en

in voor maatschappelijke initiatieven op

van elk kind. Zijn visie is dat je niet vroeg

als columnist. Onlangs nog ontving hij

het gebied van sport, bewegen en oplei-

genoeg kan beginnen. ‘Je krijgt maar één

uit handen van UEFA- president Michel

den. Hij richtte het Johan Cruyff College

lichaam, daar moet je de rest van je leven

Platini, de UEFA Presidents Award.

(MBO) op, de Johan Cruyff University

mee doen.’

Cruijff, de legendarische nummer 14…

Bijzonder is de Johan Cruyff Foundation

Mede vanuit zijn holistische visie op

Utopieën wie nooit gebeuren

(1997) die zich richt op sportprojecten voor

gezondheid en bewegen, werd Cruijff

Johan Cruijff is met zijn taalgebruik vaak

jongeren en (gehandicapte) kinderen en de

adviseur en ambassadeur van De

net zo ongrijpbaar als hij vroeger voor

(HBO) en het Johan Cruyff Institute.

De overtreding op Cruijff in de finale van het WK ‘74 in en tegen Duitsland
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zijn tegenstanders was. Zelfs Neerlandici

ook Pauw en Witteman hingen aan zijn

hebben zich daar op stuk gebeten en

lippen. Maar zoals Barend en Van Dorp

geconcludeerd dat zijn taalgebruik even

op de achterzijde het magnus opus van

geniaal is als zijn schijnbewegingen als

‘Johan Cruijff’ hebben geschreven: De

voetballer. In een artikel in ‘Onze Taal’

enige die zich niet realiseert dat hij

wordt ingegaan op vlot geformuleerde

Johan Cruijff is, is Johan Cruijff zelf.

paradoxen zoals ‘voordat ik die fout maak,

Hij blijft een fascinerende man die een

maak ik die fout niet’. Tautologieën, pleo-

groot publiek nog altijd weet te boeien

nasmen, juist het gebruik van begrippen

met zijn visies, analyses en onvoorspel-

die in het normale voetbalvocabulaire

baarheid. En natuurlijk zijn taalgebruik.

niet voorkomen siert Cruijff. ‘Als het niet

‘Als ik zou willen dat je het begreep,

goed gaat, dan gaat het niet goed’, klinkt

legde ik het wel beter uit’.

uit zijn mond niet als een dooddoener,
nadenken tot stand is gekomen.

Volgens Cruijff degenereert
de mens

Cruijff is ook moeilijk te interviewen. Hij

Cruijff: “In mijn tijd als trainer van

blijft altijd de regie behouden. Gewoon,

Barcelona vroeg ik mijzelf regelmatig af

door zelf aan het woord te blijven of

hoe het toch kwam dat zoveel spelers

door de gang van zaken ter discussie

spierscheuren opliepen. Er waren spelers

1. Laat je regelmatig testen

te stellen. Barend en Van Dorp heb-

van twintig die al verschillende keren

2. Blijf regelmatig bewegen

ben Cruijff vaak geïnterviewd en daar

een spier hadden gescheurd. Ik liep pas

3.	Bereid je goed voor

een mooi boek over uitgebracht, maar

op mijn vierendertigste een eerste spier-

het zijn bijna altijd briljante monolo-

scheur op. In mijn actieve voetbalperiode

4. Luister naar je lichaam

gen waarbij de interviewers zich als

kwam het maar zelden voor dat iemand

5. Kies een bewegingsvorm die

toeschouwers laten leiden. De toch kri-

een kapotte knieband had, maar tegen-

tische interviewers Pauw en Witteman

woordig lijkt het ieder weekend wel voor

6. Kies je eigen tempo

hadden twee jaar geleden Cruijff als

te komen.”

7. Train op je hartslag

enige gast aan tafel. De aanleiding was

Hoe komt dit? Volgens Cruijff degene-

8. Oefen je basisvaardigheden

de fluwelen revolutie bij Ajax. Cruijff

reert de mens. Met als oorzaak onvol-

9. Zoek het spelmoment op

was op zijn best en Pauw en Witteman

doende beweging als kind. Weinig buiten

10. Maak je wensen kenbaar

hadden het nakijken. Op alle thema’s;

spelen, naar school gebracht worden

11. Kijk naar je mogelijkheden

van Ajax, de jeugd en zijn bijdrage,

met de auto, brommers en minder sport

12. Maak een goede opbouw

tot ‘de revolutie en zijn rol’, de huidige

op school. Vroeger werd er meer tijd

13. Regel individuele begeleiding

maar als een wijs oordeel dat na veel

De 14 gezondheidstips
van Johan Cruijff

(doe een warming up)

je leuk vindt

14. Laat je coachen

‘Je kunt altijd nog van baan veranderen, maar met het
lichaam waarmee je geboren wordt, ga je dood’
successen van Ajax en zijn aandeel, de

genomen voor lichamelijke inspanning.

Foundation en het mooie werk tot en

“De jonge generaties zijn nu dus steeds

met het beleid van dit kabinet. Alles

slechter belastbaar”, zo doceert Cruijff.

kwam op onnavolgbare wijze aan de

In het huidige topvoetbal wordt door

orde op de manier die bij Cruijff past

stress, druk en het overladen wedstrijd-

en niet alleen heel Nederland, maar

programma de kans op blessures ver-
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Onderstaande advertentie stond in januari 1998 paginagroot in alle kranten om de nieuwe naam ‘De Gezonde Zaak’ te introduceren.

groot en tegelijkertijd de kans op herstel

overtuigd van de juistheid van mijn visie

om zich heen. Echte specialisten op hun

verkleind. Cruijff: “Dat zie ik niet alleen

en het is dus belangrijk dat ik over het

vakgebied die dan wel goed met elkaar

in het topvoetbal, maar overal om me

materiaal beschik, waarmee ik mijn visie

moesten samenwerken en hetzelfde doel

heen. Iedereen heeft het druk en last van

goed kan realiseren.” Als voorbeeld uit

voor ogen hadden.

stress. Om later minder kans op blessu-

zijn trainerstijd noemt hij de kleedkamer

res te hebben moet je, en dat vind ik heel

als zíjn territorium. “Ik zei tegen het

belangrijk, al vroeg gaan bewegen en

bestuur: ‘Dit is geen vergaderruimte. Als

Er moet iets gebeuren voordat er
iets gebeurt

sporten. En goed voor je lichaam zorgen.

ik iets te melden heb, kom ik wel naar

Begin 1991, Cruijff was toen 44 jaar,

Of je nu later profvoetballer wordt of een

jullie toe’. Kleedkamers zijn er om je te

kreeg hij een bypassoperatie. En het

kantoorbaan krijgt, op jeugdige leeftijd

verkleden en zij hebben er dus niets te

advies van de specialisten om te stoppen

bewegen is voor iedereen belangrijk en

zoeken.”

met roken. Tijdens zijn actieve carrière
heeft Cruijff als een voorbeeldig prof
geleefd wanneer het om eten en drinken

‘Ik maak eigenlijk nooit fouten, want ik heb

ging. Roken was zijn achilleshiel, maar
hij stopte van de ene op de andere

enorme moeite om mij te vergissen’

dag. En werkte mee aan een commercial
waarin roken werd ontmoedigd. Vanaf
dat moment verruilde Cruijff zijn sigaret

werkt preventief. Hoe oud of jong je ook

Cruijff is de enige coach ter wereld die

voor een Chupa Chups lolly, waarvan de

bent, bewegen is altijd goed en werkt

nooit juicht bij een doelpunt. De zege

verkoop daarna verdubbelde.

preventief. Iedereen is het aan zichzelf

is volgens hem volkomen terecht: ‘We

Voordat hij de bypass operatie onderging,

verplicht er meer tijd voor vrij te maken.

zijn op zoek gegaan naar de overwin-

wilde hij van de chirurgen precies weten

ning en dan kom je hem vanzelf tegen.

wat ze zouden gaan doen en hoe. Cruijff

Een aantal jaren geleden heb ik een hart-

Het kwaliteitsverschil was groot’. Cruijff

geeft toe, op karakteristieke wijze, dat

operatie ondergaan, maar in mijn vrije

heeft altijd gelijk. Rinus Michels kan zich

er een verband bestaat met zijn nieuwe

tijd speel ik nu graag weer een partijtje

herinneren dat hij, Cruijff en hun vrou-

werkterrein: ‘Vaak moet er iets gebeuren

voetbal. En geloof me, met grote inzet.

wen een meningsverschil hadden over

voordat er iets gebeurt’.

Dat doe ik zonder problemen. Heel veel

een Spaans woord. Michels haalde het

mensen zijn na zo’n operatie vaak zo bang

woordenboek erbij om te bewijzen dat hij

Cruijff legt uit: “Gezondheid is, in combi-

dat ze niets meer durven. Fysiek kunnen

gelijk had. ‘Dat is het eerste foutje in het

natie met sport, altijd al een stokpaardje

ze het makkelijk aan, maar psychisch en

woordenboek,' zei Cruijff. ‘Ik maak eigen-

van me geweest. Ieder mens moet zorgen

mentaal zit het bij hen niet goed. Als ze

lijk nooit fouten, want ik heb enorme

dat hij goed in elkaar steekt. Neem de

na zo’n operatie gaan werken aan herstel

moeite om mij te vergissen.'

eisen die tegenwoordig aan topvoetbal-

en daarbij ook goed aan beweging gaan
doen, dan zul je zien hoeveel je nog kan.
Mensen moeten durven bewegen, durven
sporten. En liefst onder deskundige begeleiding. Dus laat je coachen.”

‘Je krijgt maar één lichaam, daar moet je het
de rest van je leven mee doen’

Als ik iets te melden heb, kom ik
wel naar jullie toe
Cruijff heeft een hekel aan iemand die

Cruijff is ook altijd een genie geweest in

lers worden gesteld. Ze moeten zestig

beweegt, maar niet weet waar naartoe.

het doorvertalen van topsport naar top-

tot tachtig wedstrijden per jaar spelen,

Want, zegt hij: “Wanneer mijn visie niet

management, en van sport naar werk. Hij

dat vraagt een goede begeleiding van

goed is, ben ik ongeschikt voor het vak.

heeft een duidelijke visie op een multi-

verschillende specialisten, zodat ze goed

Dan zal ik mijn consequenties trekken,

disciplinaire aanpak. In zijn tijd als trainer

belastbaar blijven en niet twintig wedstrij-

want ik kan me niet aanpassen. Ik ben

verzamelde hij altijd al de beste mensen

den geblesseerd zijn.” Niet alleen in de
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Cruijff als coach van FC Barcelona
met het alternatief voor de sigaret

sport, maar ook op het werk is voorkomen

Cruijff: “Toen ik de directeur van De

Vandaar ook dat hij zich verbond aan De

beter dan genezen, zo meent Cruijff.

Gezonde Zaak, Geert-Jan van der Sangen,

Gezonde Zaak. Hij voelt zich thuis in de

Hij vervolgt: “Een voetballer is een dure

leerde kennen, bleken er zoveel raakvlak-

wereld van de gezondheidszorg. Cruijff
als ambassadeur, welk bedrijf wil dat
niet? Uit peilingen blijkt dat Cruijff bij het

‘Als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed’

grote publiek het beste scoort op de punten betrouwbaarheid, zekerheid en visie.
Hij moest alleen Beatrix voor laten gaan.

werknemer, dus is de zorg om hem heen

ken te zijn tussen mijn praktijkgerichte

goed georganiseerd. Want elke dag dat een

gedachten en ervaring over gezondheid

Derde loopbaan

topspeler eerder kan spelen, scheelt een

en zijn visie en werkwijze dat we elkaar

Johan Cruijff is in zijn derde loopbaan

vol stadion, dus geld.” Voor De Gezonde

snel hadden gevonden.” Zijn introductie

pleitbezorger van een gezonde levens-

Zaak was de doorvertaling snel gemaakt.

bij De Gezonde Zaak was direct raak:

wijze in het algemeen en voor de jeugd

“Je kan je beter goed voelen dan slecht.”

in het bijzonder. Met tal van initiatie-

Je kan je beter goed voelen
dan slecht

Cruijff is altijd al geïnteresseerd geweest

ven van o.a. zijn Foundation, stimuleert

in medische zaken. En het voorkomen

hij gezondheid en een gezonde leefstijl.

Ondanks zijn uitgesproken visie en

dat ze echt gaan snijden in je lichaam.

Hij liet zich als eerste testen voor de

mening over de gezondheidszorg, speel-

“Dat kan nooit goed zijn”, zegt Cruijff.

Nationale Gezondheidstest.

de Cruijff zelden een actieve rol in het

Preventie en training zijn sleutelwoorden.

In zijn tijd bij De Gezonde Zaak had

bedrijfsleven. Wel is hij altijd op zoek
geweest naar (para)medische deskundigen die opereren konden voorkomen, die
ervoor konden zorgen dat je niet geblesseerd raakte en anders zo snel mogelijk
weer fit. Toch verbond hij zich aan De
Gezonde Zaak.
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‘Bewegen is altijd goed en werkt preventief.
Iedereen is het aan zichzelf verplicht er
meer tijd voor vrij te maken’

hij een grote toegevoegde waarde, niet
alleen publicitair maar ook inhoudelijk.
Regelmatig kwam hij met geniale ideeën
die op diverse manieren zijn opgepakt
door De Gezonde Zaak of haar toenmalige aandeelhouders. Cruijff bedacht
de ‘preventiepolis’ en introduceerde de
‘gezondheidsverzekering’, niet gericht op
ziek worden, maar op gezond blijven. Hij
strijdt al jaren voor een gezonde zaak:
“Als je je goed voelt, functioneer je beter
op je werk en kun je doen waar je trek
in hebt.”
Nog zo’n befaamd statement van Cruijff:
‘Als er van je auto ook maar één rood
lichtje gaat branden, rinkelen alle alarmbellen en zet je je auto langs de kant.
Het eerste wat je doet is een garage
opzoeken. Bij mensen gaat ook wel eens
een lichtje branden, maar denk je dat wij
dan actie ondernemen?’
Cruijff besluit: “Je kunt altijd nog van
baan veranderen, maar met het lichaam
waarmee je geboren wordt, ga je dood.
Dus zorg dat dat in orde is!" j

Meer info? 
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Prof. dr. Heinz Lohrer over de best onderzochte interventie in het vakgebied orthopedie van dit moment

De opmars van
shockwave therapie
Tekst: Fons Sjokman

“Shockwave therapie is momenteel de best onderzochte interventie in het vakgebied orthopedie”, zo start professor dr. Heinz Lohrer,
orthopeed en veelgevraagd spreker op congressen, het gesprek.
“Er zijn verschillende duidelijke signalen dat de wetenschap zich
geweldig interesseert in deze succesvolle therapievorm.” Dat bleek
eind vorig jaar nog, tijdens het laatste Shockwave congres NVMST
in Zwolle. Momenteel wordt gezocht naar bewijs van de werkingsmechanismen en men legt de effecten vast in wetenschappelijke
studies. Professor Lohrer, die sinds 1992 (Barcelona) diverse Duitse
sportploegen begeleidde tijdens verschillende Olympische Spelen,
weet waarover hij spreekt. Niet eerder beleefde hij een dusdanig
snelle acceptatie van een nieuwe therapievorm.
Congres

Sports Medicine’ in Frankfurt am Main in

Shockwave therapie in Zwolle, georga-

ruim twee decennia. Want ervaring met

niseerd door Impuls NVMST, was Lohrer

shockwaves, dat heeft hij.

Tijdens

het

Nationaal

nog Keynote speaker. Hij gaf hier een

Behandeling met radiale shockwaves.

update aan 120 aanwezigen, voorname-

De oude niersteenvergruizer, die als basis

lijk fysiotherapeuten, maar ook medici

diende voor de doorontwikkeling naar

waaronder een sportarts, radioloog en

kleine shockwave apparatuur voor het

orthopeed. Er werd aandachtig geluis-

bewegingsapparaat, ging al mee naar

terd naar een internationale line up

de Olympische Spelen van Barcelona en

van sprekers. Lohrer besprak hier de

Atlanta, zo vertelt Lohrer. “De versnelling

wetenschappelijke evidentie, maar droeg

van weefselherstel die eind vorige eeuw

ook zijn ervaring met shockwave thera-

al werd gezien na shockwave behan-

pie over, opgedaan in het ‘Institute for

delingen, was met name in de topsport
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Shockwave conference Berlin
Aangemoedigd door het succes van de
vorige bijeenkomst in Frankfurt in 2011
moet de aanstaande shockwave conferentie in Berlijn de uitwisseling van
ervaringen en kennis levendig houden.
Vooraanstaande artsen en therapeuten
uit de hele wereld zullen hun kennis en
ervaring presenteren over radiale en
gefocusseerde shockwave en echodiagnostiek.
Zowel

beginnende

als

ervaren

Professor Lohrer tijdens het Nationale Shockwave Congres in Zwolle.

shockwave therapeuten kunnen hier
kennis nemen van de nieuwste resultaten en ontwikkelingen in shockwave

zeer welkom. Zeker bij een Olympische

te breiden via nieuwvorming en we zijn

therapie. De rond het congres geplande

equipe, want als je bijna vier jaar toeleeft

in staat om calcificaties te laten verdwij-

workshops bieden bovendien de moge-

naar een sportief hoogtepunt, dan mag

nen, zonder het hanteren van de scalpel.”

lijkheid de beginselen en de ratio-

het aan niets ontbreken.”

Dit effect lijkt het grootst bij focussed

nale achter de indicaties te bespreken.

Volgens Lohrer is shockwave therapie

shockwave therapie en wordt naast de

Tevens kan men onder begeleiding de

voor bepaalde aandoeningen de ‘therapy

orthopedie ook gebruikt in andere domei-

praktische toepassing en technieken

of first choice’ als conservatief ingrijpen

nen. In de Cardiologie behandelt men

zien en zelf oefenen.

is gewenst. De vele sporters die zich bij

momenteel in diverse klinieken in Europa

hem melden, maar ook andere patiënten,

patiënten met Angina Pectoris met deze

onderwerpen conferentie:

krijgen dan een persoonlijk behandel-

therapie. Er wordt gebruik gemaakt van

• Nieuwe studies, nieuwe indicaties

plan. En daarin zit steeds vaker radiale

shockwaves direct op het hart om zuur-

en bijzondere gevallen in shockwave

shockwave, gecombineerd met gefocus-

stoftekorten op te heffen. Dit zogehe-

therapie

seerde shockwave. Professor Lohrer ziet

ten ‘tissue remoddeling’ is één van de

een trend in gebruik van de combinatie.

belangrijkste werkingen en zien we ook

De werkingsmechanismen voor radiaal

terug bij huiddefecten (diabetic ulcer)

en focussed shockwaves probeert hij te

en bij fibroserende processen als m.

onderscheiden en bewust te kiezen.

Dupuytren of m. Ledderhosen. Bij klach-

• Hands-on behandelingen in ESWT
en echografie diagnostiek
• Geavanceerde

multidisciplinaire

radiale en gefocusseerde

ten van het bewegingsapparaat zien we

shockwave therapie
• Begeleidende procedures bij shockwave behandelingen.

Focussed shockwaves
Focussed

shockwaves

na shockwave therapie de belastbaarworden

in

heid toenemen en de functie herstellen.

Duitsland ingezet om lokaal weefselShockwave Conference Berlijn

herstel en –nieuwvorming te stimuleren.

Radiale shockwaves

3 en 4 oktober 2014, Berlijn

Lohrer: “Shockwave therapie wordt van-

Professor Lohrer gelooft ook dat er plaats

Locatie: het historische Empress

daag de dag door collega orthopeden

is voor Ballistische radiale shockwave

Augusta Hospital

vaker ‘niet invasieve chirurgie’ genoemd,

therapie. Ballistisch wil zeggen dat de

De inschrijving is reeds geopend;

omdat we zonder de huid te openen in

schokgolf opgewekt is met een ‘kogeltje’

early bird korting tot 31 mei.

staat zijn de structuur van weefsel te

dat in een pistool beweegt en tegen

veranderen. We zijn in staat om het col-

een eindplaat botst die contact heeft

lageenaandeel in een weefsel te verbe-

met de huid. Deze wijze van opwekken

teren. We zijn in staat om het vaatbed uit

wordt beschouwd als de enige bewezen

www.shockwavefrankfurt.com
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vorm van radiale shockwaves en wordt

tisch Nederland. Nergens ter wereld is

beeld en is aantrekkelijk voor veel top-

ook in Duitsland veel toegepast. Deze

shockwave therapie zo voorbehouden

sporters uit Duitsland. Dat praktijken zich

apparaten zijn kleiner, gemakkelijk mee

aan fysiotherapeuten als in Nederland.

profileren als Shockwave Centrum ziet hij

te nemen en daarom ideaal voor op reis.

Waar elders het aandeel artsen aan-

niet in zijn land, terwijl dat in Nederland

Ook is de technologie goedkoper te pro-

zienlijk hoger is, passen slechts weinig

wel een manier is om extra patiënten

duceren. Lohrer waardeert de ballistische

artsen deze applicatie in Nederland toe.

naar de praktijk te trekken.

radiale shockwave therapie bij de behandeling van myofasciale triggerpoints en
als middel voor pijnvermindering. Tevens

‘Een optimale shockwavebehandeling bestaat

ervaart hij een afnemende weefselspan-

vaak uit de combinatie van radiale

ning en verlaging van de spiertonus na
een behandeling met ballistische radiale

en gefocusseerde shockwaves’

shockwave therapie. Voor Lohrer is het
klip en klaar: “Een optimale shockwavebehandeling bestaat vaak uit de com-

Zeker nu de vergoeding in Nederland

We vertellen Lohrer over de groei in

binatie van radiale en gefocusseerde

voor ziekenhuizen is gewijzigd, is het

de toepassing van echografie in fysio-

shockwaves.”

voor orthopeden financieel aanzienlijk

praktijken om zo weke delen letsel te

ongunstiger geworden deze behandeling

screenen, te typeren en de uitgebreidheid

Financiering

toe te passen.

van weefselveranderingen te beoordelen.

Professor Lohrer zegt zich te realiseren

In Nederland zien fysiotherapeuten dat

Dat is voor Lohrer niets nieuws. De

dat niet elke met privégelden gefinan-

het kunnen aanbieden van shockwave

recente keuze van Impuls om niet alleen

cierde kliniek de beschikking kan heb-

therapie zakelijk interessant is en voor

de shockwave therapie maar ook muscu-

ben over beide vormen van shockwave.

patiënten een selectiecriterium vormt om

loskeletale echografie te promoten vindt

Maar In ziekenhuizen, of in meer zakelijk

voor een bepaalde praktijk te kiezen. In

hij vooral een logische keuze. Hij vertelt:

geleide particuliere praktijken, zou de

Duitsland speelt dat volgens Lohrer min-

“In ons instituut voor sportgeneeskunde

combinatie idealiter toegepast moeten

der: “Het aanbod van behandelcentra is

wordt echografie ook laagdrempelig toe-

kunnen worden. Zijn behandelteam past

daar kleiner, waardoor de praktijkagenda

gepast. Wij passen shockwave therapie

in een behandelzitting beide vormen vaak

toch wel gevuld is.” Wél constateert hij

toe, nadat de patiënt met echografie

direct na elkaar toe. Wij vertellen hem

dat behandelcentra ook daar zich steeds

is gescreend. De diepte van de loca-

dat er ook in Nederland een groeiend

nadrukkelijker profileren om zichtbaar

tie, de uitgebreidheid van de leasie, de

besef is dat het gecombineerd toepassen

te zijn voor bepaalde doelgroepen. Zijn

aanwezigheid van abnormaliteiten in de

extra mogelijkheden biedt. We vertellen

‘Institute for Sports Medicine‘ in Frankfurt

omgeving, dat zijn allemaal elementen

hem over de situatie in fysiotherapeu-

am Main is daarvan ook een goed voor-

die ik graag weet vóór de behandeling.

Hielspoorbehandeling met gefocusseerde shockwaves.
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Ondernemers in
beweging?!

Geavanceerde software 3.0
Bewegen meetbaar maken
Motiverende FIT-punten
Gezondheidstest en fittesten
Beweegadvies en programma
Oefengroepen en doelgroepen
Ook thuis en buiten bewegen
Onderbouwde methodiek
Facultatieve opleidingen
Optioneel kwaliteitssysteem
Duurzame gedragsverandering
MyFitplan is een methode om mensen niet alleen in beweging te brengen, maar vooral te houden.
MyFitplan is een uniek motiverend beweegconcept dat mensen permanent ondersteunt om te
bewegen waar, wanneer en hoe ze maar willen. Met behulp van de modernste technieken is constante
begeleiding gegarandeerd. MyFitplan werkt met een fitheidsladder en FIT-punten. De fitheidsladder
geeft aan op welk niveau de fitheid van de deelnemer zich bevindt. In een periode van 10 weken kan
men een trede hoger komen op de ladder. De FIT-punten maken fitheid meetbaar en helpen bij het
halen van individuele doelen. Ze zijn gebaseerd op de Frequentie, de Intensiteit en de Tijdsduur van
de beweging. Deze punten werken motiverend en maken het bewegen extra leuk. MyFitplan biedt een
oplossing voor alle bezwaren om mensen in beweging te laten komen en te laten blijven bewegen.
En biedt groeimogelijkheden voor u als ondernemer. MyFitplan kan functioneren voor verschillende
doelgroepen of als ‘scholingsprogramma’ waarbij alle klanten leren bewegen met MyFitplan. FITpunten staan centraal in de aanpak, zowel wat betreft training als wat betreft motivatie, loyaliteit en
communicatie. Met ‘GET YOUR POINTS’ als terugkerende uitdaging.
Voor meer informatie kijk op www.myfitplan.com of stuur een mailtje
naar info@myfitplan.com en wij nemen contact met u op.

Zo kunnen we de parameters voor the-

te discussies die volgen, ontstaan nieuwe

rapie optimaal instellen. Bij het apparaat

hypotheses en vragen naar kennis. Een

dat we hierbij gebruiken is echografie

hybride benadering levert snel nieuwe

geïntegreerd, zodat we altijd alles bij de

onderbouwing en begrip, zo stelt Lohrer.

hand hebben.”

Ook aan de praktische kant van
shockwave therapie wordt tijdens deze

Steeds meer kennis

conferentie aandacht besteed, want

Er zijn steeds meer wetenschappelijke

uiteindelijk moet het in de behandel-

studies naar diverse behandelinterven-

kamer gebeuren. In de workshops die

ties binnen het vakgebied orthopedie.

tijdens de conferentie worden gehouden,

Tijdens zijn presentatie in Zwolle toonde

is voldoende aandacht voor de kennis

Lohrer dit nog aan met een onderzoek

van de applicatie. Lohrer is blij met

hiernaar. Lohrer: “In het vorige decennium

dit evenement, dat bestaat sinds 2011,

groeide het aantal RCT’s naar shockwave

waarbij deelnemers uit meer dan 20 lan-

therapie explosief en die groei wordt

den zijn vertegenwoordigd. Toen Impuls-

in het huidige decennium voortgezet.

NVMST hem vroeg de keynote lecture te

Professor Dr. Heinz Lohrer

Er komt dus in sneltreinvaart nieuwe

houden tijdens het Nationaal Congres

Professor Dr. Heinz Lohrer is Orthopedisch chirurg sinds 1988. Hij is

‘Nergens ter wereld is shockwave therapie zo voorbehouden aan fysiotherapeuten als in Nederland’

medisch directeur van het sportmedisch instituut in Frankfurt am Main
en doceert sport-orthopedie en sporttraumatologie aan de universiteit van
Freiburg.
Daarnaast is hij vice president van

kennis beschikbaar.” Lohrer is ook ‘con-

Shockwave therapie in Zwolle, heeft hij

E.C.O.S.E.P., het European College of

ference president’ van de Shockwave

niet getwijfeld zijn deelname toe te zeg-

Sports and Exercise Physicians en

Conferentie in Duitsland, die dit jaar op

gen. “Ik hoop dat mijn Engels met Duits

belast met de portefeuille weten-

3 en 4 oktober in Berlijn plaatsvindt (zie

accent voldoet om de belangrijke bood-

schappelijk onderzoek.

kader). Hij vindt het een belangrijk evene-

schap over te brengen.” Dat bleek geen

Hij is nauw betrokken bij diverse

ment omdat tientallen wetenschappers

enkel probleem. Lohrer maakt tot slot van

sportbonden. Hij was teamarts van de

uit verschillende onderzoeksterreinen

het gesprek direct van de gelegenheid

Duitse sporters tijdens de Olympische

met elkaar discussiëren over de prin-

gebruik om Nederlandse fysiotherapeu-

Spelen van 1992 in Barcelona, de spe-

cipes achter de indicatiestelling en de

ten uit te nodigen voor het congres in

len van 1996 in Atlanta en 4 jaar later

werkingsmechanismen van shockwave

Berlijn. “Hopelijk kan ik daar een grote

in Sydney. In Atlanta beschikte hij al

therapie. Hij propageert de samenkomst

delegatie fysiotherapeuten verwelko-

over shockwave apparatuur.

van wetenschappers die fundamenteel

men!” j

onderzoek verrichten met onderzoekers
die effectstudies doen. Uit de interessan-

Lohrer heeft een indrukwekkende lijst
van publicaties en presentaties op zijn

Meer info? 

naam staan. Rode draad lijkt de enkel
en enkelstabiliteit. Vanaf 2004 is hij
Behandeling van Angina pectoris

een veelgevraagd spreker op interna-

met shockwaves

tionale congressen over musculoskeletale shockwave therapie.
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De juiste behandeling op het juiste moment
aan de juiste persoon aanbieden

Depressie op
multidisciplinaire
wijze duurzaam
aangepakt
Tekst: Peter Westdijk
Beeld: Viola Hazelhoff, Thomas van Beek

Veel mensen krijgen er mee te kampen, en als ze het niet zelf zijn,
dan wellicht iemand om hen heen: een depressie. Een depressie
heeft een grote weerslag op de persoon en diens omgeving.
Gelukkig is het steeds beter en sneller te behandelen. Zeker, zo
stelt psychiater Jan Bruijn, wanneer dit op een multidisciplinaire
wijze gebeurt. “Het effect is duurzamer dan de reguliere behandelingen die nog vaak worden ingezet”, aldus Bruijn. MoveMens
heeft een gesprek met de psychiater in het Gasthuis Pur Sang, de
locatie waar hij op dat moment werkzaam is.
Wanneer is sprake van een depressie?

iedere depressieve, sombere of verdrie-

Een depressie is een stemmingsstoor-

tige stemming is dus een psychische aan-

nis die zich kenmerkt door een verlies

doening. Anders gezegd, iedereen kan

van levenslust of zware neerslachtigheid.

wel eens somber zijn, maar dat betekent

In het normale spraakgebruik wordt de

nog niet direct dat je een depressie hebt.”

term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor
een toestand waarbij iemand in een dip

Om te kunnen spreken van een depres-

zit. Men spreekt echter pas van een

sie moeten er van de kenmerkende

ziektebeeld depressie wanneer aan een

symptomen (zie kader) tenminste 5 aan-

uitgebreid aantal criteria wordt voldaan.

wezig zijn, gedurende 2 weken. Hierbij

Jan Bruijn formuleert het als volgt: “Niet

moet in ieder geval sprake zijn van
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Kenmerkende symptomen
voor een depressie
• Somberheid, neerslachtigheid; huilen zonder dat dit oplucht of graag
willen huilen maar dit niet kunnen.
• Gebrek aan interesse en plezier
in de dagelijkse activiteiten; het
gevoel van binnen dood of leeg te
zijn; weinig of geen zin in vrijen.

een depressieve stemming (somberheid,

en 6% naar genees- en hulpmiddelen.

• Concentratieproblemen, vergeet-

neerslachtigheid) gedurende het meren-

Om de kosten voor de Geestelijke

achtigheid en besluiteloosheid.

deel van de tijd, of het verlies aan inte-

Gezondheidszorg te beheersen heb-

• Schuldgevoelens, zelfverwijten

resse of plezier. Het verschil tussen een

ben er de laatste jaren verschillende

en het gevoel niets waard te zijn;

depressieve stemming als zodanig en

stelstelwijzigingen plaatsgevonden met

sterke neiging tot piekeren.

een depressieve stoornis is dus dat bij

als laatste wijziging een stelselher-

de laatste een cluster van kenmerkende

ziening waarbij het systeem van 1e

lichamelijke klachten zoals duize-

symptomen aanwezig is.

en 2e lijns psychologische zorg is ver-

ligheid, hartkloppingen, trillende

Deze symptomen hoeven lang niet alle-

vangen door een drietrapsraket, met

handen en druk op de borst.

maal voor te komen, maar vaak is er wel

de huisarts aan de stuurknuppel. De

sprake van een combinatie.

drie trappen bestaan nu uit 1) hulp

• Gevoelens van angst, agitatie en

• Grote vermoeidheid.
• Traagheid in praten, denken en

door de praktijkondersteuner GGZ,

Prevalentie en kosten

2) Generalistische Basis GGZ en 3)

• Gebrek aan eetlust en gewichtsver-

Van de volwassen Nederlandse bevol-

Gespecialiseerde GGZ.

lies of juist overdreven eetlust en

king tot 65 jaar heeft 18,7% ooit in het

gewichtstoename.

leven met een depressieve stoornis te

Wat het effect is van de bovenstaande

kampen gehad.

recente wijzigingen op de totale kosten,

of juist niet uit bed kunnen komen.

Bijna een kwart (24,3%) van de vrou-

is nog niet te zeggen; wel heeft het

• Gedachten aan de dood en/of zelf-

wen heeft ooit in het leven een depres-

scherper inkopen van GGZ door zorg-

sieve stoornis gehad, tegenover 13,1%

verzekeraars ertoe geleid dat de kosten

bij de mannen.

vorig jaar zijn gestabiliseerd.

bewegen.

• Moeite met inslapen of doorslapen

doding.
• Geen uitweg meer zien, hopeloosheid, wanhoop.

‘De kans op duurzaam herstel is het grootst wanneer
een combinatie van behandelmethodes wordt gekozen’
dure aangelegenheid,” vertelt Bruijn.

Oorzaken van depressies:
biologisch, psychisch en sociaal

“De totale kosten voor de behandeling

Depressies hebben niet één duidelijke

van depressies bedroegen in Nederland

oorzaak, maar ontstaan door een com-

alleen al in 2011 ruim 1,5 miljard euro.

binatie van biologische, psychische en

Dit tegenover 966 miljoen in 2007.” Van

sociale factoren. Anders gezegd: depres-

die 1,5 miljard ging 69% naar geeste-

sies ontstaan door een combinatie van

lijke gezondheidszorg en maatschap-

erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen

pelijke opvang, 15% naar ouderenzorg

en wat iemand meemaakt in zijn leven.

“De behandeling van depressies is een
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Wetenschappers spreken van het bio-

Ze zorgen voor onze emoties, eetlust en

Sociale factoren

psycho-sociaal model.

concentratievermogen. Voor onze stem-

Een depressie kan ook worden uitgelokt

ming zijn met name de neurotransmitters

door verdrietige of schokkende gebeur-

Biologische factoren

serotonine, dopamine en noradrenaline

tenissen. Zo kan de somberheid na het

De kans dat iemand een depressie zal

belangrijk. Te lage concentraties van deze

verlies van een partner of na ontslag

krijgen of niet, is afhankelijk van een

stoffen vergroten de kans op depressies.

overgaan in een depressie. Een ingrij-

bepaalde ‘kwetsbaarheid’ van de herse-

Daarnaast kunnen andere stoffen, zoals

pende gebeurtenis als een verhuizing kan

nen. Erfelijke aanleg speelt hierbij een

hormonen, medicijnen, alcohol en drugs

ook een risico zijn. Iemand die zijn oude

hoofdrol. In sommige families komen

het ontstaan van een depressie in de

sociale contacten moet missen of niet kan
wennen aan zijn nieuwe omgeving loopt
namelijk meer kans op een depressie.

Van de volwassen Nederlanders heeft 18,7 % met

De sociale oorzaken liggen niet alleen

een depressieve stoornis te kampen gehad

ook samenhangen met iemands jeugd.

in het recente verleden, maar kunnen
Zo blijkt emotionele verwaarlozing in de
jeugd de kans op depressies tijdens het

depressies vaker voor dan in andere.

hand werken. Ook zijn er verschillende

volwassen leven te vergroten. Ook het

De aanleg maakt mensen kwetsbaar,

lichamelijke ziektes bekend die depres-

verlies van een ouder op jonge leeftijd

maar niet per se ziek. Er is sprake van

sieve verschijnselen kunnen veroorzaken.

kan dit effect hebben.

een zwakke plek die aan het licht komt,

Denk daarbij aan afwijkingen van de

wanneer de belasting te groot is. Bruijn

schildklier of bijnierschors, suikerziekte

Psychische factoren

vergelijkt het met een sterretje in je auto-

en hart- en vaatziekten.

Bij psychische factoren gaat het om de

ruit: “Deze kan heel lang blijven zitten

Een zeer recente studie (Van Heesch,

manier waarop iemand in het leven staat

zonder problemen, totdat bij koud weer

2014) heeft aangetoond dat een overac-

en dus om persoonlijkheidskenmerken.

buiten, de verwarming binnen op volle

tief immuunsysteem ook kan leiden tot

De kans op het krijgen van een depres-

toeren en een gat in de weg, het sterretje

een depressie. De stoffen die immuuncel-

sie wordt bijvoorbeeld verhoogd door

plots doorscheurt en er een grote barst

len aanzetten tot actie (cytokines) doen

een gebrekkig vermogen om problemen

ontstaat.” De biologische kwetsbaarheid

in de hersenen precies het tegenover-

op te lossen, weinig zelfvertrouwen of

kan uitmonden in een depressie als de

gestelde: ze versterken de afvoer (de

veel piekeren. Andere persoonlijkheids-

leefomstandigheden moeilijk zijn.

heropname) van dopamine, serotonine en

kenmerken zijn moeite om steun te vra-

De genoemde zwakke plekken in de her-

noradrenaline; dit zijn boodschapperstof-

gen, negatief denken, perfectionisme en

senen hebben waarschijnlijk te maken

fen die een rol spelen bij het ontstaan

faalangst. Tot slot worden nog genoemd:

met de stofjes die zenuwcellen gebruiken

van depressieve en angststoornissen en

onvoldoende veerkracht om verdriet en

om hun boodschappen uit te wisselen.

zijn dus nodig om een gevoel van plezier

teleurstelling te verwerken en een streng

Deze stofjes heten neurotransmitters.

en voldoening te kunnen ervaren.

geweten dat de eigen persoon afkeurt.
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Het bio-psycho-sociaal model

zijn leefstijl aanpassen. Weten waar je

of de cliënt is beperkt in zijn dagelijks

Het bio-psycho-sociaal model kan goed

zwakke punten liggen, is vaak het begin

leven, zal een gerichtere behandeling in

gevisualiseerd in een schema (zie www.

van acceptatie en herstel. Deze benadering

de Basis GGZ gewenst zijn. Cognitieve

movemens.nl). Hierin is zichtbaar dat een

maakt het hebben van deze kwetsbaarheid

Gedragstherapie is de meest voorko-

depressie ontstaat door een combinatie

makkelijker te accepteren.”

mende behandeltechniek die daarbij
wordt ingezet. Ook dan is aandacht voor

van kwetsbaarheid en belasting. Bruijn
licht toe: “Als iemand erg kwetsbaar is,

Behandelmethoden

leefstijl en psycho-educatie belangrijk.

is er nauwelijks een aanleiding nodig om

Gelet op het brede scala aan mogelijke

Wanneer de problematiek langer aan-

depressief te worden. Bij mensen die weer-

ontstaansfactoren en/of in stand hou-

houdt (>3 maanden) en eerdere behan-

baarder zijn, is dit anders. Daar ontstaat

dende factoren, is er ook een breed scala

delingen hebben onvoldoende resultaat

een depressie pas na langdurigere over-

aan behandelmethodes. De uitdaging is

gehad, of iemand blijft bijvoorbeeld

belasting. Een depressie ontstaat wanneer

om de juiste behandeling op het juiste

verzuimen van zijn werk, is er indica-

er langere tijd sprake is van een disbalans

moment aan de juiste persoon aan te

tie voor de Gespecialiseerde GGZ. In

“tussen de draaglast en de draagkracht.”

bieden. Behandelmethodes die vaak

veel reguliere GGZ-instellingen bestaat

Voor veel mensen lijkt er op het hebben

worden genoemd bij de behandeling van

de behandeling uit een combinatie van

van psychische klachten nog steeds een

depressies zijn: Psycho-educatie, Problem

farmacotherapie (door de psychiater) en

taboe te rusten. “Daarom kan deze wijze

Solving Therapy, Cognitieve gedrags-

cognitieve gedragstherapie.

van verklaren vaak voor een opluchting

therapie, Mindfullness, Anti-depressiva,

De Gezonde Zaak is op dit vlak een unieke

zorgen”, zegt Bruijn.

Leefstijladvies en Running-therapie.

speler die zware depressies op een mul-

“Men heeft in dit geval ‘de pech’ dat het

De stelselwijziging binnen de GGZ moet

tidisciplinaire wijze behandelt vanuit een

lichaam na een periode van ‘overbelasting’
ervoor heeft gekozen een signaal af te
geven in de vorm van een depressie. Bij
andere mensen kiest het lichaam voor een
meer lichamelijke uiting. Dat kan bijvoor-

‘Het behandelprogramma richt zich vooral op het weer
kunnen functioneren, ondanks de aanwezige klachten’

beeld een maagzweer of hartinfarct zijn.
Zodoende kunnen we iemand ook uitleggen

bijdragen aan een betere inzet van deze

team dat bestaat uit een psycholoog, een

dat hij of zij kan leren leven met de kwets-

‘matched care’ gedachte. Bij niet-ernstige,

psychiater en een fysiotherapeut. Bruijn

baarheid van het lichaam voor het krijgen

kortdurende problematiek die voor het

vindt deze benadering erg belangrijk. “Op

van een depressie, zodat dit in de toekomst

eerst optreedt, kan de POH-GGZ met enige

deze manier kunnen in de onderzoeks-

minder vaak optreedt. Net als mensen

psycho-educatie en leefstijladviezen het

fase alle facetten uit het bio-psycho-

met chronische aandoeningen als diabetes,

gewenste herstel bewerkstelligen.

sociale model grondig onderzocht worden

reuma of hart- en vaatziekten moet iemand

Wanneer de depressie recidiverend is,

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

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

Chemodis B.V.

CHEMODIS

Dat ligt voor de hand

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

Multidisciplinaire

Gedragsinterventie)

een combinatie van bewezen effectieve

een veilige en verantwoorde manier in

Bij cliënten waarbij het overactieve

beweging gebracht.”

immuunsysteem dus een rol speelt, zal
fysieke activering bijdragen aan het her-

behandelmethodes worden geboden,
waarmee de kans op duurzaam herstel

Het positieve effect van bewegen

stel. Daarnaast draagt bewegen bij aan de

het grootst is.”

Het positieve effect van intensief bewegen

afbouw van het ‘stressniveau’, waar stress

Hij vervolgt: “Het behandelprogramma

en/of sportbeoefening bij de behandeling

een belangrijke in stand houdende factor

richt zich vooral op het ‘weer kunnen func-

van depressies is uitgebreid wetenschap-

is bij depressies.

tioneren, ondanks de aanwezige klachten’.

pelijk aangetoond. Er bestaan zelfs spe-

Ook de aandacht voor een snelle, maar

Mensen leren beter om te gaan met hun

ciale programma’s ‘running-therapie’ bij

verantwoorde terugkeer naar het werk

klachten (relativeren van ineffectieve en

lichtere depressieve klachten. Een moge-

onderscheidt De Gezonde Zaak van regu-

negatieve gedachten), leren op een effec-

lijke verklaring van het positieve effect

liere aanbieders. Bruijn licht toe: “Werk

tievere manier te communiceren (grenzen

van bewegen is dat bij bewegen dopa-

draagt bij aan een dagritme, een actieve

stellen), leren beter om te gaan met stress

mine wordt aangemaakt. Dopamine, ook

daginvulling en aan sociale interactie.

(het herkennen ervan en effectief hande-

wel ‘het gelukshormoon’ genoemd, is één

Door dit op een veilige manier zo snel

len om het stressniveau te verminderen)

van de 3 boodschapperstoffen die door

mogelijk, gedurende de interventie, in

en aan de hand van mindfullness-training

cytokinen versneld wordt afgevoerd. De

te zetten, herstellen cliënten sneller en

leert men de principes van het ‘leven

antidepressiva die nu het meest worden

duurzamer. De kans op terugval wordt

in het hier en nu’. Een belangrijk deel

voorgeschreven, remmen alleen de herop-

kleiner doordat men het gewenste gedrag

van het programma is echter ook het

name van serotonine. Bewegen is dus een

direct kan toepassen in de praktijk.” j

beweegprogramma. Onder leiding van een

heel goedkoop en effectief medicijn om

fysiotherapeut worden de deelnemers op

dit ook voor dopamine mogelijk te maken.

Jan Bruijn (1948)

hij diverse interim- en coachingopdrach-

Jan Bruijn studeerde Geneeskunde aan

ten vervuld. Tot slot vervult hij ook een

de Erasmus Universiteit te Rotterdam en

aantal commissie- en bestuursfuncties

volgde daarna de huisartsenopleiding,

bij verschillende beroepsverenigingen,

gevolgd door de A-opleiding Psychiatrie.

Universiteit van Rotterdam, Redactieraad

In 1990 kreeg hij zijn registratie als psy-

en Klachtencommissie.

Meer info? 

choanalyticus en in 2001 promoveerde
hij op het onderwerp ‘behandeling van

Sinds 2010 is Jan Bruijn verbonden aan

depressieve stoornissen’, waarbij hij altijd

De Gezonde Zaak als senior-psychiater en

een bijzondere belangstelling heeft gehad

hoofdbehandelaar.

voor de rol van sportief bewegen bij de
behandeling van depressies. Hij werkte

Jan Bruijn heeft vele artikelen en boeken

vanaf 1978 als arts-assistent Psychiatrie

op zijn naam staan met een accent op de

bij diverse afdelingen en vanaf 1983 tot

diagnostiek en behandeling van depressie.

2006 als psychiater en academisch hoofdspecialist op de afdeling Psychiatrie van

Buiten zijn werk als psychiater heeft Jan

het Erasmus MC.

Bruijn een grote liefde voor de watersport
als fervent zeiler en roeier. Deze laatste

Van 2006 tot 2009 was hij directeur

hobby bracht hem in 1972 zelfs op de

behandelzaken van een grote GGZ-

Olympische Spelen van München, waar hij

organisatie. In 2008 rondde hij zijn MBA-

(in de dubbeltwee) met Paul Veenemans

Health af te Rotterdam. Vanaf 2006 heeft

uiteindelijk zevende werd.

27

28

Zonder helder overzicht van bedrijfsprocessen
geen inzicht in financiële ruimte

Praktijkhouders
geven onnodig veel
geld uit
“Het geld gaat er met bakken uit terwijl veel praktijkhouders
minder omzet draaien. Zonder dat ze het weten geven ze onnodig veel geld uit. Omdat ze de bedrijfsprocessen niet scherp in
beeld hebben. Dat zou ze zo al twintig procent aan overhead kunnen schelen. Wat je daarvoor nodig hebt? Inzicht in die processen, zorginhoudelijk en financieel. Met een paar grote partijen
ben ik een product aan het ontwikkelen waarmee iedere praktijkhouder vanaf deze zomer duizenden euro’s kan besparen.”
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Wim van IJzendoorn

Meestal gaat het zo. Ergens in het tweede

en die hij steeds vaker om zich heen

kwartaal heb je als praktijkhouder de jaar-

hoort, vooral nu het niet iedere prak-

cijfers binnen en denk je te weten of

tijk meer voor de wind gaat. Maar dat

de praktijk er vorig jaar goed voor heeft

hoeft niet, volgens Van Wijngaarden.

gestaan. Zolang er plussen staan, geef je

Hij spreekt uit ervaring. Hij is eigenaar

jezelf een schouderklopje. En als er minnen

van drie succesvolle praktijken in kin-

staan? Weet je dan aan welke knoppen

deroefentherapie en kinderfysiotherapie

je moet draaien om kosten te besparen?

in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht.

Weet je bijvoorbeeld wat een specifieke

Daarnaast is hij druk met zijn adviesbu-

medewerker opbrengt bij een specifieke

reau RSW Zorgadvies.

prestatiecode, en tegen welke kosten?

Zijn succes als ondernemer zit ‘m in zijn
tomeloze kwaliteitsdrift gecombineerd

Inzicht en overzicht

met financieel inzicht. Dit succes geeft

Het zijn vragen die Rens van Wijngaarden

hij vorm in een portal voor zorgverleners.

zich de afgelopen jaren regelmatig stelde

Via deze portal (Fysiodashboard) hebben
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praktijkhouders wanneer ze maar willen

geen inzicht in waar er financiële ruimte

maakt de portal toegankelijk voor het

een actueel online overzicht van zowel

zat. Waar verdiende hij nu precies zijn

merendeel van de fysiotherapiepraktij-

alle zorginhoudelijke als de financiële

geld mee en waar gingen de kosten aan

ken in Nederland met uitrol naar andere

aspecten van de praktijk. Dit overzicht

op? Daarom ging hij op zoek naar een

disciplines in de zorg. En wat zo mooi is:

wordt geboden door het integreren van

manier om alle systemen zo op elkaar te

aansluiten op de portal vergt geen rigou-

een digitale boekhoudstraat en een

laten aansluiten dat hij de prijs kon bere-

reuze veranderingen. Het gaat namelijk

digitale zorgstraat. Dat legt hij graag

ken van een zorgtraject bij een bepaalde

om bestaande pakketten die op elkaar

even uit.

aandoening.

worden afgestemd zodat ze automatisch
gegevens kunnen uitwisselen. Het gaat

‘Nu kan ik aan een zorgverzekeraar laten zien wat een
patiënt met een specifieke prestatiecode bij mij kost’

dus meer om slim aanpassen van de
boekhoudketen dan rigoureus de praktijkadministratie op de schop te nemen.

Sturen op prijs en kwaliteit
Van Wijngaarden gaat verder: “Nu kan ik

“Ik wil weten wat mijn therapeuten doen

Geen rigoureuze veranderingen

aan een zorgverzekeraar laten zien wat

en wat mijn managers doen, en dat wil ik

Het werd een portal waar zorgverle-

een patiënt met een specifieke prestatie-

het liefst kunnen benchmarken met andere

ners de zorginhoudelijke aspecten van

code bij mij kost. Daarvoor moet ik wel

praktijken. Dan kan ik beter sturen. Ik wil

hun praktijk koppelen aan de financi-

over betrouwbare gegevens beschikken.

namelijk uitstekende zorg leveren en daar-

ële aspecten ervan. De portal is Van

Ik hecht aan betrouwbare klinimetrie

voor moet ik honderd procent kloppend

Wijngaarden aan het ontwikkelen met

zodat ik onderbouwd uitspraken kan doen

inzicht hebben van wat er op zorginhoude-

enkele gerenommeerde partijen die

en maatwerk kan leveren. Daarvoor moet

lijk en financieel niveau in mijn praktijken

hun strepen meer dan verdiend hebben,

de praktijk doordrenkt raken van kwali-

gebeurt. Dat inzicht had ik eerst niet, niet

zoals Twinfield, NMBRS, Basecone en

teit. Mijn kwaliteitsmanager traint mijn

via mijn accountant en ook niet via mijn

Visionplanner. Er loopt momenteel een

medewerkers in klinisch redeneren en

elektronisch patiëntendossier. Dat waren

pilot met acht grote ketens in de fysiothe-

het uitvoeren van goede diagnostiek aan

gescheiden werelden. Alles wordt per

rapie waarin zo’n 350 fysiotherapeuten

de hand van valide meetinstrumenten.

zitting afgerekend. Daardoor weet ik niets

werken. De resultaten zijn veelbelovend.

Eén dag per week loopt hij mee met de

over de prijs per prestatiecode en niets

Deze zomer is de portal volledig opera-

therapeuten en geeft ze feedback. Als

over de opbrengst per medewerker op een

tioneel.

je dat jaren doet als praktijk, dan kun

specifieke vestiging.”

Ook Convenient staat volledig achter

je op den duur maatwerk gaan leveren.

Zonder een gedetailleerd overzicht van de

de portal en heeft Intramed PLUS en

Dan weet je wanneer je waarom een

bedrijfsprocessen had Van Wijngaarden

ParaBench gekoppeld aan de portal. Dat

bepaalde interventie inzet.”

30

De voordelen van
ketenoptimalisatie
• Volledigheid: ondersteuning van de
gehele dagelijkse bedrijfsvoering,
een volledig digitaal patiëntendossier met verdieping per specialisatie, beheers- en plusaudit ‘proof’
en geschikt voor alle paramedici en
multidisciplinair werken
• Gemak en flexibiliteit: naar eigen
inzicht en behoefte in te richten,
Rens van Wijngaarden

werken volgens richtlijnen van
beroepsverenigingen of eigen protocollen

Dat is één kant van het verhaal: werken

Inzicht in overhead

aan een praktijk die hoogwaardige zorg

Zo’n koppeling was er nog niet. “Intramed

flow, altijd actueel met optimale

levert. Kan men met zulke patiëntspeci-

biedt wel een boekhoudprogramma maar

gebruikersondersteuning en een

fieke zorg een praktijk ook nog winstge-

er was geen accountant die vervolgens

hoog serviceniveau

vend maken? Volgens Van Wijngaarden

kon aangeven wat de kosten specifiek

kan dat heel goed, door een koppeling te

per medewerker waren”, legt hij uit.

maken tussen de bedrijfsprocessen, de

“De systemen sloten niet op elkaar aan.

zorgprocessen en de boekhouding.

Er waren slechts cijfers in gemiddelden

“Om winstgevend te kunnen zijn heb ik

mogelijk en zelfs die waren niet ‘real

behalve zorginhoudelijke gegevens ook

time’ beschikbaar. En daar betaal je dan

gegevens nodig over mijn overhead, zoals

je accountant duizenden euro’s per jaar

de kosten van mijn personeel, de huur,

voor. Wel cijfers maar geen inzicht.”

materiaal, apparatuur en verzekeringen.

“Dat blijkt ook uit de pilot. Je zou verwach-

Deze gegevens had ik eerder alleen van

ten dat vooral grotere praktijken meer

de gehele praktijk. Nu beschik ik over

marge maken, maar die blijken juist veel

gegevens per vestiging en per mede-

overhead te hebben, vooral door hoge

werker. Doordat ik nu de kosten per

accountants- en salarisadministratiekos-

• Garanties: geautomatiseerde cash

‘Er komen steeds minder patiënten naar de
praktijk dus we zullen wel moeten’
medewerker op de juiste wijze admini-

ten. Via de portal krijgen praktijkhouders

streer en koppel aan zorginhoudelijke

nu onder meer de jaarcijfers en de salaris-

gegevens, heb ik inzicht gekregen in mijn

administratie aangeboden voor zeker twin-

overhead. Zo kwam ook de andere kant

tig procent minder aan kosten, met daarbij

van het verhaal in beeld. Dankzij een

het inzicht in de precieze kosten omdat

strak ingerichte boekhoudstraat kon ik als

deze systemen wel allemaal op elkaar

praktijkhouder gaan sturen, niet alleen op

aansluiten. Met dat inzicht kunnen ze hun

kwaliteit maar ook op prijs.”

bedrijfsprocessen gaan optimaliseren.”
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De voordelen van de portal
• Inzicht via benchmark in zorgprocessen en hun financiële aspecten
• Gemak: via SSO met één muisklik
alle informatie overzichtelijk gepresenteerd
• Garanties: altijd actuele ‘real time’
informatie synchroon aan Intramed
PLUS
Nu weet Van Wijngaarden hoeveel

tijkprocessen. Alles wordt onder de loep

patiënten er per maand zijn behandeld,

genomen, zoals de personeelsbezetting,

hoeveel er uitbehandeld zijn en wat

het verzuim, de arbeidscontracten, de

de opbrengst is per medewerker per

salarisadministratie, de jaarrekening en

patiënt. “Deze gegevens ontleen ik aan

de verzekeringen. Wat zijn bijvoorbeeld

ParaBench en koppel ik vervolgens via de

de declarabele uren van een medewer-

portal aan verschillende softwareappli-

ker? Die stond de hele week ingepland

caties waarmee ik de keten binnen mijn

maar is misschien voor slechts zestien

vestigingen kan optimaliseren. Inzicht

uur declarabel geweest om de rest van

in de kosten voor je overhead geeft je

zijn tijd te besteden aan overleg en

de mogelijkheid om te besparen in de

administratie.

bedrijfskosten. Er komen steeds minder

Vervolgens demonstreert Van Wijn-

patiënten naar de praktijk dus we zullen

gaarden hoe het anders kan. Daarvoor

wel moeten.”

biedt de portal applicaties die onderling

probleemloos

gegevens

kun-

De keten optimaliseren

nen uitwisselen. De portal omvat een

Het lijkt een toverformule: de keten opti-

totaalpakket van applicaties omtrent

maliseren. De vraag is hoe dat optimali-

cliëntbeheer en verslaglegging via Intra-

seren dan gaat. Een optimalisatieproces

med PLUS, betalen en factureren, per-

start met een quick scan. Daarin inven-

soneel en salaris, documentbeheer en

tariseert Van Wijngaarden samen met de

een zorg-inhoudelijke en een financiële

praktijkhouder de knelpunten in de prak-

benchmark.
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GEZOCHT:

PARTNERS IN PIJNVERLICHTING

<

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

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

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

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

De portal integreert daarmee twee dash-

het een zeer vooruitstrevende groep van

verwerkt doordat bestaande applicaties

boards: een zorginhoudelijk dashboard

betrouwbare en gespecialiseerde bedrij-

onderling communiceren. Met één klik

en een financieel dashboard. Dat maakt

ven met een fantastische helpdesk.

zit ik in het systeem en zie ik mijn trend-

inzichtelijk wat een behandeling ople-

“Het zijn bedrijven waarbij flexibiliteit en

analyse en de omzet en kosten van deze
maand. Het enige wat ik moet doen, is

‘…duizenden euro’s per jaar goedkoper uit.
Dit gaat echt de markt openbreken’

elke week mijn boekhouder de cijfers in
de digitale boekhoudstraat via Twinfield
laten invoeren en mijn therapeuten de
zorginhoudelijke gegevens laten registreren via Intramed PLUS. Kortom, inzicht
door overzicht.” j

vert, uitgesplitst naar patiëntenpopulatie.

compatibiliteit hoog in het vaandel staan,

Niet alleen naar behandelgemiddelden

die echt snappen waar je als moderne

maar ook naar recidief. De portal koppelt

zorgondernemer behoefte aan hebt. De

ook objectieve klantervaringen aan indi-

kosten die ik vroeger maakte voor het

viduele medewerkers zodat bijvoorbeeld

laten opmaken van een jaarrekening, heb

te zien is dat een medewerker lager

ik niet meer. Ik betaal nu één bedrag voor

scoort op bejegening, een signaal om

alles: van verslaglegging tot facturatie,

gericht te gaan sturen.

salarisadministratie, documentbeheer en
benchmark. Daarmee ben ik duizenden

Integrale oplossing

euro’s per jaar goedkoper uit. Dit gaat

Achter de portal staan gerenommeerde

echt de markt openbreken.”

partijen die gebleken succesvol zijn en
van wie de gegevens goed uitwisselbaar

Met één klik in alle applicaties

zijn. Men kan facturen scannen die zon-

De applicaties achter de portal zijn toe-

der verdere handelingen meteen foutloos

gankelijk via Single Sign On (SSO), één

worden ingelezen in het boekhoudpak-

van de drijfveren voor Van Wijngaarden.

ket en alle rekeningafschriften van de

“Je hoeft dus niet eerst van het ene

bank worden automatisch ingelezen in

pakket en daar drie codes invullen naar

Twinfield. Van Wijngaarden heeft uit-

het andere pakket om ook daar weer van

voerig met allerlei softwareleveranciers

alles in te voeren. Ik had soms wel zeven

gesproken voordat hij tot een weloverwo-

verschillende applicaties openstaan.

gen keuze kwam. Hij doet dit bewust niet

Daar heb ik me altijd aan gestoord,

in eigen beheer; men kan geen specialist

het kostte me zeeën van tijd, gek werd

Meer info?

op elk terrein zijn. Naar zijn zeggen is

ik ervan. Nu wordt alles automatisch
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Astronauten André Kuipers en collega’s
bekijken resultaten van een Flywheel training
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Van traditionele krachttraining naar functionele vermogenstraining

Met NASA technologie
in training
Tekst: Floris Goes

“I don’t count my sit ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that’s when
I start counting, because that’s when it really counts” (Muhammad Ali). Bij ‘traditionele’ krachttraining bestaat de trainingsprikkel uit het verplaatsen van een weerstand tegen de zwaartekracht
in en hoewel niet iedereen zo hard zal trainen als Muhammad Ali, schetst zijn uitspraak wel een
essentieel fenomeen dat van belang is bij traditionele krachttraining. Of de weerstand nu bestaat
uit dumbells, eigen lichaamsgewicht of de gewichten in een trainingsapparaat, het verplaatsen
van deze weerstand wordt pas een trainingsprikkel wanneer je op de grenzen van je mogelijkheden aan het trainen bent zoals tijdens de laatste paar herhalingen van een oefening of tijdens een
maximale krachtinspanning.
Feitelijk zijn zowel de efficiëntie en

Vliegwiel technologie

op een as gemonteerd draaiend vlieg-

overigens ook de functionaliteit van

Flywheel training (ook wel inertie trai-

wiel. Hierbij is niet het gewicht van het

traditionele krachttraining beperkt, des-

ning of Kinetic training genoemd) maakt

vliegwiel maar de zogenaamde inertie

ondanks is het nog steeds de manier

gebruik van de vliegwiel technologie, die

bepalend voor de weerstand. Het begrip

waarop in veel sportscholen en fysiothe-

is ontwikkeld door Drs. Hans Berg en Per

inertie duidt op de weerstand tegen

rapiepraktijken de trainingen en behan-

Tesch van het prestigieuze Karolinska

verandering, hoe groter de inertie van

delingen worden gegeven. Er is een

Instituut (Zweden). Deze technologie

het vliegwiel, hoe meer vermogen er

groeiend besef dat functioneel trainen
voor zowel sporters als patiënten vraagt
om ontwikkelingen die deze beperkingen opheffen. Flywheel training is misschien wel dé innovatie waarmee een

Onderzoek wijst uit dat Flywheel training resulteert
in 2 x zoveel spiervolume toename

nieuwe invulling kan worden gegeven
aan het begrip functionele training. Niet

wordt onder andere gebruikt door NASA

nodig is om het vliegwiel in beweging

langer hebben we het over het trai-

omdat het astronauten in staat stelt om

te brengen, de bewegingssnelheid te

nen van kracht, maar spreken we over

te trainen in een gewichtloze omgeving

versnellen of de bewegingsrichting om te

spiervermogen, bewegingssnelheid en

(zie kader). Bij Flywheel training zijn

keren. Bij Flywheel trainingsapparatuur

inertie: een effectievere manier van

de gewichten uit de traditionele kracht-

trekt de sporter of patiënt aan een kabel

trainen en therapie.

trainingsapparatuur vervangen door een

die om de as van het vliegwiel is gewik-
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Trainen in een
gewichtloze omgeving
Omdat een (langdurige) periode van
gewichtloosheid voor astronauten
negatieve gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld spieratrofie en een verminderde botdichtheid, is krachttraining
tijdens ruimtemissies voor hen van
groot belang. Omdat echter bij traditionele krachttraining gewerkt wordt met
gewichten die tegen de zwaartekracht

keld. Er worden reguliere oefeningen

tegenvallende resultaten zijn wellicht

in worden verplaatst moest men voor

uitgevoerd, zoals een smash beweging,

het gevolg van de minimale excentri-

astronauten op zoek naar een alter-

een squat of een leg extension. Het

sche belasting van traditionele kracht-

natieve vorm van krachttraining waar-

verschil is dat er geen gewicht ver-

oefeningen. Resultaten zouden dan ook

bij een weerstand wordt gebruikt die

plaatst wordt maar dat het vliegwiel in

beter zijn bij training met een maximale

onafhankelijk is van de zwaartekracht.

een draaiende beweging wordt gebracht

excentrische overload.

Flywheel training bleek hiervoor de

en hierdoor weerstand genereert. Met

ideale oplossing.

een concentrische beweging trekt de
patiënt het vliegwiel in beweging en

Spiervermogen versus
spierkracht

Bij vliegwiel training wordt de weer-

rolt het koord af. Hiervoor moet hij dus

Traditioneel hebben we het bij krachttrai-

stand gegenereerd met een ‘jojo’

de inertie overwinnen. Is het koord

ning over spierkracht in kilo’s. Functioneel

mechanisme, waarbij anders dan bij

helemaal afgewikkeld, dan wordt dit

bewegen is echter vooral gerelateerd aan

een echte jojo, het draaiend deel om

door het snel draaiende vliegwiel van-

het spiervermogen. Het vermogen in watt

een vaste as is gefixeerd. Tijdens de

zelf weer opgerold, zoals bij een jojo.

is het product van de uitgeoefende kracht

concentrische beweging – spierver-

De patiënt wordt gedwongen in een

en de snelheid van bewegen.

korting – wikkelt het vliegwiel de

‘-retour’ beweging, die hij moet afrem-

Het geleverde vermogen zegt iets over de

kabel af. Wanneer de kabel volledig

men naar snelheid nul. Er wordt aldus

hoeveelheid geleverde energie per tijds-

is afgewikkeld, zit er zoveel kinetische

een excentrische weerstand of overload

eenheid en is afhankelijk van de gele-

(draai-)energie in het vliegwiel, dat

gecreëerd die niet te behalen is met

verde kracht én de snelheid waarmee

de kabel automatisch weer oprolt. De

traditionele krachttraining. Hoe groter

deze kracht verplaatst wordt. Nu hebben

patiënt moet de kabel fors afrem-

de concentrische bewegingssnelheid,

deze twee grootheden een ingewikkelde

men zodat het flywheel weer tijdig

ofwel hoe sneller de spier verkort, hoe

relatie met elkaar maar feit is dat het ver-

stilstaat. Deze excentrische remming

harder het vliegwiel terug zal draaien

mogen van een spier veel meer zegt over

maakt de training zo efficiënt. Omdat

en hoe groter de excentrische overload

de functionele mogelijkheden van een

bij deze beweging geen gewicht tegen

zal zijn. Deze excentrische overload is in

spier dan kracht. Iemand kan bijvoorbeeld

de zwaartekracht in wordt verplaatst,

het bijzonder interessant omdat weten-

wel de kracht hebben om bij het strekken

maar een schijf door de rotaties een

schappelijk onderzoek heeft aangetoond

van zijn been 300 kg weg te duwen, als

excentrische ‘trekkracht’ veroorzaakt,

dat excentrische training een beter

dit echter op een lage snelheid gebeurt

is het de ideale toepassing in een

resultaat oplevert dan concentrische

dan heeft hij niet de explosiviteit (ver-

gewichtloze omgeving.

training (Heinemeier 2007).

mogen) om een voetbal hard en ver

Daarnaast is excentrische oefentherapie

weg te schieten. In feite geldt voor elke

nog steeds de meest gebruikte behan-

sportspecifieke of functionele beweging

deling voor tendinopathieën, helaas

dat de hoeveelheid kilo’s die iemand kan

met zeer wisselende resultaten. Deze

drukken of kan wegdrukken met een been
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niets zegt over hoe goed iemand zo’n

kracht en snelheid die kan worden geleverd

wordt gebruikt en er dus ook in twee

beweging kan uitvoeren. Maatgevend is

afhankelijk is van de gewrichtspositie en –

richtingen optimaal wordt belast. Door

het vermogen dat iemand levert omdat

zoals eerder al besproken – het contractie-

deze nieuwe manier van trainen kan er

dit iets zegt over de snelheid waarmee

type. Tijdens excentrische bewegingen

bij een krachtoefening tijdens elke herha-

een bepaalde hoeveelheid kracht gele-

kunnen we bijvoorbeeld meer kracht op

ling een maximale inspanning worden

verd kan worden. Met Flywheel training

hogeren snelheden leveren dan tijdens

geleverd, in tegenstelling tot traditionele

verhoog je het potentieel vermogen van

concentrische bewegingen. Excentrische

krachttraining met een vaste weerstand.

een beweging heel gericht. Zodoende

training leidt dan ook tot een grotere toe-

Daarbij treedt immers pas in de laatste

verhoogt Flywheel training de specificiteit van een training.

Snellere en betere resultaten
Inmiddels wordt Flywheel training van-

‘Trainingseffecten worden door patiënten en sporters
direct vertaald naar functionele activiteiten’

wege de grote voordelen ten opzichte van

name in spiervermogen dan concentrische

herhalingen spiervermoeidheid op en is de

traditionele krachttraining dan ook niet

training. Om hier optimaal gebruik van te

inspanning dus grotendeels suboptimaal.

meer alleen gebruikt door astronauten in

kunnen maken is een variabele weerstand

Naast de grote efficiëntie biedt de vari-

de ruimte. Deze training wordt ook suc-

nodig die groter is in het excentrische

abele weerstand de sporter of patiënt

cesvol ingezet bij sporters en bij de behan-

traject dan het concentrische traject, iets

ook volledige controle over de hoeveel-

deling van revaliderende patiënten. Niet

wat met de vaste weerstand van traditi-

heid weerstand. Dit is mogelijk door te

alleen levert Flywheel training snellere

onele krachttraining onmogelijk is. Omdat

variëren met de bewegingssnelheid.

en betere resultaten, maar vooral geldt

Flywheel training werkt met een variabele

Tijdens elke oefening kan de sporter zo

dat de trainingseffecten door sporters en

inertie waarbij de weerstand afhankelijk

met een voor hem maximaal vermogen

patiënten direct vertaald kunnen worden

is van de bewegingssnelheid, kan over het

bewegen zonder dit van te voren te

naar functionele activiteiten.

volledige traject met een maximale weer-

hoeven instellen. Onderzoek wijst dan

Eén van de grote voordelen van deze

stand worden getraind. Daarnaast creëert

ook uit dat Flywheel training resul-

training is de variabele weerstand en de

het jojo-mechanisme een excentrische

teert in een spiervolume toename die

excentrische overload. Wetenschappelijk

overload waardoor zowel excentrisch als

twee keer groter is dan bij traditionele

onderzoek toont aan dat de hoeveelheid

concentrisch de maximale spiercapaciteit

krachttraining.

Het linker plaatje toont de suboptimale belasting bij traditioneel trainen. De rechter afbeelding toont de optimale (variabele) belasting
bij functionele vermogenstraining (Flywheel training). Hierbij wordt tijdens de training dus continu maximale inspanning geleverd.
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een
voor uw praktijk!

Impuls-NVMST, de Nederlandse Vereniging voor MusculouloSkeletale Shockwave Therapie, vormt een landelijk netwerk
twerk
van fysiotherapiepraktijken met shockwave therapie.
Impuls behartigt de belangen van haar leden, informeert
eert
patiënten en stimuleert het goede gebruik van shockwave
wave
therapie.
De eerste zorgverzekeraar die shockwave behandelingen
gen door
NVMST leden vergoedt is over de brug. Terechte erkenning
nning en
honorering voor een krachtig therapeuticum.
Nog geen lid maar wel gebruiker? Schrijf u dan snel in!!
Interesse om aan te sluiten en shockwave therapie toe
e
te passen? Informeer dan naar de mogelijkheden van
deze effectieve en evidence based therapie.
E-mail naar info@shockwavenet.nl.
Verwijs uw patiënten gerust naar

www.snelvanjepijnaf.nl

Effectstudie in de praktijk
Flywheel training of Flywheel therapie
is een ideale trainingsvorm om spierfunctie te verbeteren. De nieuwste
FyzzioKinetic trainingstoestellen schetsen wellicht wel het toekomstperspectief van functionele training: geavanceerde meetapparatuur brengt bij elke
herhaling de bewegingssnelheid en
het spiervermogen over het volledige
bewegingstraject nauwkeurig in kaart
en maakt het zodoende mogelijk om
spierprestaties zeer exact en objectief
te meten. Zo wordt het mogelijk om tot
in detail te trainen.
Door de grote excentrisch compo-

Vliegwieltraining met de Kinetic Box

nent lijkt deze trainingsvorm ideaal
om tendinopathieën te bestrijden.

Bestrijding tendinopathieën

degelijk toeneemt leidt deze training toch

Cas Wolbert, eigenaar van BijCas

Flywheel training is dus anders in die

niet tot een evenredige krachttoename in

Fysiotherapie en Ad Evers, directeur

zin dat er wordt getraind op vermogen

het traject van 0˚ - 40˚. Hetzelfde geldt

van Fyzzio International, zagen de

en functie in plaats van op kracht en

voor bijvoorbeeld een leg-press. Hierbij

mogelijkheden om met deze trainings-

omdat het accent ligt op het excentrische

wordt met een vaste weerstand in een

vorm fysiotherapie te optimaliseren.

bewegingstraject en er in dit traject zelfs

gesloten keten getraind, hetgeen weinig

Zij bezochten het Karolinksa Institutet

een overload wordt gecreëerd, is het

doet voor hardlopen of springen. Een deel

in Stockholm en ontdekten de ruime

uitstekend geschikt voor bestrijding van

van de grote functionele resultaten van

wetenschappelijke

tendinopathieën. Waarom levert dit nu

Flywheel training zijn toe te schrijven aan

flywheel training.

zulke functionele resultaten op?

de grote efficiëntie van deze trainings-

In een kleine effectstudie, uitgevoerd

Wanneer een hardloper wil trainen voor

vorm. In de apparatuur is het vliegwiel te

door Cas in zijn praktijk, bleek een

een marathon heeft het weinig zin als

verzwaren en de snelheid te variëren. Dit

heel goede respons van patiënten op

hij gaat trainen op de fiets. Hoewel

maakt het mogelijk om heel nauwkeurig

onder andere kniepees tendinopathie.

hij hiermee zijn uithoudingsvermogen en

in het juiste traject van de vermogens-

Dankzij het contact met Cas werd ook

longcapaciteit wel zal verbeteren blijken

curve een verbetering te realiseren.

sportarts Drs. Kasper Janssen (JBZ en

basis

onder

VUmc) enthousiast en nieuwsgierig.

de resultaten van fietstraining zeer slecht
te worden vertaald naar verbeteringen

Wanneer je bijvoorbeeld hoger wilt gaan

Hij zette een wetenschappelijke multi-

tijdens het hardlopen. Om die reden zegt

springen, sneller wilt starten bij een

centre effectstudie op, mede mogelijk

men dus ook dat de specificiteit van een

sprint of harder tegen een bal wilt kun-

gemaakt door CZ verzekeringen en

trainingsprikkel van zeer groot belang is.

nen trappen, is niet de absolute spier-

Fyzzio International BV.

Dit principe luistert zo nauw dat wan-

kracht het belangrijkst maar de abso-

De transfer van de sportwereld naar de

neer bijvoorbeeld de bovenbenen worden

lute verkortingssnelheid en vooral het

revalidatie wordt aldus in Nederland

getraind op kracht in een bewegingstra-

spiervermogen op deze snelheid. Deze

gemaakt. Cas heeft inmiddels al heel

ject van 40˚ - 90˚ kniebuiging, men vooral

specificiteit gaat niet alleen op voor

veel data in de FyzzioKinetic software.

in dit traject sterker zal worden. Hoewel

sporters maar bijvoorbeeld ook voor val-

Hij is vol vertrouwen dat de effectstu-

de spieromvang van de bovenbenen wel

preventie training bij ouderen. Wanneer

die zijn resultaten bevestigt.
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Academy

Management Leergang
(HBO niveau)

De Management Leergang van de MoveMens Academy is opgebouwd
uit drie grote thema’ s:
.
.
.

Management en Organisatie
Marketing en Communicatie
Mensbeleid en Werkplezier

De MoveMens Management Academy stelt samen met haar cursisten de
meest ideale leergang samen. Ieder thema kent bij start 4 à 5 modules.
Ga naar www.movemens.nl/academy en bepaal mee welke modules
onderdeel worden van het programma.
Data: De Management Leergang gaat dit najaar van start en zal 1 jaar in
totaal duren. De cursus data komen in overleg met cursisten tot stand.
Kosten 2.750,Aanmelden voor en informatie over de Leergang via
opleidingen@movemens.nl.
MoveMens Academy vindt plaats in Gasthuis Pur Sang.

In rood weergegeven het vermogen en de
snelheid bij aanvang van de behandeling.
Na enkele behandelingen is de typische
verschuiving van de curve naar rechtsboven te zien (groen). Vermogenstoename
van 460 W naar 740 W.

men de valkans wil verkleinen is het

weerstand, nam de balans in de groep

te halen is deze kennis alleen echter

onder andere van belang om de balans

die met een lage weerstand en hoge

niet genoeg. Specifieke training vraagt

en opvangreacties te trainen. Ook hier-

bewegingssnelheid trainde vijfvoudig toe

om meetinstrumenten die de spierpres-

bij geldt dat niet kracht maar snelheid

in vergelijking tot de andere groepen die

taties objectief in kaart brengen, voor-

en vermogen een doorslaggevende rol

met hogere weerstand hadden getraind.

uitgang betrouwbaar kunnen meten en
trainingsparameters kunnen bewaken.
De moderne fysiotherapeut heeft dan

Simpelweg trainen op absolute kracht in de

de beschikking over een zeer efficiënte

moderne functionele training is achterhaald

geavanceerde meetinstrumenten met als

actieve trainingsvorm in combinatie met
doel het behalen van snel en maximaal
resultaat. j

spelen. Wanneer je namelijk dreigt te

Conclusie

vallen, is het van belang om op hoge

Er mag dus worden geconcludeerd dat

snelheid corrigerende – vaak excentri-

het simpelweg trainen op absolute kracht

sche – bewegingen te kunnen maken. Dit

in de moderne functionele vermogens-

blijkt onder andere uit wetenschappelijk

training achterhaald is. Drie series met

onderzoek waarbij men verschillende

tien herhalingen zijn niet langer de norm.

groepen ouderen heeft laten trainen op

Veel belangrijker zijn zaken als spierver-

vermogen. Hierbij was in de verschil-

mogen, de verrichte arbeid en de verkor-

lende onderzoeksgroepen het trainings-

tings- en verlengingssnelheden waarmee

vermogen constant, maar werd de weer-

getraind wordt. Flywheel training sluit

stand en bewegingssnelheid gevarieerd.

hier perfect op aan en onderzoek toont

Wat bleek: hoewel bij een hoge weer-

dan ook aan dat hiermee resultaten wor-

stand zowel de krachtstoename als de

den behaald die superieur zijn aan de

toename van spieruithoudingsvermogen

resultaten van traditionele krachttraining.

Meer info?

vele malen groter waren dan bij een lage

Om een maximaal functioneel resultaat
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Twee praktijkeigenaren in gesprek met een
positioneringsdeskundige

Hoe positioneer je
je praktijk?
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Roy Borghouts

Halverwege vorig jaar bezochten praktijkeigenaren Hans
Poelman en Frank Weijers van Medisch Trainingscentrum
Zoetermeer (MTC) en Fysiotherapeutisch Trainingscentrum De
Leyens (FTC) een training over het positioneringsvraagstuk van
de fysiotherapiepraktijk. De training werd gegeven door Jelmer
van der Meulen (Synergie), specialist in Marketing voor dienstverleners. Hij geeft regelmatig trainingen over positioneringsvraagstukken. MoveMens bracht de drie heren aan tafel en liet
hen sparren over het begrip positionering…

Hans Poelman

Meer dan alleen een
klacht behandelen

ten belangrijke pijlers kunnen zijn binnen

Hans start het gesprek: “Aanleiding voor

een algemenere vraag moeten stellen:

onze training was eigenlijk het product

Waarom moet een patiënt voor je praktijk

MyFitplan. Mijn ervaring is dat mensen

kiezen? Frank en Hans vertellen dat bij het

steeds meer op zoek gaan naar pro-

MTC altijd wordt geprobeerd om mensen

ducten. Dit beweegplan kan een mooi

die binnen komen een zo compleet moge-

aanvullend product zijn dat we ‘erbij’

lijk programma aan te bieden. “In combi-

kunnen verkopen in ons fysiotherapeu-

natie met de verzekering kijken we naar

tisch centrum. Het Gezonde Net bood ons

de noodzakelijke behandelingen, maar we

daarom deze positioneringstraining aan.”

gaan nog een stukje verder. Hoe zit het

Frank beaamt: “Stel dat iemand bijvoor-

met de conditie? Wat is het gewenste

beeld vanuit de verzekering recht heeft

einddoel van de patiënt? Hier kunnen we

op zes behandelingen. Als we MyFitplan

zelfs al een kostenplaatje aan hangen. Dit

erbij kunnen verkopen kan de patiënt zelf

kan uiteraard gedurende het traject bijge-

een vervolg geven aan zijn behandeling.”

steld worden.“ Jelmer: “Je zou ook kun-

Jelmer geeft aan dat dit soort produc-

nen zeggen: U heeft die en die klacht en

een de praktijk, maar men zou zich eerst
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dat gaan we op deze manier behandelen.

Jullie gaan een stapje verder en gaan

Dat is ook echt de meerwaarde van

Waarom doen jullie het op deze manier?”

van klachtbestrijding naar ‘je volledig fit

het sportcentrum. Hans: “De training

Hans: “Wij kijken vooral naar de output.

voelen’. En daarvoor ga je naar het MTC.

over positionering opende ons de ogen.

En niet alleen omdat verzekeraars daar

Als ik mensen vraag, wat is het MTC

We hebben verschillende producten en

steeds meer op sturen. Vanuit onze exper-

eigenlijk, welke antwoorden krijg ik dan?”

diensten met toegevoegde waarde. In de

tise en ervaring kunnen we vooraf aan-

Het beeld dat mensen bij het MTC hebben

loop der jaren gaan er collega’s weg en

geven hoe een behandeltraject eruit ziet.

is het klassieke gevoel van een fysioprak-

komen er nieuwe bij. Kennis verdwijnt

Wij weten hoe het verder gaat. Ook als de

tijk, maar waar je ook direct actief aan de

en kennis komt ervoor terug. Sommige

behandelingen straks ‘op’ zijn.”

slag kunt. Niet voor niets zijn de trainings-

zaken verzanden en het grote gevaar is
dat je uiteindelijk weer ‘gewoon’ een

‘Alle individuele waarom’s moeten passen in
het grote waarom van de praktijk’

fysiotherapiepraktijk bent. Maar we zijn
veel meer!”
“We willen meer naar zelfsturende teams
maar hadden ook te weinig overzicht.
Alle collega’s zijn gemotiveerd, maar hoe
zetten we alles in productie? Kortom:

Jelmer: “Eigenlijk verkopen jullie dus een

zalen op de twee locaties identiek.

Hoe kunnen we optimaal fysiobehande-

gevoel. Je levert geen behandeling, maar

Jelmer vindt het mooi dat je direct de

lingen op maat inzetten? Kortgezegd was

een fitheidsgevoel.” Dit wordt beaamd:

combinatie behandelcentrum / trainings-

dat dit het belangrijkste uitgangspunt

“Klopt, we hebben vooraf een duidelijk

zaal ziet. Al kan er een gevaar zijn dat

voor het positioneringstraject. We heb-

idee, we herkennen ook patronen, al

mensen het als fitnesscentrum zien.

ben een externe adviseur ingeschakeld

moet je altijd blijven bijsturen tijdens een

Frank reageert: “Sporten is niet vrij bij

die ons aan de hand van de Golden Circle

behandeltraject.”

ons. Trainen gebeurt altijd onder begelei-

van Simon Sinek naar onszelf liet kijken.”

ding en op een vast afgesproken tijdstip.

Actief aan de slag

Iedereen krijgt een programma op maat,

De Golden Circle

Jelmer vat samen: “Jullie zeggen niet ‘we

dus je kunt hier niet zomaar even binnen-

De Golden Circle gaat uit van drie cirkels.

behandelen zes keer en we zijn klaar’.

lopen om een uurtje te sporten.”

De kern is ‘why’, daarna volgt ‘how’ en de

Frank Weijers
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Van de drijfveren van de medewerkers hebben we onze missie gemaakt
De Golden Circle van Sinek
De Golden Circle is een denkmodel
van Simon Sinek. Het model is opgezet
naar aanleiding van zijn onderzoeken
naar het succes van de meest invloedrijke leiders en bedrijven ter wereld.
Sinek ontdekte dat achter succesvolle
merken allemaal dezelfde manier van
denken, handelen en communiceren
ten grondslag ligt, die compleet tegenovergesteld is van hoe de meerderheid
denkt, handelt en communiceert.
buitenste cirkel is het ‘what’. De meest

Als ‘met mensen werken’ en ‘mensen

Er zijn drie cirkels. De kern is why,

gemaakte fout is dat bedrijven beginnen

een goed gevoel bezorgen’ je drijfveer

daarna volgt how en de buitenste cir-

met de buitenste ring (‘what’) en vervol-

is, had je ook koffiejuffrouw kunnen

kel vertegenwoordigt what. De meeste

gens naar binnen werken.

worden…

bedrijven beginnen met de buitenste

‘Wat’ zijn je producten of diensten

Het mooie van deze praktijk is dat jullie

ring (‘what’) en werken vervolgens

en ‘Hoe’ geeft weer op welke manier

hier al jaren mee bezig zijn. Het MTC

naar binnen. Maar het is juist de kunst

dat gebeurt. De kern van de cirkel is

bestaat al sinds 2001. Het is goed om te

om te beginnen bij de kern: ‘why’.

‘Waarom’. Dit is dus niet winst maken,

zien dat je hier nu een vervolg aan geeft.”
What: De producten of diensten die

maar de daadwerkelijke drijfveer waarom je je praktijk runt. Een probleem van

Drijfveer

een bedrijf verkoopt.

je positionering is dat er een overkill aan

Frank en Hans hebben letterlijk een sche-

How: Hoe doen bedrijven wat ze doen.

communicatie is. Het is onmogelijk om al

ma gemaakt met de vraag: Wat drijft

Vaak gebruikt om uit te leggen waarom

je producten apart in de markt te zetten.

ons? Waar staan we met onze praktijk?

iets anders is of beter.

Jelmer: “In jullie geval is wat je wilt

Te beginnen vanuit het waarom. De eigen

Why: Wat geloven bedrijven, wat

verkopen bijvoorbeeld ‘optimaal bewe-

drijfveren worden gekoppeld aan het

drijft hen? Geïnspireerde bedrijven,

gen’. Hier hangen verschillende produc-

waarom van de collega’s.

ongeacht grootte of branche, denken,

ten onder zoals MyFitplan, maar ook de

“We voeren verschillende gesprekken en

handelen en communiceren van binnen

Huber (een revalidatiemethode waarbij

komen zo tot de grootste gemene deler.

naar buiten.

driedimensionaal de stabiliteit, coördina-

Alle individuele waarom’s moeten passen

tie, kracht en het uithoudingsvermogen

in het grote waarom van de praktijk.”

kan worden getraind) en de medische

Jelmer bevestigt dat dit de enige manier

trainingstherapie.” Hij noemt het voor-

is om succesvol te zijn. “Iedereen moet

beeld van De Efteling, al tientallen jaren

achter het bedrijf staan anders kun je

succesvol. De Efteling dompelt men-

nooit je visie waarmaken. Het is goed om

sen onder in sprookjes. Denk je aan de

dit zo scherp mogelijk te benoemen. Het

Efteling dan denk je aan een sprookje.

is de essentie van wat je doet.”

Jelmer van

Hier hangen het pretpark onder, hotels

Frank: “Als je bij elkaar zit en bespreekt

der Meulen

en nog veel meer, maar er is 1 duidelijke

wat nu je echte drijfveren zijn, kom je

positionering. Sinek zegt dat organisaties

tot interessante resultaten. Vaak vergeet

veel te vaak benadrukken wat ze doen,

je je onbewuste gevoel te benoemen,

soms ook vertellen hoe ze dat doen, maar

maar meestal is dat je echte drijfveer. Zo

het ‘waarom’, dát is belangrijk!

zagen we op ons oude briefpapier dat we

Jelmer stelt: “Waarom zit je in dit vak?

bij de diensten al ‘lifestyle & welness’
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Naast onze vertrouwde diensten en services voor
ICT implementaties en -beheer biedt Comvio:
Online diensten van Comvio: Met afstand de grootste!
Met Server Based Computing wordt uw administratie beheerd vanaf een centrale server van
Comvio. Uw administratie is zo veilig, goedkoop en vanaf verschillende locaties (praktijk,
sublocaties en thuis) bereikbaar en beschikbaar. Deze dienst is verkrijgbaar vanaf € 20,50
ex BTW per maand.

De voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onafhankelijk
Server Based Computing zonder kinderziekten
Hosting van zowel uw beroeps applicatie als MS-Office of zelfs Open Office
Uw gegevens staan in een centrale en veilige omgeving
Updates, back-up, onderhoud en beheer doet Comvio voor u
U bent niet gebonden aan een vaste werkplek
Dure investeringen zijn verleden tijd
Vakkundige, adequate en snelle support
Aansluiting Vecozo en ZorgMail, Uzi register en Abacus
Alle pakketten: Intramed, RAAM, Fysio Road Map, FIS-i, Fysiologic, Medikad,
Health software, Prosoftware en Het Gezonde Net

Dit betekent
•
•
•
•
•
•

Groot gemak
Super veilig
Communicatie met overige zorgverleners in 1e en 2e lijn
Nooit meer verlies van data
Tijd-en kosten besparend
Dagelijks meer dan 3.000 tevreden gebruikers actief

Online demonstratie op aanvraag!
Comvio b.v. | Postbus 150 | 6940 AB Didam
Telefoon: 0316 29 42 42 | Fax: 0316 29 41 00
E-mail: info@comvio.nl | Web: www. Comvio.nl

hadden staan, terwijl we daar eigenlijk

rechtstreeks. De klant is het belang-

helder in kaart gebracht wat ze willen en

nog vrijwel niets mee deden. We hadden

rijkste.”

hoe ze willen werken. Dan pas worden de

al wel het idee dat het niet bij alleen

Frank: “De klant wil helderheid en dui-

echte keuzes gemaakt.

fysiotherapie zou blijven, maar nu zijn we

delijkheid. Dat past weer in ons com-

hier ook echt bewust mee bezig.”

plete behandeltraject waarover we in

Periodiek overleg

Jelmer vindt het goed om te zien dat

het begin van dit gesprek spraken.”

Frank en Hans zitten sowieso al weke-

de praktijkmanagers in feite ontdekken

Vanuit zijn expertise geeft Jelmer aan:

lijks bij elkaar. “We zitten veel te brainstormen. Vooral niet vergaderen om het
vergaderen, maar elkaar vragen stellen

‘Waarom zit je in het vak? Als ‘met mensen werken’

als ‘Joh, wat vind je wat zo’n idee?’ Hoe

en ‘mensen een goed gevoel bezorgen’ je drijfveer is,

Dat zijn we nu aan het uitvogelen. Al is

had je ook koffiejuffrouw kunnen worden…’

get. Vroeger kwamen de mensen gewoon

bereiken we onze doelgroep het beste?
het natuurlijk ook afhankelijk van je budvanzelf binnen. Nu moeten we daar harder voor werken. En daar hebben we

waarom ze doen wat ze doen. ‘Het is

“Je moet een positie claimen in het

soms ook hulp van externen bij nodig.”

meer een kwestie van versterken dan

koppie van de klant. Als adviseur kan ik

Jelmer vertelt dat je als praktijk heel veel

veranderen’.

hierbij helpen en handvatten aanreiken,

zelf kunt doen. Cijfers verzamelen, vra-

maar je echte positionering komt uit de

genlijsten afnemen, marktonderzoeken,

De markt verschuift

identiteit van jullie onderneming en van

je boodschap formuleren… Maar uitein-

Uiteraard spelen ook concurrenten in de

jullie mensen. Niet van mij. Vraag je

delijk zul je toch vaak een reclamebureau

regio een rol. Hoe meer concurrentie, des

klanten eens hoe ze jullie zien…”

in moeten schakelen om je boodschap

te belangrijker wordt je positionering.

Frank geeft aan dat er vanuit de HKZ al

te vertalen. Marketing als proces moet

Stel dat je hetzelfde aanbiedt als een

klanttevredenheidonderzoeken worden

onderdeel zijn of worden van je praktijk.

concurrent. Dan zou je kunnen fuseren

afgenomen, maar wil hierin een stap

Dan krijg je grip op hoe je (meer) klanten

maar dat geniet meestal niet de voorkeur.

verder gaan: Hoe komen we over? Hierbij

kunt binnenkrijgen.

De oude marketinggedachte was om de

moet onze eigen drijfveer weer centraal

Bij veel fysiotherapiepraktijken is dat

diensten aan te passen aan de vraag van

staan. Wie zijn we en hoe staan we

een probleem. ‘We zijn goed in ons

de markt. Waar is behoefte, dan passen

ervoor?

vak, maar hoe maken we dat duidelijk?’

we daar onze dienstverlening op aan.

Jelmer: ‘Dan kom je dus weer op de ‘why’

Daar heeft de hele branche last van. Er

Probleem is dat de markt zo snel ver-

uit de cirkel.’ Deze is tijdloos en dat is

komt heel wat meer kijken bij het run-

andert. Zo snel kunnen dienstverleners

wat jullie bindt.

nen van een praktijk dan alleen goede

niet veranderen. Harder schreeuwen is
geen oplossing. Het alternatief is uit te
gaan van je eigen, sterke visie. Je moet

‘Harder schreeuwen is geen oplossing.

duidelijker vertellen.

Je moet duidelijker vertellen’

De markt verandert niet alleen, de tijd is
ook moeilijker geworden door de crisis.
Je wordt gedwongen om heel duidelijk

Binnenkort is de grote verbouwing van de

behandelingen geven. Niet voor niets zie

te zeggen wat je doet.

vestiging ‘De Leyens’ gereed. Een mooi

je steeds meer praktijkmanagers. Op zich

Hans: “De markt is de afgelopen jaren

moment om alles in één keer goed te

een goede zaak, maar je moet wel oppas-

steeds verschoven. Eerst was de huis-

doen. Half maart hebben Frank en Hans

sen dat zij niet het beleid gaan bepalen.

arts als doorverwijzer belangrijk, toen

alle gesprekken met de medewerkers

De zorgprofessionals moeten het beleid

de verzekeraar en nu komen patiënten

afgerond. Tussen april en juni wordt

blijven bepalen, niet de praktijkmanager.
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Over MTC / FTC
Voorheen werkte Frank Weijers bij
Fysiotherapeutisch Centrum De Leyens.
Samen met Hans Poelman startte hij in
2001 het Medisch Trainings Centrum
Zoetermeer (MTC). In 2007 werden
deze centra samengevoegd. Van vier
medewerkers is de organisatie inmiddels gegroeid naar 16 medewerkers.
Tegenwoordig wordt gewerkt vanGelukkig zijn de eigenaren veelal ook de

zelf genezen. Naast onze eigen behande-

uit MTC, met locatie Zuidhove

zorgprofessionals.

lingen bieden we hiertoe verschillende

en locatie Gondelkade en vanuit

Hans houdt zich ongeveer 80% van zijn

producten en diensten.“

Fysiotherapeutisch

tijd bezig met behandelen. Bij Frank ligt

“MyFitplan en de trainingscentra hebben

Leyens. Als werknamen worden MTC

dat op ongeveer 2/3 en 1/3 van zijn tijd

we reeds benoemd, maar we hebben ook

en FTC gebruikt. ‘De Leyens’ is van-

is hij bezig met managen en regelen.

een Huber staan. Dit is een revalidatie-

wege de grote naamsbekendheid in

Wat opvalt is dat hij de 2/3 onbewust als

methode waarbij driedimensionaal de

Zoetermeer als toevoeging behouden

‘werken’ benoemt.

stabiliteit, coördinatie, kracht en het uit-

gebleven.

Centrum

De

houdingsvermogen kan worden getraind.

Onderscheiden

Het wordt vooral toegepast bij mensen

Jelmer sluit het gesprek af met de vraag:

met wervelkolomklachten. Verder kun-

“Jullie hebben nu de cirkel voor jezelf

nen we gebruikmaken van een zwembad

ingevuld. Wat wordt de volgende stap?”

voor onder andere revalidatie en neuro-

Frank: “We zijn druk met de nieuwe loca-

logische problemen. Een andere pijler

tie. Net als bij het MTC hier, komt ook bij

waarmee we ons onderscheiden is CMD

het nieuwe FTC een grote trainingszaal

(Cranio Mandibulaire disfunctie), ofwel

met veel faciliteiten. Dan hebben we dus

de behandeling van kaakklachten.

‘De zorgprofessionals moeten het beleid blijven
bepalen, niet de praktijkmanager’
twee grote centra waarbij het behandel-

Maar ondanks alle mooie producten en

centrum centraal staat, maar met daarbij

diensten, gaan we eerst de praktijk opti-

een trainingszaal. De corporate identity

maal positioneren. Daarvoor doen we

is gelijk. Qua kleur, inrichting, huisstijl

graag een beroep op Het Gezonde Net”,

en gevoel zijn de zalen identiek. Beide

besluit Hans. j

locaties moeten rust uitstralen. Zelfs de
behandelkamers zijn gelijk.
Onze visie, ‘je volledig fit voelen’, proberen we maximaal ten uitvoer te brengen.
In de ideale situatie kan de patiënt zich-

Meer info? 
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Benchmarken

Met benchmarken voor de paramedische
sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote

Relatieve verschillen (cumulatief) in aantal zittingen tussen de jaren
per maand
10%

6%

deze uitgave van MoveMens vindt u
aan de hand van verschillende grafieken

4%

de meest recente cijfers tot en met het

2%

vierde kwartaal van 2013. In totaal gaat

0%

het bij ParaBench om 362.784 patiënten

-2%

en 431.336 klachten. Het aantal aan-

-4%

gesloten praktijken tot de benchmark

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

maand

1. Verschillen in aantal zittingen tussen de jaren

Waar veel mensen wellicht een daling

Relatieve omzetverdeling per kwartaal

zouden verwachten in 2013, blijkt uit de

2011

cijfers dat het aantal zittingen in 2013

28%

(grafiek 1) licht is gestegen ten opzichte

27%

van 2012. Wat opmerkelijk is, is de

26%

lagere consumptie van fysiotherapie in

25%

het eerste kwartaal.

24%

In grafiek 2 is de relatieve omzetverde-

23%

ling weergegeven per kwartaal. Uit de

22%

cijfers van 2011, 2012 en 2013 zien we

21%

dat de stijging van de omzet in 2013

20%

ten opzichte van de jaren ervoor vooral
is gerealiseerd in het tweede en derde

2012 - 2013

8%

groepen ondernemers en praktijken. In

bedraagt ruim 400.

2011 - 2012

2012

1

2

2013

3

4

kwartaal

2. Relatieve omzetverdeling per kwartaal

kwartaal. Zoals ieder jaar is de omzet
weer het hoogst in het vierde kwartaal.

Ontwikkeling aantal zittingen tussen de jaren

Dat is normaal qua seizoensinvloeden
omdat dit kwartaal de meeste werkda-

45%

gen bevat. Ook worden de vermeende

40%

aanspraken op de AV door patiënten nog

35%

gebruikt. Kijken we naar de ontwikkelin-

30%

gen van het aantal zittingen (grafiek 3),

25%

dan zien we dat het bij de meeste praktijken gaat om een kleine stijging (tussen
de 0 en 10%). De cijfers lijken iets te
nivelleren; zowel de grote dalers als de
grote stijgers (>10%) zijn afgenomen
ten opzichte van de jaren ervoor. Ruim
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grote daling (<10%)

kleine daling

kleine stijging

grote stijging (>10%)

20%
15%
10%
5%
0%

2011 - 2012

3. Ontwikkeling aantal zittingen tussen de jaren

2012 - 2013

Ontwikkeling behandelgemiddelden

40% van de praktijken meldt een kleine
stijging van het aantal zittingen in 2013,
afgezet tegen 2012.

aantal

11,0
10,5

De behandelgemiddelden zijn in 2013

10,0

verder afgenomen. In 2012 was al een

9,5

duidelijke daling zichtbaar. Deze daling
heeft zich verder doorgezet in 2013,

9,0

wat goed zichtbaar wordt in grafiek 4.

8,5

Belangrijkste verklaring is dat de dekking

8,0

2011

uit de AV minder wordt en verzekeraars hard sturen op praktijken met lage

2012

2013

4. Ontwikkeling behandelgemiddelden

behandelgemiddelden.
Grafiek 5 geeft de top 10 weer van de
verwijsdiagnosecodes bij patiënten, naar
verhouding van de totale instroom. Waar

Top 10 verwijsdiagnosecodes patiënten naar verhouding van totale instroom
2011

2012

2013

6%

de meeste verwijsdiagnoses de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn gebleven
zien we een opvallende stijging bij verwijscode 007026 (knie, onderbeen, voet).
Grootste daler in 2013 (009379) betreft
verwijsdiagnoses waarbij het meer dan
één hoofdgroep betreft.

5%

4%

3%

2%

1%
0%
003126

003426

003026

004026

007026

003526

009379

007022

007126

003427

003422

004020

003122

De meeste praktijken zagen het aantal
patiënten in 2013 licht stijgen (grafiek

5. Verwijsdiagnosecodes patiënten

6). Ruim 40% zag het aantal patiënten
toenemen met 0 tot 10%. Hier tegenover

Ontwikkeling aantal patiënten tussen de jaren

staat 27% met een relatief lichte daling.
Ruim 20% van de praktijken gaf aan dat

45%

het aantal patiënten in 2013 met meer

40%

dan 10% is gestegen ten opzichte van het

35%

jaar ervoor. Al met al een positieve ont-

30%

wikkeling. De verwachting dat de markt

25%

flink zal gaan krimpen is in ieder geval in

20%

2013 nog niet uitgekomen. j

grote daling (<10%)

kleine daling

kleine stijging

grote stijging (>10%)

15%
10%
5%
0%

Meer info? 
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6. Ontwikkeling aantal patiënten
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flywheel
training
Onderdeel van

Medische fitness

Als beweegspecialist zoekt u compromisloos de beste
methode. Flywheel training is bewezen effectiever dan
training met gewichten. De FyzzioKinetic BOX, PULL en
STIX zijn toestellen met baanbrekende weerstandsvormen
voor training van spierfunctie en core stability.
Met FyzzioKinetic onderscheidt uw praktijk zich op het
gebied van preventie, therapie én prestatietraining.
Klaar voor de toekomst!

:
aam
we n n
nieuoorhee
v
Ned

erlan

d

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

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Ondernemer in beweging

Bent u goed?
Uw antwoord is zeer waarschijnlijk “Ja,

doorspekte - voorwaarden? Begrijpen uw

meer feestjes dan vroeger. Daar zijn we

natuurlijk.” Toch is het een vraag die

klanten wat er staat en wordt bedoeld?

niet altijd meer allemaal lijfelijk aanwezig

belangrijk genoeg is om te stellen. Niet

Wat is een certificering echt waard?

maar we horen het wel van elkaar. We

alleen voor ons, ondernemers in de zorg,

Kunnen uw klanten dat beoordelen?

gaan af op het oordeel van lotgenoten,

maar voor alle dienstverleners en andere

Wordt er blind vertrouwd op een vignet

mensen zoals jij en ik, ervaringen van col-

leveranciers die betrokken zijn bij de

aan de gevel? Beleeft de klant meer

lega’s of reviews op een website.

bedrijfsvoering van zorgpraktijken, van

kwaliteit door de hoeveelheid stickers?

Werd het vroeger op een verjaardags-

de wegwerphandschoenen tot de IT.

Kan hij u nu opeens wèl beoordelen?

feestje in kleine kring verkondigd, nu

Want…

Hebben wij als zorgondernemers al die

delen wij via de sociale netwerken en

adviseurs en juristen nodig om ons zelf te

‘likes’, een positieve (en negatieve) erva-

de patiënt wil erop kunnen vertrouwen,

overschreeuwen en in te dekken? Maken

ring al snel met honderden mensen.

dat hij de zorg of behandeling krijgt die

onze klanten, patiënten of afnemers keu-

En al die mensen willen graag weten:

hij nodig heeft, die hij als klant verdient.

zes op basis van onze hoeveelheid etiket-

bij die zorgverlener krijg ik de zorg, aan-

De zorgondernemer moet er van op aan

ten? Of is het onze manier om ons in te

dacht, dienst, service of het product dat

kunnen dat de IT beschikbaar is, de

dekken, durven we het niet om níet aan

ik nodig heb. Zij nemen in hun afweging

patiëntgegevens in goede handen zijn en

te haken, uit angst de boot te missen?

de ‘likes’ mee. En dat is toch waar het
uiteindelijk om draait, tevreden klanten

blijven, hij zonder problemen toegang tot

met vertrouwen in hun zorgverlener.

internet heeft, de telefoon het doet en

Mensen, klanten en opdrachtgevers wil-

de schoonmaker zijn werk naar behoren

len goede zorg, goede service en goede

heeft gedaan.

producten. En zij moeten er zonder meer

Dus zorgverlener, dienstverlener of leve-

Omdat wij bedacht hebben dat de klant

op kunnen vertrouwen dat hun zorgvraag,

rancier: doe je werk goed, schaadt het

helemaal niet kan beoordelen wat goede

hun hulpvraag of hun consumptievraag

vertrouwen van je klanten niet en geef ze

dienstverlening is, hebben wij ons laten

door betrouwbare mensen of bedrijven

een podium waarop ze hun tevredenheid

overtuigen dat wij de klant moeten over-

wordt beantwoord of geleverd.

kunnen delen. Plak dat maar op je deur!!

hoe? Door met elkaar een wereld aan

Feestjes op social media

Jan Pieter Dijkstra

systemen, certificaten, contracten, SLA’s

Ik wil daarom collega’s en zorgpraktijken

en disclaimers op te tuigen. Om elkaar

oproepen ons (weer) te focussen op:

vooral aan te tonen dat ieder van ons

leveren van kwaliteit waarop klanten en

betrouwbaar is. De één misschien nog

patiënten kunnen vertrouwen.

meer dan de ander (gezien de hoeveel-

Om de klant dit te laten zien zijn inmiddels

Jan Pieter Dijkstra is directeur Comvio BV

heid stickers op de voordeur).

genoeg maatschappelijke “tegentrends”

en partner van MoveMens Media

tuigen en voor ons moeten winnen. En

zichtbaar. Vroeger hoorden we op een

Blind vertrouwen?

feestje van mensen die we vertrouwden

Maar wat is dit allemaal waard? Is het

welke fysiotherapeut het beste was voor

wel nodig? Lezen uw klanten die - vaak

welke behandeling. Dat gebeurt nu eigen-

Reageren?

ingewikkelde en met juridische termen

lijk nog steeds. Wij gaan alleen naar veel
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Partners

MoveMens is een communicatieplatform voor ondernemers, leveranciers, partners en netwerken in de markt van
ondernemers in beweging Primair richt MoveMens zich niet op het eerste vak van de professional, maar op het tweede
vak, dat van ondernemen. MoveMens belicht zoveel mogelijk facetten van het ondernemerschap in de gezondheidszorg
en heeft als doel opinies te presenteren, informatie te geven, kennis te delen en de branche in beweging te houden.
T: 070 - 41 51 313 | E: info@movemens.nl | I: www.movemens.nl | Twitter @MoveMens
Intramed levert overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg. Software die meer dan 19.000
professionele (para)medici ondersteunt in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Gebruiksgemak en optimale service zijn
de belangrijkste uitgangspunten van Intramed. Intramed biedt één geïntegreerde oplossing voor administratie en
beroepsinhoudelijke zaken. Met de module Intramed PLUS is er een uitstekend EPD voor de fysiotherapie, o.a. om aan
plus-contracten van zorgverzekeraars te voldoen. Ook voor alle andere paramedische beroepsgroepen zijn de richtlijnen
van de betreffende beroepsvereniging opgenomen en zijn er per beroepsgroep handige functionaliteiten beschikbaar.
Met de keuze voor Intramed weet u als organisatie en zorgverlener zeker dat u voor een toekomst- en bedrijfszekere
oplossing bij een servicegerichte partner hebt gekozen!
T: 0182 - 621 107 | E: info@intramed.nl | I: www.intramed.nl
Pharmeon is gespecialiseerd in websites en internettoepassingen voor zorginstellingen. Pharmeon maakt standaard
en op maat gemaakte websites voor met name paramedici. Met informatie over verschillende paramedische specialisaties, diverse formulieren en nieuwsupdates bieden onze klanten hun patiënten een online service zonder dat het
hen tijd kost. De ‘Uw Praktijk Online’ website is uitermate geschikt voor paramedici zoals fysiotherapeuten, manueel
therapeuten, podotherapeuten, oefentherapeuten en huidtherapeuten.
T. 020 - 650 01 00 | E. info@pharmeon.nl | I. www.pharmeon.nl
Comvio is een automatiseringsbedrijf, gespecialiseerd in het automatiseren van paramedische praktijken. Met een
deskundig team van R&D-ers en supportmedewerkers staan wij praktijken bij in het opzetten en beheren van de
IT-omgeving. Comvio ontzorgt praktijken met Cloud Computing (SBC), hardware leveringen en -installaties, systeembeheer en Back-up voorzieningen. Praktijken in het hele land weten Comvio al te vinden. Van Comvio kan en mag u
‘ouderwetse’ kwaliteit verwachten in de zich steeds vernieuwende IT-wereld.
T. 0316 - 294 242 | F. 0316 - 294 100 | I. www.Comvio.nl | Twitter @comvioBV
De Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie (N.A.O.M.T.) behartigt de sociaal- maatschappelijke belangen van de Orthopedisch Manueel Therapeuten. De leden hebben de opleiding orthopedische manuele
therapie gevolgd of zijn daarvoor in opleiding. Alleen afgestudeerden kunnen de titel OMT dragen. De Associatie
verplicht de Orthopedisch Manueel Therapeuten hun vakkennis op peil te houden door middel van bij- en nascholing.
De leden staan allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister voor manueel therapeuten. Daarnaast wil de
NAOMT de OMT een zelfstandige plek geven in de veranderende zorgmarkt.
T. 070 - 415 13 13 | E. info@naomt.nl | I. www.naomt.nl
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Abakus B.V. richt zich als onderdeel van de Winbase Groep op het ontwikkelen van praktijksoftware voor paramedici,
waarbij het primaire proces optimaal ondersteund wordt. De software onderscheidt zich op het gebied van gebruiksgemak en efficiëntie, maar biedt bovendien een uitgebreid instrumentarium om de zorgverlener te ondersteunen in
zijn of haar handelen. Klinisch redeneren, evidence based handelen en sturen op basis van outcome zijn daar slechts
enkele voorbeelden van. Samenwerkingsverbanden met o.a. hogescholen, de SOMT en TNO borgen de kwaliteit en
de toekomstbestendigheid van de producten.
T. 0318 - 657 825 | E. info@abakus.nl | I. www.abakus.nl
Het Gezonde Net is een netwerk van ondernemende fysiotherapiepraktijken, actief in gezondheid en zorg. Ruim 125 praktijken werken met elkaar samen om marktkansen optimaal te benutten. De helft van het netwerk is al Plus- of Topzorgpraktijk.
De centrale organisatie van Het Gezonde Net stimuleert uitwisseling van kennis en ervaring tussen de praktijken, in samenwerking met de MoveMens partners. Een Plus- of Topzorgpraktijk is ook bedrijfsmatig een gezond bedrijf. Wij begeleiden
deze praktijken in het succesvol managen van de eigen onderneming. Samenwerken maakt samen sterk.
T. 070 - 415 13 13 | E. info@HetGezondeNet.nl | I. www.HetGezondeNet.nl
Qualizorg is gespecialiseerd in het faciliteren van continu-onderzoek voor en door eerstelijns zorgaanbieders.
Patiëntervaringonderzoek wordt bijvoorbeeld continu gemeten en online gerapporteerd. Dit gebeurt door een dataverzamelingsoplossing te faciliteren waarmee ervaringen gemeten en gerapporteerd kunnen worden. Dit gebeurt op
gebruiksvriendelijke, laagdrempelige, actuele en kostenefficiënte wijze. Zowel vanuit de optiek van de zorgaanbieder
als van de patiënt. Qualizorg is werkzaam voor zo’n 3.500 zorgaanbieders met producten als Fysio Prestatie Monitor
en met vergelijkbare producten voor huisartsen, ketenzorg, kraamzorg en apothekers.
T. 0570 - 820 219 | E. info@qualizorg.nl | I. www.qualizorg.nl | Twitter @qualizorg
Fyzzio International BV, kortweg Fyzzio, is de nieuwe naam van GymnaUniphy Nederland. Met de naam Fyzzio geven
we uitdrukking aan wie wij zijn, wat we doen en voor wie we dat doen; het logo van Fyzzio zegt alles.
Inrichten: onze vernieuwende producten vonden en vinden hun weg naar bijna alle fysiotherapie praktijken in Nederland.
Opleiden: met onze opleidingen voor onder andere echografie en shockwavetherapie dragen we bij aan een professionele toepassing van nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden.
Ondernemen: we adviseren praktijken bij de uitvoering van hun bedrijfs- en marketingactiviteiten.
T. 073 599 90 00 | E. info@fyzzio.nl | I. www.fyzzio.nl / www.nt-e.nl | Twitter @fyzzio
De werking van het andullatie therapiesysteem is gebaseerd op de combinatie van infra-roodwarmte type A en
mechanische vibraties. Stochastische resonantie veroorzaakt spierontspanning en een grotere productie van ATP in de
lichaamscellen. Hierdoor kan het andullatie therapiesysteem ondermeer ingezet bij tal van chronische aandoeningen.
Verschillende fysiotherapeuten ontdekten de effecten van andullatie op hun patiënten en erkennen volgende voordelen:
• Extra mankracht zonder loon
• Nieuwe therapie in de praktijk
• Extra verdienste
• Beter resultaat bij de patiënt
T. 0168 380 408 | E. info@andullatie.nl | I. www.fysioportal.nl
MyFitplan is een methode om mensen niet alleen in beweging te brengen, maar vooral te houden. MyFitplan is een
uniek motiverend beweegconcept dat mensen permanent ondersteunt om te bewegen waar, wanneer en hoe ze maar
willen. Met behulp van de modernste technieken is constante begeleiding gegarandeerd. MyFitplan werkt met een
fitheidsladder en FIT-punten. MyFitplan biedt een oplossing voor alle bezwaren om mensen in beweging te laten
komen en te laten blijven bewegen. MyFitplan biedt groeimogelijkheden voor ondernemers in beweging. MyFitplan
kan functioneren voor verschillende doelgroepen of als ‘scholingsprogramma’ waarbij alle klanten leren bewegen met
MyFitplan. FITpunten staan centraal in de aanpak, zowel wat betreft training als wat betreft motivatie, loyaliteit en
communicatie. Met ‘GET YOUR POINTS’ als terugkerende uitdaging.
E. info@myfitplan.com | I. www.myfitplan.com
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Colofon
15e jaargang | editie 1 | 2014
MoveMens – Magazine voor ondernemers in beweging
MoveMens is een toonaangevend magazine voor ondernemers in beweging: ondernemers met een (para)
medische achtergrond die zichzelf herkennen in de formule van het blad. Primair richt het blad zich niet
op het ‘eerste’ vak van professional maar op het ‘tweede’ vak, dat van ondernemer. Het magazine richt
zich op alle facetten van ondernemerschap in de gezondheidszorg en heeft als doelstelling opinies te
presenteren, informatie te geven, kennis te delen en de branche in beweging te houden.
Hoofdredactie/uitgever
MoveMens Media BV | Postbus 1027 | 2280 CA Rijswijk
T: 070 – 415 13 13 | E: uitgever@movemens.nl | W: www.movemens.nl
Eindredactie
MP Tekst
Redactieadvies
Dick Hartog, Janneke Hermans, Geert-Jan van der Sangen en Inge van de Weem (redactie@movemens.nl)
Aan dit nummer werkten verder mee
Martijn Plantinga, Peter Westdijk, Fons Sjokman, Lidwien van Loon, Floris Goes, Jan Pieter Dijkstra

Magazine voor onderneMers in beweging
15 e jaargang | EditiE 1 | 2014

Fotografie
Roy Borghouts, Viola Hazelhoff, Wim van IJzendoorn,
Inge van de Weem, Thomas van Beek
Mediamanagement
Geert-Jan van der Sangen en Inge van de Weem
Sales en marketing
Cross Media Nederland
T. 010-742 10 23 gezondheidszorg@crossadvertising.nl

Cruijff blijft
in beweging
Praktijkhouders geven
onnodig veel geld uit
Hoe positioneer je je praktijk?
Depressie duurzaam aangepakt

MoveMens Website
De website is de plaats waar ondernemers uit
de branche zich kunnen verdiepen: waar het
magazine stopt gaat de website verder. Www.
movemens.nl dient als naslagwerk voor de
lezer. Bovendien zijn op de website relevante
en ondersteunende onderzoeken te vinden,
uitgebreide bronvermeldingen, relevante
links en publicaties van geïnterviewden.
MoveMens Nieuwsbrief
De MoveMens nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave waarin ondernemers in bewegingworden geïnformeerd over actuele kwesties
die spelen in hun branche.

Meld u aan voor de
nieuwsbrief via

Vormgeving
Atalba (movemens@atalba.nl)
DTP, lithografie, druk en verspreiding
Hollandse InDruk - Drukkerij Damen B.V. Werkendam

Partners
MoveMens wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de partners van MoveMens:
Intramed, Fyzzio, Het Gezonde Net, NAOMT, De Gezonde Wereld, Abakus, Pharmeon, Qualizorg, Comvio
en HHP Professional
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgegeven via de website www.movemens.nl. U kunt ook het adreslabel van
het magazine met daarop het oude en het nieuwe adres opsturen naar: Postbus 1027, 2280 CA Rijswijk.
Het is niet mogelijk om telefonisch een adreswijziging door te geven.
Verschijning, oplage en abonnement
MoveMens verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van ca. 13.500 exemplaren. Het magazine wordt aangeboden aan ondernemers in de gezondheidszorg. Via de website www.movemens.nl kunnen ondernemers zich aanmelden voor het lezersbestand. Geïnteresseerden die niet behoren tot de doelgroep kunnen
zich abonneren via de website www.movemens.nl. Een jaarabonnement kost € 24,00 inclusief BTW en
kan op ieder moment ingaan. Opzeggen kan uitsluitend per einde jaar.
Copyright 2014 MoveMens
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook en
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever MoveMens
Media B.V.
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MoveMens
MoveMens is een communicatieplatform
voor ondernemers, leveranciers, partners en
netwerken in de markt van ondernemers in
beweging. Dit communicatieplatform geeft
een magazine en een nieuwsbrief uit, onderhoudt een website en organiseert seminars.

MoveMens Management Academy:
MoveMens kent een Academy, een opleidingsinstituut voor ondernemers in beweging.
MoveMens Event:
MoveMens organiseert jaarlijks een event.
Op een exclusieve locatie wordt dan een dag
georganiseerd voor relaties van MoveMens.
In het voorjaar van 2013 organiseerde zij de
MoveMens Experience.

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

Als er een manier is om effectiever te zijn,
waarom zou u die dan niet gebruiken?

Shockwave

Shockwave versterkt de kracht van fysiotherapie!
Shockwave therapie toont al jaren een hoge effectiviteit bij behandeling van tendinopathiën, calcificaties, rupturen en fasciopathie plantaris. Diverse studies rapporteren
bewezen effectiviteit. Geen wonder dat Fyzzio deze innovatieve therapie naar
Nederland haalde.
Fyzzio levert zowel radiale als gefocusseerde shockwave, met speciale applicatoren zoals D-actor en
V–actor. Internationale topmerken als Gymna ShockMaster en Storz Medical staan garant voor de
beste werking. Voor succesvolle toepassing in uw praktijk bieden we tevens een hoog gewaardeerde
opleiding. Maar ook op marketinggebied staan we u terzijde; we helpen u met persberichten en
begeleiden u desgewenst met de communicatie naar patiënt en verwijzer. Ook hebben we een
wachtkamerfilm voor u ontwikkeld.
Ervaar het zelf en maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie of vraag informatie aan.
Bel nu of stuur een e-mail en u heeft onze brochure snel in huis.
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Bel 073 59 99 000, mail naar info@fyzzio.nl of ga naar www.fyzzio.nl

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Complete praktijksoftware voor de fysiotherapeut

Bedankt
Intramed!
“We hebben nooit geweten dat Intramed zo compleet is”.
Intramed levert uiterst overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg.
Software die inmiddels meer dan 19.000 professionele (para)medici ondersteunt in
hun dagelijkse bedrijfsvoering. Altijd up-to-date en met de zekerheid van alleen de
allerbeste support door mensen die het pakket door en door kennen.

Een greep uit de basisfunctionaliteiten van Intramed:
• Voldoet aan de KNGF verslagleggingsrichtlijn
• De meetinstrumenten PSK, VAS (algemeen, pijn, stijfheid), DRI en NPRS zijn
standaard opgenomen, maar u kunt ook zelf vragenlijsten en testen
samenstellen. Met mogelijkheden om deze door patiënten zelf in te laten
vullen en de testresultaten in overzichtelijke grafieken weer te geven.
• Contract-tarieven zorgverzekeraars kunnen automatisch geïmporteerd worden
(jaarlijks te downloaden vanaf onze website)
• Beveiligt online declareren bij alle zorgverzekeraars (VECOZO)
• Oude verslaglegging gemakkelijk converteren naar de nieuwste verslaglegging
• Fysiotherapeutische diagnose wordt automatisch samengesteld uit
ingevoerde gegevens
• Een groot deel van het kwaliteitsjaarverslag fysiotherapie kan automatisch
gegenereerd worden
• Deskundige helpdesk, ook ’s avonds

Gegevens meenemen
Wij bieden ruime mogelijkheden
om gegevens van uw huidige
softwarepakket over te nemen in
Intramed.
Meer informatie bij de afdeling
Verkoop & Administratie
op 0182 – 621 107

Op de website treft u tevens
uitgebreide productinformatie
voor uw praktijk:
w w w. i n t ra m e d . n l

Met Intramed PLUS een volledig EPD
Een goed EPD bevordert de inhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en
transparantie van de zorg. Daarnaast brengt het de gezondheidstoestand van de
patiënt in kaart en ondersteunt het de fysiotherapeut in klinisch redeneren en
besluiten.
Een greep uit de mogelijkheden die Intramed PLUS te bieden heeft:
• Aanvullende richtlijnen KNGF (18 stuks)
• Aanvullende richtlijnen specialismen (4 stuks)
• Bijbehorende meetinstrumenten (bijna 125 stuks)
• Behandelrichtlijnen (24 stuks)
• Voldoet aan de Agis/Achmea eisen (en andere verzekeraars) voor
plus-contracten
• Online inschrijving en afsprakenbeheer patiënt
• Online vragenlijsten afnemen (ook eigen vragenlijsten)
• Online intake patiënt (2014)
• Fysioplan en ParaBench praktijk dashboard zijn standaard opgenomen
Intramed PLUS biedt meer, kijk voor alle mogelijkheden op onze website.
Wilt u online werken? Dan bieden wij u Intramed OnLine aan:
Veilig en snel online werken met een betrouwbare partner.
Kijk voor meer informatie op www.intramed.nl/online

Noordkade 94
2741 GA Waddinxveen
T 0182 62 11 07
F 0182 62 11 99
info@intramed.nl

