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Schenk ziet
kansen voor
fysiotherapeut
Multidisciplinair samenwerken is een must!
Verschillende invalshoeken houden het vak boeiend
Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen

Wilt u een audit laten uitvoeren?
HCA staat borg voor de kwaliteit van uw zorg!
HealthCare Auditing staat voor:
• Het eerste auditbureau voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
logopedisten en kinderergotherapeuten in Nederland;
• Klantgerichtheid waarbij de klant in het gehele auditproces centraal staat;
• Deskundigheid met uitsluitend gecertificeerd opgeleide auditors, allen
werkzaam in de paramedische markt;
• Kwaliteit, expertise en zeer ruime ervaring in het uitvoeren van de audits;
• Inhoudelijke kennis van de paramedische markt. Al uw inhoudelijke vragen
kunnen wij beantwoorden;
• Klanttevredenheid, meer dan 95% van onze klanten is uiterst tevreden
over onze dienstverlening en service;
• Service, wij gaan een stap verder voor onze klanten!
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Bel vrijblijvend voor informatie 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
2035
RC Haarlem, 023-5452360, hca@healthcareauditing.nl
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Consument leest meer digitaal, minder van papier

MoveMens steeds meer online
De consument leest steeds meer digitaal en minder vanaf papier. Afgelopen jaar werd deze
conclusie gepubliceerd vanuit de nieuwe NOM Print Monitor, uitgevoerd door Nationaal
Onderzoek Multimedia (NOM). De cijfers onderstrepen de trend van print naar online. Het
lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen zoals computer/laptop, tablet of
smartphone is flink gestegen waarbij het lezen van geprinte teksten steeds verder daalt.
Dit herkennen wij bij onze lezers. Steeds vaker en meer laten lezers ons weten dat zij de
MoveMens liever online ontvangen dan fysiek
via de brievenbus. Vanwege het gemak van
online lezen maar vooral ook vanwege het
milieu, waarbij we het onnodig verspillen van
materiaal zoveel mogelijk willen terugbrengen.
MoveMens zal zich daarom het komend jaar
verder richten op het digitaliseren van haar
communicatie.
Hiervoor hebben wij een drietal maatregelen in
voorbereiding die we bij de eerste uitgave van
2015 al zullen inzetten.

1. Per postadres nog maar
één papieren exemplaar

3. Digitaal abonnement
mogelijk

Per adres zullen wij nog slechts 1 exemplaar

Wij nodigen MoveMens lezers uit om aan te

verzenden. Wilt u méér exemplaren ontvan-

geven wanneer ze helemaal geen print versie

gen (om bijvoorbeeld thuis te lezen of om in

meer willen ontvangen maar alleen nog de

de wachtkamer te leggen) dan vragen wij u dit

digitale versie.

ons te laten weten.

2. Minder pagina’s in print,
meer digitaal

Geef ons uw voorkeur door:

www.movemens.nl/digitaal

We zullen steeds vaker artikelen alleen digitaal
uitgeven waardoor het aantal pagina’s per magazine lager zal worden. Deze artikelen zullen
dan verschijnen via een digitaal platform.

Laat MoveMens uw keuze weten: www.movemens.nl/digitaal

Voorwoord

Gewoon groen
Twitter ontploft! Dat dachten we

Maar dat gaat dus veranderen. Verderop

even na het verschijnen van de vorige

in het magazine leggen wij uit wat er

MoveMens, met Edith Schippers op de

precies gaat veranderen en wat u kunt

cover. Nu ontploft Twitter tegenwoordig

doen. Dat kost u een klein beetje moeite

wel vaker, maar toch. We durven nog

en verder niets. De volgende stap die we

niet te spreken van een digitale revolutie,

in 2015 willen zetten is om de besparing

laat staan een social media hype, maar

in bomen en verzend- en drukkosten, te

het is wel duidelijk dat MoveMens ook

investeren in het online kanaal. We wil-

online veel losmaakt. En die weg zetten

len veel frequenter communiceren, met

we voort in 2015. MoveMens zal meer en

actuele artikelen, opinies en relevante

meer online gaan communiceren.

informatie om ondernemers in beweging te brengen. Ook willen we de inter-

Na zestien jaar vinden we het tijd wor-

actie stimuleren.

den om bottom-line online te gaan en
off-line off the record te doen. Dat is

In 2015 introduceren we tevens een nieuw

de businesscase richting aandeelhou-

concept. U kunt lid worden en wordt dan

ders. Naar u als lezer hebben we een

‘MoveMens Member’. Ook dat kost wei-

veel beter verhaal. We willen niet

nig moeite, maar levert wel een heleboel

meer dat er zoveel bomen sneuvelen

op voor u als ondernemer. Daar gaan we u

om MoveMens magazine in deze grote

in het nieuwe jaar over informeren.

aantallen op de deurmat te laten verschijnen. Met het risico dat het ach-

Tot slot de komende feestdagen. De

teraf nog de beste plek in de praktijk

Zwarte Piet discussie heeft ons nog

bleek te zijn. Ook het bezorgen van het

even doen twijfelen of wij de kleur

magazine is weinig milieuvriendelijk te

zwart wel kunnen handhaven in onze

noemen.

vormgeving. Of dat wij niet ook langs
de regenboog moeten varen. Maar

Na oranje in 2014 gaat MoveMens voor

met de transitie van oranje naar groen,

groen in 2015. Wanneer u dit leest heeft

hoeven wij niets meer te doen. De rest

u in ieder geval het magazine uit het cel-

van dit Sinterklaas rijm is gesneuveld in

lofaan gehaald en ons cadeau ontvan-

de strenge eindredactie om nog ruimte

gen. Want dat is toch het grote voordeel

over te houden u allemaal feestelijke

van een tastbaar magazine met zoveel

kerstdagen, een bruisend oudjaar en

mooie verhalen en prachtige foto’s. Het

een inspirerend 2015 te wensen.

is een cadeautje. Van onze partners
voor u. U hoeft er niets voor te betalen

Namens de uitgever en redactie,

en niets voor te doen.

Geert-Jan van der Sangen
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Ard Schenk promoot een gezondere leefstijl

Kansen voor de
ondernemende
fysiotherapeut
Tekst: MP Tekst
Beeld: Viola Hazelhoff

Wat Johan Cruijff betekende voor het Nederlands voetbal, was Ard
Schenk voor het Nederlandse langebaanschaatsen. Een grootheid,
bekend in alle windstreken. Als topschaatser werd Ard Schenk meerdere malen Olympisch- en wereldkampioen. De legendarische (soms
nog zwart-wit) wedstrijden van ‘Ard en Keessie’ staan bij menigeen
nog op het netvlies gebrand. Hoewel een topsporter sowieso al veel
te maken heeft met bewegen en gezonde voeding, is Schenk hier tot
op de dag van vandaag nog intensief mee bezig. Hij was maar liefst
38 jaar werkzaam als fysiotherapeut met een eigen praktijk. Pas dit
jaar stopte hij als ondernemer en stapte uit de zaak. Momenteel is
hij, net als vele andere (ex) topsporters, actief met jong en oud te
informeren over het belang van een gezonde leefstijl.
Fysiotherapie leer je in de praktijk

geleden anders dan nu, maar veel dingen

Al tijdens zijn actieve schaatscarrière

zijn eigenlijk ook niet veel veranderd,

begon Ard Schenk met zijn studie fysio-

vertelt Schenk. “Wat je met je praktijk

therapie. Er moest in die tijd zelfs nog

wil en kan bereiken hangt grotendeels

wel eens een examen worden uitgesteld.

van jezelf af. Kies je voor de gebaande

Begin jaren 70 viel het einde van zijn

paden of blijf je zoeken? Wij waren één

carrière nagenoeg samen met het einde

van de eerste lichtingen fysiotherapeu-

van de studie en met drie studiegeno-

ten, want voorheen heette de opleiding

ten (toevallig ook actief sporters) startte

heilgymnastiek en massage. Ik heb later

Schenk een eigen fysiotherapiepraktijk

onder andere de opleiding voor manueel

in Purmerend. Natuurlijk was dat 38 jaar

therapeut gevolgd, maar het vak leer je
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Schenk in actie op de 1.000 meter op de
Olympische Winterspelen van 1972, waar hij goud wint.

echt in de praktijk. Wij werkten bijvoor-

verantwoordelijkheid te wijzen. Schenk:

enorm. In mijn tijd was je blij als je in

beeld al vrij snel met Cyriax therapie,

“Mensen komen bij je met een bepaalde

Noorwegen een beetje groente bij je

een diagnostisch systeem van de Engelse

klacht. Dan gaat het niet zozeer om hoe

diner kreeg en vaak vertelden wij de kok

orthopeed James Cyriax.

je ze (op korte termijn) van die klacht

in het hotel wat er moest gebeuren. We

Tegelijkertijd zochten we samenwerkin-

afhelpt, maar minstens zo belangrijk is de

werden ook nauwelijks getest. Nu zit een

gen met revalidatieartsen en orthopeden

oorzaak te achterhalen. Niemand is erbij

topsporter dagelijks op een Watt-meter

en zetten we een regionaal scholingspro-

gebaat dat de klacht binnen afzienbare

en moet hij zich strak houden aan een

gramma op voor (huis)artsen en fysiothe-

tijd weer terugkomt toch? Zeker op het

planning en voedingsschema om precies

rapeuten. Belangrijkste doel hierbij was

gebied van een gezonde leefstijl moeten

op de juiste tijd te kunnen pieken.”

het uitwisselen van kennis. In de loop

wij hier onze verantwoordelijkheid in

der jaren kwamen er natuurlijk steeds

nemen.”

Tegenwoordig heb je professionele en
commerciële schaatsploegen. Al wordt

meer regeltjes en werd de geldkraan met
name door de zorgverzekeraars steeds

Gezondheid en topsport

het zelfs voor de goed presterende

verder dichtgedraaid, maar in sommige

In vergelijking met vroeger wordt de

schaatsers steeds lastiger om sponsors

gevallen heeft onze beroepsgroep dit ook

topsport nu veel intensiever beoefend.

te vinden. Schenk: “Het is mooi dat ze een

wel een beetje over zichzelf afgeroepen.

Vroeger ging het meer spelenderwijs,

geldschieter als De Lotto hebben. Onlangs

Je kunt je afvragen hoe zinvol het is

meent Schenk. Zie bijvoorbeeld het ver-

nog werd team Lotto-Jumbo gelanceerd:

om een patiënt drie keer per week te

loop in de toptijden bij het schaatsen.

een combinatieploeg van schaatsers en

behandelen.” De laatste jaren kwam er

“Er zijn in de jaren zoveel ontwikkelingen

wielrenners. Best aardig natuurlijk om een
beetje kennis uit te kunnen wisselen als

We moeten meer vanuit ons hart dan vanuit

sporters en coaches.”

Lichamelijke inactiviteit

ons hoofd denken!

Begin dit jaar was Ard Schenk te gast
bij De Wereld Draait Door. Samen met

steeds meer aandacht voor de slechte

geweest die de sport professioneel heb-

neuro-psycholoog Erik Scherder sprak hij

leefstijl van mensen. De fysiotherapeut

ben gemaakt: hoogtetraining, aerodyna-

onder andere over de gigantische wereld-

werd niet alleen behandelaar, maar kreeg

mische pakken, klapschaatsen. Ook op

wijde groei van de ‘ziekte’ lichamelijke

ook de taak om mensen op hun eigen

het gebied van voeding zijn de verschillen

inactiviteit. Schenk: “Erik zegt heel sim-
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pel: gebruik je hersenen! Door te bewe-

om extra aandacht aan je gezondheid en

Wat voeding betreft is het wellicht nog

gen ontstaat er heel veel hersenactiviteit,

een gezonde leefstijl te schenken.”

lastiger. Wat is nu gezonde voeding?
Je hebt onder andere eiwitten nodig,

er worden onnoemlijk veel gebiedjes in
de hersenen verbonden. De invloed op

Je hoort het vaker: 30 minuten per dag,

vitamines, mineralen, maar hoeveel? En

de hersenen gaat zo ver dat je de risico’s

matig intensief bewegen. Maar wat is

wanneer? En hoe slecht is een snackje

op ziektes als Alzheimer en dementie

dat dan? Veel mensen vragen zich af

tussendoor?

aanzienlijk kunt verminderen. Door veel

of dagelijks ‘op de fiets naar het werk’

te bewegen gaat je hartslag omhoog,

voldoende is. Schenk: “Belangrijkste cri-

waardoor je bloed ook sneller circuleert.

terium is dat je hartslag omhoog moet.

Dit resulteert in snellere verwerking van

Rustig fietsen of langzaam wandelen is

afvalstoffen, een betere doorbloeding

eigenlijk niet voldoende. Je moet echt

en ook voedingsstoffen worden beter en

stevig doortrappen of stappen. Je moet

sneller opgenomen.”

voelen dat je lichaam reageert. Dat is

De beste investering is
een investering
in je eigen lichaam

dus niet het geval als je tijdens de hele
De drie belangrijkste onderwerpen

wandeling over koetjes en kalfjes kan

voor een gezond(er) leven zijn voeding,

blijven praten.”

Schenk: “Kijk op de verpakking hoe het

beweging en geen stress. “Die laat-

Geen tijd, geen zin; de meeste mensen

voedsel behandeld is. Lang houdbare

ste is misschien wel de belangrijkste,

kennen het belang wel, maar komen er

producten moeten wel bewerkt zijn.

vooral bij jongeren die bijvoorbeeld nog

vaak toch niet toe. Hoe motiveer je hen?

Het hoeft heus niet allemaal biologisch

druk bezig zijn met carrière maken, een

Schenk: “Het moet onderdeel worden van

te zijn en ook niet schreeuwend duur.

druk gezinsleven, sociale contacten etc.

je dagelijkse ritme. Natuurlijk is het lastig

Maar begin eens met verse spullen.

Hier hebben ouderen vaak wat minder

als je de hele dag hard werkt, thuis komt

Ik hoor soms van mensen dat ze verse

last van. Maar iedereen moet zich hier

om te eten, de kinderen naar bed doet en

producten te duur vinden. Maar dan wel

bewust van zijn! En zeker niet wachten

vervolgens nog aan de gang moet. Toch

een grote flat screen kopen en met een

met bewegen tot je zestig bent. Rond

is het van zeer groot belang om een vast

zak chips de hele avond voor de buis

je dertigste levensjaar zijn je hersenen

moment van de dag te gebruiken om te

hangen. Het is ook een kwestie van

volgroeid, dus dat is een mooi moment

bewegen. Zet jezelf ertoe.”

prioriteiten.
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FIT
Nadat hij begin dit jaar stopte als praktiserend fysiotherapeut, geeft Art Schenk
onder andere publiekslezingen om mensen te overtuigen van het belang van
een gezonde leefstijl. Tevens schreef
hij enkele jaren geleden met Edwin van
der Dungen het boek ‘Je tweede jeugd
begint nu’. In het boek beschrijven zij

Ard Schenk wordt in 1972 gehuldigd met een

hun methode waarmee iedereen fit kan

gouden Olympische medaille op de 1500 meter.

worden. Ook ouderen en mensen met
een slechte conditie. De zogenoemde
‘FIT-methode’ bestaat uit drie belang-

Je lichaam kan het heel lang volhou-

was. Ik ben dus ook een ervaringsdes-

rijke stappen:

den maar op een gegeven moment is

kundige.” Tijdens de lezingen zijn ze

het op. Dat begint vaak met je orga-

soms de enige sprekers, maar er zijn

Stap 1:	Foute voeding inruilen voor

nen. Fysiotherapeuten kunnen hier een

ook vaak samenwerkingen met partijen

gezondere alternatieven

belangrijke rol in spelen. Behalve bewe-

die bij het onderwerp aansluiten en zo

Stap 2:	Iedere dag in beweging blijven

gingsadvies kunnen zij ook hameren op

ook een deel van het programma verzor-

Stap 3:	Trainen voor uithoudingsver-

goede voeding. Het belangrijkste is de

gen. Zo was er een dag op de TU Delft

motiverende rol. Zowel op het gebied van

waarbij de universiteit een ‘verzorgrobot’

bewegen als op het gebied van gezonde

demonstreerde die mensen kan verzor-

voeding.

gen. Bijvoorbeeld handig bij oude men-

We denken vaak alles op te kunnen los-

sen die niet meer alles zelf kunnen. En er

sen met onze 24/7 economie, maar we

worden meer kruisbestuivingen gezocht,

vergeten de mens zelf. We moeten meer

uiteraard vooral in de medische sector.

vanuit ons hart dan vanuit ons hoofd

Gemiddeld een kwart van het publiek

denken!”

heeft iets met de medische sector.” Wat

mogen en kracht

Vroeger werden we sterk door werk, nu worden
we sterk door te trainen
Publiekslezingen

opvalt”, vertelt Schenk, “is dat we bij

Tegenwoordig geeft Schenk publieks-

de eerste lezing in Amsterdam vooral

lezingen door het hele land met neuro-

ouderen als publiek hadden en onlangs

psycholoog Erik Scherder en neurobio-

op Papendal zag je dat er meer jongeren

loog Dick Swaab. Schenk trapt af met

aanwezig waren. We krijgen ook steeds

een verhaal over een gezonde leefstijl.

meer publiciteit in de media.”

“Ik kan uit eigen ervaring spreken. Veel
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mensen kennen mij misschien als sport-

Johan Cruijff

man, maar ik heb zelf ook dingen ver-

Ook de Johan Cruijff Foundation en de

keerd gedaan. Ik heb een periode gehad

Edwin van der Sar Foundation dragen hun

dat ik veel te druk was, te weinig op

steentje bij aan de lezingen. Zij maken

mijn gezondheid lette en veel te zwaar

soms de organisatie mogelijk en nodigen

sponsors en leden uit. Eén van Cruijff zijn

pakket dat de zorgverzekeraar aanbiedt.

vele quotes: ‘Als je niet meer beweegt,

Ze moeten mensen vooral motiveren.

sta je stil. En stilstand is achteruitgang’

Stimuleren om te bewegen maar ook om

sluit naadloos aan bij de boodschap die

op hun voeding te letten. Die twee zijn

Schenk, Scherder en Swaab in het land

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stel

uitdragen. Cruijff zet zich natuurlijk ook

jezelf de vraag wat je allemaal kunt doen

al jaren in voor meer beweging en een

voor je patiënt. Moet hij harder trainen?

gezondere leefstijl.

Hoe hard dan? De fysiotherapeut heeft
hierin een begeleidende rol, want dat is

Kansen voor de fysiotherapeut

voor ieder individu verschillend. Dat is

Sportieve carrière

Schenk vervolgt: “We vullen elkaar goed

ondernemen in mijn optiek. Ik realiseer

Ard Schenk (1940) is één van Nederlands

aan. Ik zorg voor de praktische invalshoek

me dat dit veel tijd kost, zeker naast je

bekendste langebaanschaatsers uit de

en vervolgens vertellen Erik en Dick wat

reguliere behandelingen, de administra-

geschiedenis. Hij werd meerdere malen

er in je hoofd gebeurt.” Het doel is zoveel

tie etcetera, maar desnoods moet je wat

Europees en wereldkampioen en ver-

mogelijk mensen te informeren. Zorg voor

in je vrije tijd doen. De hedendaagse

overde drie gouden Olympische medail-

jezelf! De maatschappij doet het straks

fysiotherapiepraktijk is een zakelijke

les. Deze gouden medailles, behaald in

niet meer. Het consumptieniveau in de

onderneming. Dit betekent dat je je ook

1972 in Sapporo, waren zeer bijzonder.

zorg wordt te hoog en de verzekeraars

moet onderscheiden.”

Door een val op de 500 meter belandde
Schenk niet in de prijzen, maar vervol-

betalen niet meer. Kijk in de spiegel en
investeer in jezelf. De beste investering

Mond tot mond

gens won hij wel goud op de drie ove-

is een investering in je eigen lichaam.

Wat maakt een praktijk tot een goede

rige afstanden. Ook was hij de eerste

“Het is hoog tijd dat we naar oorzaken

praktijk? Hoe moet je je onderscheiden?

schaatser ooit die op de 10 kilometer

gaan kijken in plaats van symptomen te

Schenk: “Mond tot mond reclame is nog

onder de vijftien minuten reed.

bestrijden zoals vroeger. Vroeger ging

steeds heel belangrijk. Waarom vinden

je naar de dokter om snel beter te wor-

patiënten je goed? Natuurlijk omdat je je

Naast zijn vele records en medailles

den. Nu kijken we waar het probleem

vak verstaat. Maar de betrokkenheid bij

werd Schenk tevens vier maal gekozen

vandaan komt. Ik stond in het verleden

je patiënten is cruciaal. Dáár praten men-

tot Sportman van het jaar, kreeg hij in

een rug te masseren. Mijn hartslag ging

sen over. Bij het achterhalen van de oor-

2005 de eerste Fanny Blankers-Koen

omhoog en de patiënt viel lekker in slaap.

zaken van een probleem speelt de fysio-

Trofee en is hij sinds 2010 (net als Kees

Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik zeg

therapeut een belangrijke rol. Vroeger

Verkerk) erelid van de KNSB.

niet dat je als fysiotherapeut niet moet

werden we sterk door werk, nu worden

masseren, maar motiveer ook waarom.

we sterk door te trainen. Jorien ter Mors,

Na zijn actieve loopbaan was Schenk

Misschien heb je wel meer aan een goed

in 2014 nog Olympisch kampioene op de

onder andere chef de mission van de

gesprek met een klein beetje massage

1500 meter, moet het eerste deel van het

Nederlandse ploeg op de Olympische

dan andersom.”

schaatsseizoen laten schieten omdat ze

Winterspelen van 1992, 1994 en 1998.

overtraind is. Een bouwvakker die overFysiotherapiepraktijken

investeren

belast is, moet misschien juist eens wat

steeds meer in trainingszalen en bie-

meer gaan trainen. De fysiotherapeut is

den onder andere preventieve bewe-

een belangrijk schakelpunt in de heden-

gingsplannen aan zoals MyFitplan. Een

daagse maatschappij.” j

positieve ontwikkeling, vindt Schenk.
“Beweegconcepten met een beloningssysteem werken goed. Ook zie ik kansen op het gebied van voedingsadvies.
Praktijken moeten verder kijken dan het

Meer info? 
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Pelvic Pain Clinic helpt mensen met chronische
bekkenpijn

Multidisciplinair
samenwerken is
een must!
Tekst: Fons Sjokman
Beeld: Annemarie Wolkers-Ven

Chronische bekkenpijn wordt nog steeds vaak geassocieerd met
zwangerschap en gezien als een vrouwenkwaal. In de ‘Pelvic
Pain Clinic’ te Enkhuizen, zo vertelt eigenaar Fetske Hogen Esch,
worden klachten behandeld als lage rugpijn, buikpijn, pijn bij
plassen, poepen en vrijen. Deze problemen komen op elke leeftijd bij zowel mannen als vrouwen voor. “Vaak lopen mensen met
chronische pijn in het bekkenbodemgebied al vele jaren rond,
zonder dat ze de juiste hulp krijgen.”
Als pionier maakt Hogen Esch zich al

aandacht voor. De collega vertelde dan

meer dan twintig jaar hard voor ‘de onbe-

ook: “Als je deze cursus hebt gevolgd,

grepen patiënt’, die overigens niet alleen

kun je direct aan de bak in Nederland.”

uit Nederland komt, maar uit diverse

En zo geschiedde.

Europese landen en zelfs van daarbuiten.
Fetske: “Het begon dus als pionieren en

Pionieren

eigenlijk doe ik dat nog steeds, zij het

Begin jaren 90 werd Fetske door een col-

met een team om me heen. We zoeken

lega gewezen op een nieuwe cursus van

continu naar nieuwe onderzoeken, litera-

de Stichting Opleiding en Ontwikkeling

tuur, gelijkgestemden, samenwerkingen

Bekkentherapie (STOOB), waarbij de

en meer.” Een mooi voorbeeld is een

bekkenbodem en inwendig onderzoek

nieuwe multidisciplinaire werkgroep

en behandeling centraal stonden. In

waarin naast Fetske als bekkenfysiothe-

Nederland was hier destijds nog weinig

rapeut o.a. een gynaecoloog, seksuoloog,
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uroloog, maag/lever/darm specialist, een

king op het gebied van bekkenbodempro-

Totaalplaatje

anesthesioloog en een chirurg zijn ver-

blematiek te bevorderen. Fetske: “Doordat

Er zijn nog steeds veel mensen die kam-

tegenwoordigd. “Want multidisciplinair

er steeds meer bekendheid kwam voor ons

pen met onverklaarbare pijn in de onder-

samenwerken is echt een must om de

werk, kregen we bijvoorbeeld vragen van

buik en waarbij medisch specialisten

onderschatte problemen op bekkenbo-

artsen die patiënten hadden met chroni-

niets kunnen vinden. De Pelvic Pain Clinic

demgebied het hoofd te bieden!”

sche pijn in de onderbuik die ze eigenlijk

is soms hun laatste strohalm. Onder

niet konden verklaren. Ik kreeg de vraag

het chronische bekkenpijn syndroom valt

Autoriteit

of ik me niet met pijn wilde gaan bezig

behalve chronische pijn in de onderbuik

Als eerste (geregistreerde) bekkenfy-

houden. Daar ben ik op in gegaan. De

ook pijn in de blaas, prostaat, balzak,

siotherapeut gespecialiseerd in pijn in

uitdaging was, en is eigenlijk nog steeds:

darmen en onderrug. Fetske: “Deze men-

Nederland, is Fetske Hogen Esch een

kijk eens anders naar patiënten! Meer en

sen zijn vaak al bij een uroloog geweest,

autoriteit als het gaat om Pelvic Pain (chro-

meer werd het een missie om mensen

een gynaecoloog, een maag/lever/darm

nische bekkenpijn) en bekkenfysiothera-

met onverklaarbare pijnen te helpen. En

specialist… Denk je eens in wat het is

pie. Sinds 1994 houdt ze zich bezig met het

dat lukte! Zeker in het begin ging ik zo op

om iedere dag pijn te hebben en niemand

opleiden van bekkenfysiotherapeuten en

in mijn werk dat ik bijvoorbeeld niet eens

kan wat voor je doen. Ik zie zoveel schrijnende gevallen.”
Op een congres in de Verenigde Staten,

Chronic Pelvic Pain is een wisselwerking tussen

inmiddels al vele jaren geleden, leerde

spieren, botten, gewrichtsbanden, organen en het

nische pijn in het bekkenbodemgebied te

zenuwstelsel

een wisselwerking tussen spieren, bot-

Fetske voor het eerst ‘anders’ naar chrokijken. “Chronic Pelvic Pain is eigenlijk
ten, gewrichtsbanden, organen en het
zenuwstelsel. Specialisten kijken in eer-

al in 1995 richtte ze samen met een groep

een website had of in het telefoonboek

ste instantie naar de organen die bij

enthousiastelingen de stichting Pelvic

stond. En zelfs vandaag de dag is de

hun specialisme horen. Spieren werden

Floor Netherlands op. Deze stichting had

commerciële kant van het verhaal een

zelden meegenomen in het onderzoek.

als doel de multidisciplinaire samenwer-

ondergeschoven kindje.”

Eigenlijk kijkt alleen de bekkenfysiothe-
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rapeut naar het totaalplaatje. Dat bedoel

grafie. Als iemand bijvoorbeeld hoest, zie

protocol) werkt met een combinatie van

ik dus met anders kijken.”

je urine door de plasbuis lopen. Hier kun-

het behandelen van triggerpoints (pijnpun-

nen mensen met incontinentieproblemen

ten in spieren), het losmaken van de huid

veel baat bij hebben. We werken ook wel

en het rekken van spieren en paradoxale

Echografie perfect middel
Een herkenbare oorzaak van chronische
pijn zijn overbelaste buikspieren. Veel
mensen spannen bewust (“niemand

‘Multidisciplinair samenwerken is echt een must

wil een buikje”) of onbewust een groot

om de onderschatte problemen op

deel van de dag hun buikspieren aan.
Hierdoor raken de spieren in de buik en
in de bekkenbodem overbelast. Doordat

bekkenbodemgebied het hoofd te bieden!’

de spieren te weinig rust krijgen, ontstaan hier triggerpoints. Deze zijn niet
alleen pijnlijk, denk aan de gevoelige

met elektroden, maar hierbij weet je nooit

ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt

plekjes bij nek- of schouderklachten, maar

zeker of je de juiste spier hebt. Echografie

veel aandacht besteed aan het uitwis-

hebben ook vaak een uitstralingsgebied.

werkt wat dat betreft veel nauwkeuriger.”

selen van ervaring, het beantwoorden van

“Hier ontstaan vaak misverstanden”, ver-

Het is zeker niet zo dat Hogen Esch op de

vragen en is er uitleg over chronische pijn.

telt Hogen Esch. “Een triggerpoint in de

stoel van de medisch specialist wil zitten.

De clinics volgens dit protocol werden

schuine buikspier straalt vaak uit naar de

Integendeel. Het is juist belangrijk dat

(behalve in de VS) aanvankelijk alleen in

balzak. Triggerpoints in de bekkenbodem

eerst wordt uitgesloten dat een patiënt

Enkhuizen gegeven. Dat verklaart direct

kunnen uitstralen naar de prostaat. In eer-

orgaanproblemen heeft. Pas als duidelijk

de internationale patiënten van Pelvic Pain

ste instantie denken mensen dan aan bij-

is dat de organen gezond zijn, kan de

Clinic. Inmiddels is behandeling op meer

voorbeeld prostaatkanker, waardoor een

bekkenfysiotherapeut aan de slag. Maar

plaatsen in Europa mogelijk. Belangrijk

huisarts de patiënt doorverwijst naar de

de samenwerking blijft van groot belang.

onderdeel van dit 6-daagse programma
is wat mensen zelf kunnen doen om de

uroloog. Die kan op zijn beurt niets vinden
en zo kan iemand jarenlang blijven lopen

Wise-Anderson protocol

klachten te verminderen. Patiënten leren

met chronische pijn waar de medisch spe-

Het verhaal achter de triggerpoints bij

met behulp van een speciaal ontwikkelde

cialist geen remedie voor heeft.”

chronische bekkenpijn werd in Amerika bij

‘staaf’ zelf hun inwendige triggerpoints
behandelen. De kosten worden alleen

‘Wij willen het kenniscentrum zijn voor verwijzers,
patiënten en hopelijk straks ook de zorgverzekeraars’

niet vergoed door zorgverzekeraars. Dat
is direct een gevoelige snaar bij de werkzaamheden van Hogen Esch.

Geen vergoeding
Fetske: “Die chronische pijnen zijn zo

Om zowel de structuur als bewegingen

het grote publiek bekend door de bestseller

erg, daar wil je mensen van verlichten en

van de spieren te kunnen laten zien,

‘A Headache in the Pelvis’ van David Wise.

daarbij is geld verdienen nooit een pri-

maakt Pelvic Pain Clinic dankbaar gebruik

Hogen Esch zocht hem enkele keren op in

mair doel geweest. Aan de andere kant

van echografie. Fetske: “Patiënten kun-

San Francisco en volgde een privétraining

heb ik met jarenlang pionieren, cursus-

nen meekijken en zien precies wat de

bij hem. Zeer veel mensen herkenden hun

sen, studies en praktijkervaring nu een

spieren in het bekkengebied doen. Ook

problemen in het boek dat hij samen met

consult samengesteld. Dit bestaat uit een

bewegingen van het middenrif kunnen

de arts Anderson schreef. In het boek

diagnose en een behandelplan. In totaal

we laten zien. Verder kun je direct zien

wordt de aanpak beschreven van veelal

drie uur weet de patiënt waar hij/zij aan

of de blaas leeg is. Momenteel wordt al

onbegrepen chronische bekkenpijnklach-

toe is. Ik begrijp dat wij als kleine praktijk

geëxperimenteerd met color doppler echo-

ten. Zijn methode (het Wise-Anderson

in een kleine beroepsgroep niet interes-
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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

sant zijn voor de verzekeraars. Maar het

streekroman", schetst Fetske. "Eerst

poepen en vrijen maar ook belangrijk is

is best wel eens frustrerend dat je deze

wordt er in kaart gebracht wat er alle-

bij het stabiliseren van onderrug en bek-

drie uur niet ergens bij de reguliere zorg

maal in het leven is gebeurd. Dat gaat

ken wordt nog wel eens over het hoofd

kunt onderbrengen. Als fysio kun je deze

zelfs terug tot de geboorte. Werd de per-

gezien."

drie uur niet declareren op één dag. En

soon gepest? Hoe was de jeugd? Waren

dat terwijl sommige patiënten al tal-

er ooit plasproblemen? Hoe zit het met de

De toekomst

loze MRI’s en andere dure behandelingen

stoelgang, seksualiteit, menstruatie, het

Hogen Esch blijft zoeken naar kruisbe-

hebben gehad, en nog zullen hebben…

werk? Pelvic Pain is eigenlijk een kluwen

stuivingen in de medische wereld en op

Soms word je gek van de vele regeltjes.

van lijnen. Ergens in het leven zijn de

het gebied van educatie." Ik zie chronische bekkenpijn nog steeds als een

‘Met echografie kunnen patiënten meekijken en
precies zien wat de spieren in het bekkengebied doen’

soort grijs gebied. Er zijn wel cursussen
waar je deelgebieden met betrekking
tot pijn leert toepassen, veelal unidisciplinair, maar het totaalplaatje zoals ik
er op dit moment naar kijk is het gevolg
van een jarenlang traject van trial and

Als er mensen of beroepsverenigingen

draden in de knoop geraakt. We leggen

error, veel zelfstudie en multidisciplinair

zijn die ons hierbij kunnen helpen, houd

verbanden waar nog geen verbanden

sparren. Eén van de nieuwe uitdagingen

ik me aanbevolen.”

gelegd zijn. Als iemand chronische lage

is multidisciplinair onderwijs. Steeds

rugpijn heeft, kijkt men logischerwijs

meer medici sturen patiënten door naar

Diagnose als streekroman

eerst naar de rug, maar vaak niet naar

de bekkenfysiotherapeut. Andersom

De diagnose van een patiënt met onver-

de bekkenbodem. Dat de bekkenbodem

verwijzen wij ook mensen door naar

klaarbare bekkenpijn is vaak net een

niet alleen een rol speelt bij plassen,

bijvoorbeeld een gynaecoloog. Daarom

17

Professionalisering
Fetske heeft met enkele andere
enthousiaste collega’s hard gewerkt
aan professionalisering van de bekkenfysiotherapie. De oprichting van Pelvic
Floor Netherlands, met uroloog Bert
Messelink als voorzitter, was in 1995
een teken van een grote ambitie. Hier
is de basis gelegd voor een nieuw vakgebied en een nieuwe patiëntengroep
voor fysiotherapeuten.
Fetske wil verder. Ze kneedt verder
aan het vakgebied via haar functie bij
SOMT waar ze onderzoek, innovatie en
programmaontwikkeling stuurt.
De afgelopen twee jaar was ze betrokken bij de opleidingsdagen echografie
voor masterstudenten bekkenfysiotherapie. Gecombineerd met de desis een goed netwerk zo belangrijk. Je

netwerk is enorm groot en waardevol.

kundigheid van Fyzzio International

moet elkaar kunnen vinden en ook wel

Pelvic Pain kun je niet undisciplinair

werden deze dagen in het Nationaal

een beetje gelijkgestemd zijn.” Verder

behandelen. Daarbij ben ik ook geen

Trainingscentrum echografie (www.

verdiept Hogen Esch zich in pijnbe-

type dat meerdere zaken runt. Het liefst

nt-e.nl) gegeven. Hoewel echografie

handeling met behulp van shockwave.

blijf ik zoeken om het leven van deze

nog niet officieel tot het curriculum

“In de literatuur lees ik dat hier goede

groep mensen zoveel mogelijk te ver-

behoort, is de meerwaarde evident.

resultaten mee worden geboekt. Een

lichten. Dát zal altijd mijn belangrijkste

Echografie als feedback voor coördi-

andere optie is dry needling, maar dat

drijfveer blijven.” j

natie van buik-, rug- en bekkenspieren

is een stuk pijnlijker. Dat weet ik zelfs

heeft inmiddels wereldwijd zijn plaats

uit eigen ervaring. Patiënten vragen

binnen het vakgebied.

me zelfs om shockwave, dus daar ga ik
Ook shockwavetherapie kent haar

zeker naar kijken.”

belangstelling. Recente publicaties
Wat de toekomst betreft zijn er dus

tonen succesvolle behandeling bij

nog voldoende uitdagingen. Hoewel

diverse urologische indicaties, waar-

er inhoudelijk zeker stappen worden

onder CPPS (chronic pelvic pain syn-

gemaakt, blijft de zakelijke kant lastig.

drom), de ziekte van Peyronie en erec-

Fetske: “Wij willen het kenniscentrum

tiestoornissen. Publicaties zijn op te

zijn voor verwijzers, patiënten en hope-

vragen via info@movemens.nl.

lijk straks ook de zorgverzekeraars. Ik
heb wel eens gedacht aan uitbreiden,
maar de kracht van ons centrum is
juist dat mensen zich hier geen nummer voelen. Mijn bedrijf is klein, maar
mijn multidisciplinaire (inter)nationale

Meer info? 
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Voor iedere ondernemer een betere exploitatie
van de trainingszaal

Een goed concept
bewijst zichzelf
Tekst: Caroline Mangnus

Als ondernemer in beweging wil je niets liever dan dat mensen gaan
bewegen en in beweging blijven. De fysiotherapeut is bij uitstek de
geschikte persoon om mensen hierin te begeleiden. Helaas werken
de regels niet altijd mee. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de
ondernemer in beweging, waarbij andere zaken in het geding komen.
Maar het is zaak voor u als ondernemer om ook te ondernemen, uw
centrum op de kaart te zetten, nieuwe klanten te werven, in te spelen
op de toekomst. Want wie weet welke regelingen er nog meer worden
verzonnen, daar wilt u toch ook op voorbereid zijn? U wilt toch ook
(gedeeltelijk) uw eigen richting kunnen bepalen los van de strakker
wordende regulering? Neem het heft zelf in handen.
Veel centra hebben voorgaande jaren geïn-

kunnen worden ingezet om een invul-

vesteerd in een trainingszaal. Maar wordt

ling te geven aan de trainingszaal. Maar

deze ook volledig benut? De oefenzaal in

de investeringen zijn vaak behoorlijk en

de fysiotherapiepraktijk staat vaak leeg.

meestal meer geschikt voor grotere (sport)

Het meer benutten van een trainingszaal

centra dan voor de kleinere centra. Er

kan zorgen voor een betere exploitatie en

zijn verschillende concepten op de markt,

meer en andere geldstromen. Maar hoe

voor zowel groot als klein, waarbij bewe-

pakt u dat aan? Het gaat immers niet van-

ging met een specifiek programma wordt

zelf. Het implementeren van een beweeg-

gestimuleerd. Het kan in elk centrum met

concept dat mensen in beweging brengt en

trainingszaal worden ingezet om een

houdt, kan ook voor u de oplossing bieden.

betere exploitatie van de trainingszaal
te bewerkstelligen. Bovendien zijn som-

Betere exploitatie

mige programma’s uitermate geschikt om

Er zijn veel concepten op de markt die

mensen na een behandeling ook actief te
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blijven begeleiden en te stimuleren om

CIOS’er wiens passie bewegen is. Op die

om het uitgangsniveau van de klant te

te blijven bewegen. Daarnaast loopt de

manier kunnen je klanten ook in de avond

bepalen, maar zeker ook om vooruitgang

geldstroom niet via de verzekeraars, wat

onder de juiste begeleiding bewegen

zichtbaar te kunnen maken. Met behulp

extra omzet betekent.

en benut je de oefenzaal optimaal (zie

van de test- en meetsoftware wordt een
beweegprogramma op maat samenge-

De oefenzaal in de fysiotherapiepraktijk

steld. Zowel met cardioprogramma’s op

staat bij de meesten vaak leeg

programma’s die worden uitgedrukt in

geleide van de hartslag als met krachtkilogrammen en series/herhalingen.

Natuurlijk vergt het tijd om een pro-

bijvoorbeeld het concept Fitclass in het

Nieuwe klanten

gramma succesvol te implementeren.

kader). Een win-win situatie voor alle

‘We hebben al genoeg klanten, we heb-

Zoals je mensen in beweging dient

partijen.

ben geen tijd voor meer en nieuwe klan-

te brengen, zo dien je ook jezelf in

ten’. Fantastisch als je dat kunt zeggen,

beweging te brengen om de exploitatie

Kleinschalige opzet

maar is dat niet alleen korte termijn

te verbeteren. Het kost tijd, maar wat

Een concept als MyFitplan heeft als

visie? Het zou mooi zijn om juist extra

is tijd als het op korte termijn al zijn

belangrijk voordeel dat het al kleinscha-

klanten te werven of juist je uitbehandel-

vruchten afwerpt?

lig kan worden opgezet. De klant kan

de klanten (langer) te behouden. Je wilt

bewegen waar, wanneer en hoe hij maar

als ondernemer in beweging toch ook je

Inspelend op die tijd is ook het ‘uit-

wil: hij kan trainen in het centrum, thuis

bijdrage leveren aan het stimuleren van

besteden’ van de gehele trainingszaal

of buiten. Voorwaarde is wel dat de klant

beweging? Jij weet als geen ander hoe

een mogelijkheid: overdag maak je zelf

in het centrum getest kan worden, dus

belangrijk het is om te gaan bewegen.

gebruik van de oefenzaal om je klanten te

een testunit dient aanwezig te zijn. Elke

Je dient de klanten iets te bieden dat

begeleiden en vanaf bijvoorbeeld 17.00

10 weken vindt er een persoonlijke test

uniek is, dat stimulerend en motiverend

uur ‘geef’ je de trainingszaal aan een

plaats. Deze tests zijn heel belangrijk

werkt en waarbij duidelijke, haalbare
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doelen worden gesteld, gekoppeld aan
een motiverend systeem. Het resultaat
van beweging moet bovendien direct in
beeld worden gebracht, want alleen dan
breng je mensen in beweging en nog
belangrijker: dan houden ze het ook vol.

Blijvend motiveren
Gedragsverandering is het uitgangspunt, motivatie is daarbij een belangrijk
aspect. Mensen hebben tal van excuses
om niet te (gaan) bewegen. MyFitplan
maakt het bewegen meetbaar, transparant en begrijpelijk door de belangrijkste
trainingswaarden uit te drukken in (motiverende) FIT-punten. Hierbij staat FIT voor
de waarden Frequentie, Intensiteit en
Tijdsduur. Het FIT-puntensysteem is volkomen uniek. Op basis van een inspanningstest wordt er een trainingsprogram-

FitClass

ma op maat gemaakt voor de deelnemer.

FitClass is een goed voorbeeld van een

uitgeruste fitnesszaal, na de schooluren

In dit programma wordt de hoeveelheid

concept waarbij een trainingszaal opti-

is het de beurt aan ouders en FitClassers

bewegen voor elke week uitgedrukt in

maal wordt benut door samenwerking

uit de buurt. Die kunnen dan onder bege-

FIT-punten. Het trainingsprogramma is

met derden. Fitclass (what’s in the name)

leiding en tegen betaling trainen.

erop gericht dat men niet te veel, niet te

doet dat met scholen. In de school wordt

hard traint, maar ook niet te weinig of te

de trainingszaal overdag door leerlingen

Het is een concept waarbij voor ieder-

weinig intensief: men traint altijd opti-

gebruikt, maar na 17.00 uur nauwe-

een een win-win situatie te behalen

maal, gerelateerd aan de persoonlijke

lijks. FitClass zorgt voor een optimale

is: De school neemt een prominentere

doelstellingen. Op deze manier behaalt

bezetting van de zaal, ook na school-

plek in de wijk in, de school krijgt een

de deelnemer een maximaal resultaat
wanneer het gaat om bijvoorbeeld verbeteren van het uithoudingsvermogen.
Zo kan hij of zij na elke tien weken een
meetbare vooruitgang boeken. Bovendien

Een goed beweegconcept brengt niet alleen mensen
in beweging, maar houdt ze ook in beweging

gaat van het sparen van punten een heel
stimulerende werking uit omdat de doe-

tijd. Iedereen heeft er voordeel van: de

perfect uitgeruste trainingszaal, de

len zowel op korte (het wekelijks sparen

school stelt gratis de trainingszaal ter

leerlingen krijgen een unieke kans

van de FIT-punten), middellange (trede

beschikking, FitClass vult de ruimte met

om verantwoord te bewegen en de

hoger op de fitheidsladder) als lange

moderne toestellen en zorgt voor bege-

buurt heeft binnen loopafstand een

termijn inzichtelijk worden gemaakt en

leiding en opleiding van de docenten op

mooie sportgelegenheid om de strijd

bovendien haalbaar zijn. En deze doelen

de school. Overdag kunnen de leerlingen

tegen inactiviteit en slechte conditie

leg je samen met je klant vast: Wat

gratis trainen in de door FitClass perfect

aan te gaan.

wil de klant en hoe is dat te bereiken?
Dit is een belangrijke voorwaarde voor
klantenbinding.
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Er is altijd een Gymna bank die bij u past.

Behandelbanken

Behandelbanken die aansluiten bij úw werkwijze!
Om op een prettige manier te kunnen werken, moet uw dagelijkse gereedschap naadloos aansluiten bij uw werkwijze. Vanuit die filosofie zijn de Gymna behandelbanken
ontwikkeld. Of u nu een professionele generalist bent of een manueel specialist, er is
altijd een bank die naadloos bij u past.
Gymna introduceerde de afgelopen jaren veel fundamentele verbeteringen, zoals de elektrische
kringschakelaar, het Gymna stabiliteitsprofiel (GSP), versmallingssteunen en bladverwarming.
De ongeëvenaarde stabiliteit van de Advanced en Luxe banken van Gymna biedt u werkelijk
het allerbeste. De tot in detail afgewerkte banken vormen een essentieel onderdeel van
uw behandelkamer.
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.

Quadroflex Luxe

Trioflex Advanced

G2 Trio
:
aam
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v
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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

De test- en meetresultaten worden in een

Klanten langer behouden

adviseur heeft toegang tot de punten. Op

persoonlijk en visueel aantrekkelijke rap-

‘Ik heb geen tijd om te bewegen’. ‘Ik wil

deze manier kan je als beweegadviseur

portage gepresenteerd en meegegeven

wel gaan bewegen, maar wanneer ik het

de klant ‘in de gaten houden’ en zien

aan de klant. In dit beweegadvies is de

wil’: het zijn veelgehoorde voorbeelden.

of hij zijn punten haalt of juist niet. De

evolutie goed zichtbaar via de cijfers en

Mensen willen zelf kunnen bepalen wan-

coach kan dan op afstand coachen, sti-

de fitheidsladder, die aangeeft op welke

neer en waar ze bewegen maar dat ver-

muleren en motiveren. Iemand die met je

fitheidsniveau de deelnemer zich bevindt.

eist wel discipline. Dit is te ondervangen

meekijkt en meeleeft, dat wordt gewaar-

Daarnaast worden de resultaten tus-

door klanten de mogelijkheid te bieden

deerd. Het resultaat is dat klanten langer

sen de verschillende tests hier zichtbaar

overal te kunnen trainen en hun punten

klant blijven in vergelijking met veel

weergegeven. Dit wordt gepresenteerd

te behalen (wat motiverend werkt). Men

andere beweegprogramma’s. De rol van

in een mooi vormgegeven mapje, waarop

kan uiteraard in een centrum trainen,

coach is dan ook een heel belangrijke

de doelen van de deelnemer kunnen

maar ook buiten of thuis. Men is vrij om

voor de langere termijn.

worden vastgelegd, zelfs voor een jaar,

te bewegen, waar, wanneer en hoe men

zodat de klant gemotiveerd wordt om

het wil. Alle beweging wordt vertaald in

De geldstroom loopt niet via de verzekeraars,
wat extra omzet betekent

Maak een keuze
Iets nieuws implementeren in je centrum
vergt voorbereiding, tijd en een financiële
investering. Maar dan ben je er nog niet,
want je moet het je ook eigen maken,
klanten werven, begeleiding krijgen, lef

ook voor de langere termijn te plannen.

punten. Wanneer er buiten het centrum

tonen en ervoor gaan. Wanneer je kiest

En natuurlijk wordt de trouw van de klant

wordt getraind, dan kunnen de FIT-punten

voor de totale formule, dan ben je ver-

beloond doordat ze ook daadwerkelijk

ook worden geregistreerd. Dat gaat via

zekerd van begeleiding bij de implemen-

iets kunnen verdienen wanneer ze hun

een app. Niet alleen de klant heeft toe-

tatie, een inhoudelijke opleiding, hulp

doel (lees punten) hebben gehaald.

gang tot de app, ook de coach/beweeg-

bij vragen en continue betrokken bij de
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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

MyFitplan inside
Met MyFitplan inside is het mogelijk
om een geavanceerde Fittest uit de
voeren inclusief andere gezondheidstesten.
De metingen leiden, in combinatie met
de persoonlijke doelstelling, tot een
individueel beweegadvies en een persoonlijk beweegplan van 12 weken. In
dit beweegplan staat de juiste dosis
beweging. Er staat in hoe vaak, hoe
lang en binnen welke hartslagzones bewogen moet worden.
verdere ontwikkeling van het concept.

doel nieuwe klanten te werven. Maar het

Deze beweegactiviteiten kunnen in een

MyFitplan biedt dit bijvoorbeeld alle-

belangrijkste is dat je er als centrum voor

bewegingscentrum, thuis of in de bui-

maal. Het is ook mogelijk alleen de mid-

moet gaan, er 100% achter moet staan en

tenlucht worden uitgevoerd.

delen aan te schaffen en daar zelf mee

er in wil investeren.
Naast de methodiek maakt ook het

aan de slag te gaan. De software wordt
voortdurend gemonitord, verder ontwik-

Onderscheiden

unieke motiverende FIT-punten systeem

keld en automatisch geüpdatet. De web-

Onderscheidend zijn en de meerwaarde

onderdeel uit van MitFitplan inside. Dit

site is op elk moment te raadplegen voor

aantonen zijn belangrijke aspecten om

zorgt voor de juiste dosis en beloont

vragen, het laatste nieuws op het gebied

je centrum te profileren. Klanten heb-

direct gezond gedrag.

van bewegen, inschrijven voor opleiding,

ben namelijk veel keus in onze markt.

maar ook voor het bestellen van produc-

Met een concept waarin de keuzevrijheid

MyFitplan zorgt voor hard- en soft-

ten. Het is continu in beweging.

van bewegen (waar, wanneer of hoe)

warekoppelingen en maakt gebruik van
moderne technologieën.

Bewegen waar, wanneer en hoe je maar wilt en de

MyFitplan inside betekent dat deze

motiverende werking van punten sparen werkt op

unieke FIT-punten concept en de kop-

korte, middellange en lange termijn

is ingebouwd. Zoals bijvoorbeeld in de

gestandaardiseerde methodiek, het
peling met test- en trainingsapparatuur
formule Fitclass (zie ander kader) of
met de apparatuur van Cybex.

Marketing is een belangrijke ondersteu-

en een loyaliteitsprogramma (op korte,

nende factor om klanten te krijgen. Dit kun

middellange en lange termijn) uniek en

je uiteraard zelf doen, maar vaak onder-

onderscheidend is ten opzichte van andere

steunt de centrale organisatie hierbij.

concepten toon jij die meerwaarde aan.

Naast de diverse materialen die beschik-

Als je zelf enthousiast bent, als je hart

baar zijn om een concept in een centrum

hebt voor je klanten en hen op de achter-

zichtbaar te maken, denk aan huisstijlele-

grond blijft motiveren, dan verkoopt een

menten als vloerstickers, posters en wob-

concept zich vanzelf aan de klant.

blers, zijn er ook folders en andere com-

Wie wil dat nu niet? j

municatiemiddelen. Er zijn zelfs complete
marketingcampagnes beschikbaar met als

Meer info? 
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Zicht op zorg die bijdraagt aan de kwaliteit
van leven van de patiënt

Op weg naar het
meten van de
zorgbeleving van
morgen
Tekst: Marjon Woudstra en Marije Smelt
Beeld: Qualizorg

Een belangrijke behoefte van de Nederlandse overheid is
transparantie binnen de gezondheidszorg, want door transparantie wordt de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk.
Tegenwoordig doorloopt een patiënt meerdere zorgpaden binnen zijn gehele zorgtraject. Door de kwaliteit van elk zorgtraject
inzichtelijk te maken en de afzonderlijke trajecten op elkaar af
te stemmen wordt er door de zorgverlener overstijgend gedacht.
Dat is in het belang van de patiënt. Qualizorg is klaar voor de toekomst en geeft de ervaring van patiënten een belangrijke stem.
De ervaring van patiënten speelt hierin zelfs een cruciale rol.
Om de zorg van morgen betaalbaar te

wordt verbeterd. Om het zorgtraject over-

maken, is het van belang te differen-

zichtelijk te maken is het van belang de

tiëren op basis van uitkomst en van

totale zorg in kaart te brengen. “Stel de

kwaliteit. Maar wat betekent dat voor

patiënt centraal in zijn eigen zorgtraject

de huidige gezondheidszorg? Een patiënt

en maak zijn verschillende zorgpaden

kiest er niet voor om patiënt te zijn en

inzichtelijk”, zo zegt Rutger van Zuidam,

wil dat zijn kwaliteit van leven zo snel

directeur Qualizorg. “In ons huidige zorg-

mogelijk weer wordt als vanouds of zelfs

stelsel wordt alleen gedacht vanuit de
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zorgverlener. Maar het is belangrijker

bevragen tijdens zijn zorgproces. Niet door

Kort gezegd bestaat elke kernset uit de

om te denken vanuit de patiënt. Je ziet

meer te vragen, maar door relevantere

NPS-vraag, een vraag over de algemene

dan dat hij steeds vaker te maken heeft

vragen te stellen op het juiste moment.”

beoordeling en een aantal vragen over

met meerdere zorgdisciplines en dat het

Om deze veranderingen vorm te geven

de thema’s informatievoorziening, beje-

totaal van zijn hele zorgtraject zijn kwa-

heeft Qualizorg een aantal uitgangspunten

gening, participatie & therapietrouw en

liteit van leven bepaalt. Door de ervaring
van zijn eigen zorgtraject inzichtelijk te
maken, zorgen we er samen voor dat het
welzijn van de patiënt voorop staat.”

Patiëntervaringsonderzoek
anno nu

‘Stel de patiënt centraal in zijn eigen zorgtraject en
maak zijn verschillende zorgpaden inzichtelijk’

Als je een been breekt, kom je in aanraking

in kaart gebracht en wordt er gewerkt aan

communicatie. Door deze vragen zorg-

met het ziekenhuis, de huisarts, de fysio-

een nieuwe manier van patiëntervarings-

breed gelijk te trekken, kun je de resulta-

therapeut etcetera. In de huidige situatie

onderzoek en PROMs.

ten onderling vergelijken.
De specifieke set speelt in op de behoef-

wordt de patiënt per zorgverlener gevraagd

te van beroepsgroepen en praktijken

geval drie keer gevraagd wordt naar jouw

Uitgangspunt 1:
zorgbreed hetzelfde model

ervaring. De vragen worden specifiek per

Als basis is het belangrijk zorgbreed

informatie. De specifieke set biedt bij-

zorgdiscipline aan je voorgelegd.

hetzelfde model te gebruiken voor het

voorbeeld mogelijkheden om interne en

inzichtelijk maken van uitkomstindica-

externe benchmarks uit te voeren per

“Door de patiënt als uitgangspunt te

toren. Dit met als doel: het krijgen van

beroepsgroep of aandoening.

nemen om zorgkwaliteit inzichtelijk te

vergelijkbare uitkomsten zodat er zorg-

maken, stopt het denken in hokjes. Er

breed verbeteringen zijn door te voeren.

De lokale set biedt de zorgverlener moge-

wordt niet meer gemeten vanuit de per-

Dit wordt gerealiseerd door vragenlijsten

lijkheden tot het inschieten van vragen

ceptie van de zorgverlener, maar vanuit

te verkleinen en de kern te behouden.

voor eigen onderzoek. Denk hierbij aan

het perspectief van de patiënt. Dit gebeurt

Deze kern bestaat uit een duidelijke kern-

vragen als: wat mist u in onze praktijk?

door de patiënt continu en frequenter te

set, een specifieke set en een lokale set.

Hoe bent u bij onze praktijk terecht geko-

naar zijn ervaring. Dat betekent dat je in dit

Dataverzameling patiëntervaringsonderzoek
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om inzicht te verkrijgen in specifieke

Uitgangspunten om
veranderingen vorm te geven:

men? Door het aanbieden van een lokale

betere gezondheidszorg voor de patiënten

set krijgt de zorgverlener de vrijheid om

gerealiseerd, waarbij een goede ervaring

gerichte feedback te verzamelen die voor

met de zorgverlening voorop staat en

hem relevant is.

de kosten beheerst blijven of zelfs gere-

Uitgangspunt 1:

duceerd worden? Door vanuit de Triple

Zorgbreed hetzelfde model gebruiken

Door de dataverzameling voor verschil-

Aim-gedachte te denken, wordt inzichte-

lende zorgdisciplines gelijk te trekken,

lijk welke oplossingen bijdragen aan een

Uitgangspunt 2:

kunnen de verzamelde gegevens gecom-

betere en efficiëntere zorgverlening.

Meerdere meetmomenten en

bineerd worden. Op deze wijze is de

uitbreiden van indicatoren

informatie voor meerdere doeleinden te

In deze fase is het van belang niet meer

gebruiken, bijvoorbeeld voor transparan-

alleen aan het einde van de behandeling

Uitgangspunt 3:

tie richting de overheid. Beroepsgroepen

te meten, maar de vragenlijsten op te knip-

Intelligente uitvraagmethoden

en individuele zorgaanbieders kunnen

pen en te koppelen aan de relevante zorg

daarnaast specifieke benchmark informa-

en/of contactmomenten. Er wordt bijvoor-

Uitgangspunt 4:
Los denken van lijnen (patiënt en

Onderzoek naar patiëntervaring is veel meer dan het

zorgverlener of 1e en 2e lijns)

sturen van een e-mail met een vragenlijst
tie toevoegen die voor hen belangrijk is.

beeld gemeten bij de intake, tussentijds,

En de patiënt? Die krijgt realtime inzicht

aan het einde van de behandeling en er is

in keuze-informatie en ontvangt betere

een nameting na drie en twaalf maanden.

zorg binnen zijn eigen zorgketen.
“Het meten van ervaringen vanuit het

Uitgangspunt 2:
meerdere meetmomenten en
uitbreiden van indicatoren

looppad van de patiënt is zinvoller dan de

In de volgende fase wordt er gewerkt van-

Van Zuidam. “Ze krijgen niet méér vra-

uit de Triple Aim-gedachte: hoe wordt een

gen, maar ze krijgen de vragen verspreid

beroepsgerichte benadering en beperkt
de belasting voor de patiënten”, aldus
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Met onze onderscheidende websites communiceert u
effectiever en efficiënter met uw patiënten.
020 6500 100

customerservices@pharmeon.nl

www.pharmeon.nl

Hettenheuvelweg 14 1101 BN Amsterdam

UW APOTHEKER

ONLINE

UW PRAKTIJK

ONLINE

UW ARTS

ONLINE

UW TANDARTS

ONLINE

UW DIERENARTS

ONLINE

Qualiview
Ruim 6.500 zorgorganisaties maken
met Qualizorg de ervaring van de
patiënt inzichtelijk, waardoor verbeterpunten op tafel komen te liggen.
Qualizorg geeft met haar tools de
patiënt een stem.
“Daarnaast zien wij het als onze taak
om samenwerkingen tussen beroepsgroepen, prakijken, consumentenorganisaties, overheid en verzekeraars
te bewerkstelligen en gezamenlijk te
werken aan betere zorg.”
over meerdere momenten.” Naast erva-

den gekoppeld aan uitvraagmethoden. Dit

ring levert dit uitkomstinformatie op: hoe

betekent dat een patiënt niet alleen tij-

Op dit moment werkt Qualizorg hard

voelt de patiënt zich bij de intake en hoe

dens zijn behandeling bij een zorgverlener

om het beschreven model in uitvoering

voelt de patiënt zich twaalf maanden na

wordt bevraagd, maar tijdens zijn gehele

te brengen. “Deze totaaloplossing zal

de behandeling?

zorgtraject. Bijvoorbeeld na een bezoek

op de markt gebracht worden onder

aan de huisarts, apotheek en fysiothera-

de naam Qualiview. Qualiview zal de

Heeft de patiënt de informatievoorzie-

peut. Met behulp van gebruiksvriendelijke

bestaande producten van Qualizorg

ning bij de intake minder positief erva-

en vooruitstrevende IT, kan de ervaring

voor patiëntervaringsonderzoek gaan

ren? Doordat de vragenlijst is opgeknipt

van de patiënt continu en op elk gewenst

vervangen en deze doorontwikkelen

en gekoppeld aan de relevante zorgmo-

moment uitgevraagd worden.

naar een patiëntvolgsysteem.”

menten biedt het de mogelijkheid om
de volgende behandeling is er ruimte om

Uitgangspunt 4:
los denken van lijnen

de patiënt te vragen wat er ontbrak aan

Door af te stappen van het denken vanuit

de informatie en de patiënt alsnog een

de zorgverlener en de patiënt vervolgens

positieve ervaring te geven.

uit te vragen, wordt er niet meer gedacht

tussentijds het proces aan te passen. Bij

Met de nieuwste technologieën wordt de patiënt
bij binnenkomst direct via de smartphone bevraagd
over de aanwezige pijn en of de oefeningen thuis
zijn uitgevoerd
Uitgangspunt 3:
intelligente uitvraagmethoden

vanuit de eerste en tweede lijn. Het

De patiënt wordt op meerdere momen-

Door op innovatieve wijze de individuele

ten ondervraagd. Ook wordt niet meer

patiënt centraal te stellen en op intel-

gedacht vanuit de zorgverlener, maar

ligente wijze continu data te verzamelen

vanuit de patiënt. Zijn zorgpaden wor-

leidt dit tot betere zorg.

gaat immers om het gehele zorgtraject.
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Beweging
in de praktijk
GRATIS

Demo!

• Bewegen meetbaar maken
• Motiverende FIT-punten
• Duurzame gedragsverandering
• Oefengroepen en doelgroepen
• Beweegadvies en programma
• Ook thuis en buiten bewegen
• Gezondheidstest en ttest

MyFitplan is een uniek motiverend beweegconcept dat mensen continue ondersteunt om te bewegen hoe,
wanneer en waar ze willen. Met behulp van de modernste technieken is constante begeleiding gegarandeerd.
MyFitplan werkt met een theidsladder, die aangeeft op welk theidsniveau de deelnemer zich bevindt, en FITpunten (gebaseerd op Frequentie, Intensiteit en Tijdsduur). Deze FIT-punten maken theid meetbaar, helpen bij
het behalen van individuele doelen en werken motiverend. Ze maken bewegen extra leuk.
MyFitplan biedt een oplossing om mensen niet alleen in beweging te brengen, maar ook te houden. Het biedt
daarmee groeimogelijkheden voor u als ondernemer: het plan is voor verschillende doelgroepen geschikt en
kan ook als scholingsprogramma ingezet worden. Al uw klanten kunnen op een leuke manier leren bewegen
met MyFitplan.
Voor meer informatie: mail naar info@myfitplan.com of kijk op www.myfitplan.com

Onderzoek naar patiëntervaring is veel

taten bruikbaar voor interne en externe

belangrijke rol. Het is de vraag of de

meer dan het sturen van een e-mail

benchmarks.

zorg van elke specifieke zorgverlener bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de

met een vragenlijst. Indicatoren kun-

patiënt. “Ik ben er van overtuigd dat we

worden: door communicatieplatforms

De rol van de fysiotherapeut in
het zorgtraject

te implementeren, patiëntenportalen te

De klantbeleving, doelmatigheid en

transparante en doelmatige gezondheids-

benutten, variabel vragen in te schieten

uitkomst (in bijvoorbeeld kwaliteit van

zorg. Door zorgbreed realtime inzicht te

en de patiënt zelfmanagement aan te

leven) wordt bepaald door de samenwer-

bieden in patiëntervaring kunnen we

nen op meerdere manieren verzameld

met Qualizorg zorgen voor klantgerichte,

bieden met behulp van de smartphone.
Met de nieuwste technologieën wordt
de patiënt bij binnenkomst direct via de
smartphone bevraagd over de aanwezige pijn en of de oefeningen thuis zijn
uitgevoerd.

‘Voor de fysiotherapeut wordt inzichtelijk wat de rol
en de invloed van de behandeling is voor de patiënt’

Geprotocolleerd verzamelen en
uitwisselen van data

king tussen de fysiotherapeut en andere

inspelen op verbeterpunten en er voor

zorgverleners. “Door vanuit het zorgpad

zorgen dat de zorg ook voor onze kinderen

Randvoorwaarden voor gevalideerde

van de patiënt indicatoren te verzamelen,

betaalbaar blijft en van goede kwaliteit

data zijn dataverzameling en uitwisseling

wordt voor de fysiotherapeut inzichtelijk

is.” j

volgens standaard protocollen. Alleen

wat de rol en de invloed van de behande-

dan kan verzamelde data gebruikt wor-

ling is voor de patiënt. Met deze infor-

den door zorgverleners, beroepsgroepen,

matie kan de fysiotherapeut zijn positie

verzekeraars, overheid en veel belang-

binnen de zorgverlening bepalen”, vertelt

rijker: de patiënt. Alleen wanneer aan

Van Zuidam.

deze randvoorwaarden wordt voldaan,
kan de privacy van de patiënt worden

Tijdens het ontwikkelen van deze

Meer info?

gewaarborgd en zijn de verkregen resul-

stappen, speelt elke zorgverlener een
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Nieuw zorgbedrijf voor logopedisten

Logopedisten
krijgen begeleiding
bij hun
ondernemerschap
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: Wim van IJzendoorn

De beroepsgroep logopedie heeft het verre van gemakkelijk.
Dit is één van de redenen waarom er met LogoVisie, naast de
NVLF (de beroepsvereniging voor logopedie en foniatrie) een
nieuw initiatief in de markt wordt gezet. MoveMens sprak met
bestuursleden Willem Snijders en Gerard Elshof over de noodzaak van nieuwe netwerken. Hoe is het eigenlijk gesteld met het
ondernemerschap onder logopedisten? Waar liggen de kansen
en mogelijkheden? En vooral, hoe kunnen de logopedisten
ondersteund worden bij het ondernemen?

Willem Snijders (links) en Gerard Elshof

De NVLF behartigt al vele jaren de belan-

strevende ondernemers willen bedienen.

gen van logopedisten. Waarom dan dit

Zeker omdat de NVLF zich vooral op de

nieuwe initiatief?

grote middengroep richt.

Willem begint: “Zoals in vrijwel elke

Gerard: “We willen een ontzorgbedrijf

branche heb je ook bij de logopedieprak-

zijn voor deze groep logopedisten. Met

tijken een grote middengroep en een

LogoVisie werken we met twee pijlers.

kleinere groep koplopers. Deze laatste

Eén voor de inhoudelijke kant en één

groep onderscheidt zich door professio-

voor de organisatiekant. We bedienen

naliteit, passie en gedrevenheid. Dat zijn

logopedisten die op beide vlakken wil-

zeker niet alleen de grote praktijken, er

len worden geholpen. In eerste instantie

zitten ook éénpitters tussen. Waar het

richten wij ons op het auditeringspro-

om gaat is dat wij vooral deze vooruit-

ces. Wij bieden logopedisten hulp aan
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bij het behalen van de kwaliteitstoets

Gerard: “Met deze tarieven kunnen we

met een kop en een staart waardoor de

Logopedie. Daarnaast ontwikkelen wij

onszelf onmogelijk ondernemers noemen.

inkoop bij zorgverzekeraars gemakkelijker

synchroon hieraan nieuwe behandelpro-

Meer declareerbare uren is met alle

gaat. Ook op andere vlakken, vooral aan

gramma’s.”

regelgeving en randzaken sowieso al las-

de organisatiekant, is wel enige winst

tig, maar met dit tarief zet het bovendien

te boeken. Denk aan (te) dure huisves-

Tarieven onder zware druk

weinig zoden aan de dijk. De zorgverze-

ting, personeelskosten, maar verreweg

Misschien wel het belangrijkste streven

keraar zegt feitelijk: Er moet doelmati-

de grootste winst is te halen door een

van de heren is een reële vergoeding

ger gewerkt worden. Dat leidt tot boze

hoger en fatsoenlijker tarief te bedin-

te bewerkstelligen voor de logopedist.

reacties bij onze beroepsgroep, maar hier

gen.” Gerard vervolgt: “Om onze inspan-

Willem: “De NZA heeft zoals ook bij

kunnen we ook kansen in zien. Kwaliteit

ningen en geleverde kwaliteit inzichtelijk

andere

wordt namelijk wél beloond. We moeten

te maken, moeten we zorgen dat alle

gedaan en het NZA-tarief vastgesteld

het alleen transparant maken.”

behandelingen een begin en een eind

op 40,05 euro per zitting van globaal

“De eerste zorgverzekeraars (Achmea,

krijgen. Dat is nu nog niet het geval en

een half uur. De zorgverzekeraars zijn

CZ en in hun kielzog Menzis) hebben een

daarvoor moet de beroepsgroep logope-

hier vervolgens 25% onder gaan zitten in

uitgestoken hand aangeboden”, vertelt

die en haar beroepsvereniging NVLF de

beroepsgroepen

onderzoek

hand in eigen boezem steken.

‘Met deze tarieven kunnen we onszelf onmogelijk

De zorgverzekeraars willen weten wat

ondernemers noemen’

hebben binnen de logopedie nog veel te

ze inkopen. Dat is hun goed recht. We
weinig vastomlijnde producten. Er zitten
veel verschillen in de behandelingen.
Op dat gebied kunnen we ook leren van

hun contractering. In plaats van 40 euro

Willem. “Wanneer we erin slagen om de

bijvoorbeeld de fysiotherapie. Het is de

zitten we nu met vergoedingen van rond

geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken,

kunst om transparante zorg te vertalen

de 30 euro. Om met deze bedragen een

valt er te praten over hogere vergoe-

naar behandelproducten. Zoals gezegd

fatsoenlijke bedrijfsvoering op te tuigen

dingen. Zeker wanneer LogoVisie kant

door kop en staart te geven aan behan-

is een bijna onmogelijke opgave!”

en klare behandelprogramma’s aanlevert

delprogramma’s. Daar tegenover staat
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dat de logopedisten die hierin mee gaan,

de fysiotherapie, minder gestructureerde

reau voor audittrainingen, BHV-cursussen

hier ook voor beloond worden.”

behandel- en zorgprogramma's voor han-

(speciaal gericht op logopedisten) en

den. Hierdoor is de diversiteit binnen

secretariële dienstverlening. Voor alle

Stichting met ideëel doel

een logopedische behandeling groot.

samenwerkingen geldt dat het geschikte

Het netwerk zoals LogoVisie het voor-

Daarom kijken zorgverzekeraars in eerste

partners zijn waarmee ondersteuning kan

staat moet duidelijk een bottom up model
worden en zeker geen top down. Men
is begonnen met een Facebookpagina

‘De zorgverzekeraars zeggen: er moet doelmatiger

die inmiddels ruim 600 volgers heeft. Er
worden inspiratieavonden georganiseerd

gewerkt worden. Die uitdaging gaan we aan!’

waarbij verschillende onderwerpen de
revue passeren. Het idee is om kernteams en expertpanels te formeren op
basis van kennis en ervaring.
Het zijn veel jonge enthousiaste onder-

instantie naar het proces. Worden de

worden gegeven aan logopedisten die

nemers die graag de handen uit de mou-

juiste behandeldoelen gesteld? Worden

willen ‘excelleren’ door naar een hoger

wen steken. Met een geringe maande-

goede keuzes gemaakt en wordt bijtijds

niveau te groeien.

lijkse bijdrage kun je lid worden van het

geëvalueerd? Dat moeten we dus vast

netwerk, dat door de oprichters wordt

gaan leggen.”

Gerard: “Uit eigen ervaring weet ik dat
het automatiseringsproces bij logope-

omschreven als ‘een stichting met een
Daarom wil LogoVisie van haar leden

disten uitstekend is. De producten van

dat iedereen de kwaliteitstoets haalt.

Intramed leveren al vele jaren een enor-

Iedereen kan in principe volwaardig lid

Hiermee kan worden aangetoond dat

me tijdsbesparing op. Samen gaan we

worden. Dat kunnen de grotere praktijken

er transparant werk wordt gemaakt van

proberen de software nog meer aan te

zijn, maar ook zelfstandig werkende logo-

geleverde zorg en tevens wordt er inhoud

passen aan onze specifieke beroeps-

pedisten. Er zijn wel enkele instapcrite-

gegeven aan een bestaande richtlijn ver-

groep. Hierbij leveren wij de input, bij-

ria, maar die zijn eigenlijk logisch gezien

slaglegging. Het eerste succes is behaald

voorbeeld op het gebied van declaraties

het doel van de stichting. “Je moet een

nu CZ en Achmea vanaf 2015 een opslag

en kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat

gezonde ambitie hebben, mee willen

van 2 tot 3 euro per zitting geven als de

Intramed van nog veel meer waarde kan

groeien, maar het belangrijkste instap-

toets gehaald is. Achmea geeft een toe-

zijn voor logopedisten.”

criterium is het behalen van de kwali-

slag van 1 euro per zitting voor het imple-

teitstoets en het implementeren van een

menteren van het KEO van Qualizorg.

ideëel doel’.

eenduidig en hoogwaardig klantervarin-

Benchmarken
Hoe zit het met benchmarken? Om nog

Partners

een keer de vergelijking met de fysio-

Om de logopediepraktijken optimaal te

therapie te maken: veel praktijken ver-

Kwaliteitstoets

ondersteunen zijn verschillende partners

gelijken onderling met de benchmark

Voor het meten van de kwaliteit is het

gevonden. Ons gesprek vindt plaats op

van ParaBench. Gerard: “De fysio’s heb-

netwerk een samenwerking aangegaan

kantoor bij Intramed in Waddinxveen. Dat

ben kant en klare behandelprogramma’s,

met Qualizorg. Gerard: “Zorginkopers

is niet geheel toevallig, want Intramed

waardoor onderling vergelijken veel een-

maken vaak de vergelijking met de

is één van de belangrijke partners.

voudiger is. Zo ver zijn wij nu nog niet.

fysiotherapie, waar ook veel met kwali-

Daarnaast worden leden verder onder-

Eerst aan de slag met Qualizorg, maar in

teitstoetsen wordt gewerkt. We hebben

steund met facturering van Infomedics

de toekomst gaan we hier zeker gebruik

al vaker aangegeven dat de verschillen

(met name voor logopedisten die zelf

van maken.”

echter veel groter zijn dan wordt aange-

factureren, veelal buiten de zorgverze-

Willem: “Waar we zeker goed op zul-

nomen. Voor logopedisten zijn, zoals in

keraars om), Assist4you (een cursusbu-

len scoren is klanttevredenheid. Hierop

genonderzoek, het KEO van Qualizorg.”
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Een nieuw zorgbedrijf
LogoVisie werd in 2013 geïnitieerd als
nieuw zorgbedrijf voor logopedisten.
Het netwerk richt zich op ambitieuze
logopedisten die eerstelijns zorg verlenen; zowel de solopraktijk, als de
maatschap en de praktijk met medewerkers. De aangesloten logopedisten delen hun passie voor het vak
logopedie en zetten die betrokkenheid
in om hun vakmanschap verder te
ontwikkelen.
Het zorgbedrijf versterkt de aangesloscoren we als beroepsgroep heel hoog!

de eerste stapjes hebben gezet met de

ten praktijken door het verhogen en

Alleen moeten we dat dus laten zien in

differentiatie naar een hogere beloning

borgen van de kwaliteit van zorg door

onze programma’s…”

per zitting, nemen wij de uitdaging aan.”

een efficiënte gegevensuitwisseling.
Ze wil de waarde van de logopedische
zorg onder andere zichtbaar maken

‘Alle behandelingen moeten een kop en een staart krijgen.

door benchmarking. Indicatoren uit

Dat is nu nog niet het geval en daar moeten we de hand

resultaten worden zo op praktijkniveau

in eigen boezem steken.’

punt, gespreks- en onderhandelings-

het behandelproces en de behandelzichtbaar. Het netwerk is aanspreekpartner voor zorgverzekeraars. Ze zoekt
nadrukkelijk verbinding en partnership

De toekomst

Hoewel er al hard wordt gewerkt vindt de

met zorggroepen, kwaliteitskringen,

Hoe ziet de toekomst eruit? Willem:

officiële lancering van LogoVisie plaats

softwareleveranciers, zorginnovators

“Het zijn zware tijden voor logopedisten.

op 1 januari 2015. “Dan gaat het zorgveld

en andere netwerk- en samenwer-

We moeten steeds meer werk doen. De

zeker meer van ons horen!” j

kingsorganisaties, die gerelateerd zijn
aan de eerstelijns logopedie.

administratieve belasting is enorm.”
Gerard: “De grootste frustratie blijft dat
iedereen dezelfde beloning krijgt voor

Het bestuur wordt gevormd door

het geleverde werk. Dat remt het onder-

Willem Snijders en Gerard Elshof.

nemerschap. Excelleren wordt gestraft
en investeringsslagen zijn niet te maken.
Daar moet nu echt verandering in komen.
De eerste stap is het behalen van de
kwaliteitstoets Logopedie en daarnaast
de ontwikkeling van behandelproducten.”
Willem: “We blijven positief. Anders
waren we niet met dit project begonnen. Ik zou willen zeggen: blijf vooral
geloven in je product. Uiteindelijk zul je
beloond worden. Nu de zorgverzekeraars

Meer info? 
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Exclusieve tweedaagse Masterclass Haptonomie

met Ted Troost

Haal het beste in je boven

In het voorjaar van 2015 wordt er voor ondernemers in beweging een exclusieve
Masterclass Haptonomie georganiseerd. Ted Troost, die landelijke bekendheid verwierf als begeleider van topsporters, verlegde zijn aandacht naar ondernemers.
Gedurende een bijeenkomst van twee dagen (met overnachting) ervaar je wat hij
gedurende zijn leven heeft ontdekt en wat dat voor jouw praktijk kan betekenen.

Handen uit de mouwen!
We blijven dicht bij huis: de Masterclass draait om aanraken en aangeraakt worden. Dat is tenslotte de basis van
ons bestaan.
Letterlijk en figuurlijk. Ted heeft talloze mensen laten
inzien hoe innerlijk verzet en vermoeiende gedachten
je kunnen beletten de top te bereiken. Dat kan anders.
Beleef het en krijg zijn kennis in jouw vingers.
Dit arrangement biedt je de unieke mogelijkheid om
twee dagen intensief te werken met Ted Troost en met
elkaar. Tijdens de Masterclass gaan de handen flink uit de
mouwen. Het draait om ambachtelijk, haptonomisch werk:
aanraken en aangeraakt worden. Door de achtergrond en
ervaring van Ted Troost is de vertaling naar de doelgroep
gemakkelijk te maken.
Eric Elbers, met wie Ted al twaalf jaar samenwerkt, zorgt
tijdens de Masterclass voor de aansluiting met je eigen
‘praktijk’.
Meedoen
Deelname is mogelijk voor ondernemende fysiotherapeuten die met positieve energie en zonder oordeel twee bijzondere dagen willen beleven. Wees er snel bij!
Het aantal deelnemers is gelimiteerd, de plaatsing van
deelnemers gebeurt op volgorde van aanmelding.
Aanmelden
De uiterlijke inschrijfdatum is 17 januari 2015.
Op Movemens.nl/masterclass kunt u zich inschrijven voor
de beschikbare data.
Kosten
De kosten bedragen 995,- euro all-in (excl. BTW, inclusief
programma, overnachting en catering).

“Door de jaren heen is het mij meer en meer
duidelijk geworden dat aanraken, aangeraakt worden en voelen ondergeschoven zijn
in onze rationele wereld. Terwijl de wereld
waarin wij nu leven roept: ‘Raak mij aan!’
Weten we eigenlijk nog wel hoe dat moet? Is
er naast effectiviteit nog wel plaats en aandacht voor affectiviteit?
In deze Masterclass willen wij u meenemen
in de wereld van het voelen. De aandacht
ligt voornamelijk op ruimtelijk voelen. Hoe
kunnen we onze waarneming vergroten door
gebruik te maken van ons verloren zintuig, de
tast? Energie halen uit werk, in plaats van die
te verliezen? Trouw blijven aan wat ons lichaam ons duidelijk maakt? Sensio ergo sum:
ik voel dus ik besta!”
Ted Troost

Locatie
De Masterclass wordt georganiseerd in Gasthuis
Pur Sang, een bijzondere locatie waar alles draait
om gezondheid. Gasthuis Pur Sang ligt midden in
de Betuwe.
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Andullatietherapie onder de aandacht op
Fysiocongres 2014

Verschillende invalshoeken houden
het vak boeiend
Tekst: Joris Kobossen
Beeld: Bart van Baardwijk

Binnen het vak van de fysiotherapie zijn er diverse ontwikkelingen op verschillende gebieden. In MoveMens houden we
u op de hoogte van nieuwe producten en diensten, maar we
volgen ook nieuwe invalshoeken of speciale behandelwijzen.
Op het fysiocongres 2014 in Maarssen stond onder andere
andullatietherapie op de agenda. Er wordt bij deze vorm van
therapie gebruik gemaakt van een hoogwaardig gestyled massagematras. Wat is het effect hiervan en hoe kijken specialisten
vanuit hun vakgebied naar de ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden?
Massage ontspant. De manuele massage

tast, flink schuddend en trillend. De

is binnen de fysiotherapie een histori-

introductie in het werkveld vond zo’n

sche en permanente factor en staat ook

tien jaar geleden plaats en vervolgens

vandaag de dag nog centraal. Het is van-

werd het systeem verder ontwikkeld.

zelfsprekend dat er steeds wordt gezocht

We kunnen nu spreken van een hoog-

naar ‘hulpstukken’ om het handwerk van

waardig gestyled matras met infra-

de therapeut te verlichten. Daarbij moet

rood type 1 over meerdere locaties

de kwaliteit en het resultaat voor de

verspreid, een juiste ergonomische

patiënt worden behouden, of liefst wor-

houding (rugligging met zowel hoofd,

den verbeterd.

rug als benen volledig ondersteund)

Zo is er de ontwikkeling van het mas-

en een combinatie van laag frequente

sagematras. In zijn rudimentaire uit-

trillingen die stochastisch (in willekeur)

voering een platte mat, koud op de

worden aangeboden.
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Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Positieve effecten

zen. Lievens is onder meer bekend van

sportfysiotherapie) verbetert.” Een hypo-

De vrijwel algemene, empirische ervaring

zijn onderzoek naar de neurostimulatie en

these is dat deze elektrische stroompjes

is dat een dergelijk systeem een direct

naar borstkankerrevalidatie. Hij presen-

ook de cel bereiken. Ter hoogte van het

positief effect heeft op chronisch aanwe-

teerde tijdens het fysiocongres zijn bevin-

dubbelmembraan van de cel bevinden

zige klachten. Dit komt voornamelijk door

dingen en benoemde vier ‘pijlers’; pijn

zich elektrisch geladen antennes. Deze

de combinatie van een vergrote lokale

modulatie, biostimulatie, bevordering van

verandering in elektrische geladenheid
wordt hoogstwaarschijnlijk opgevangen
en vervoerd door het citoskelet naar de

‘Er is een correlatie tussen stressoren, sympathisch

mitochondriën, waar de citroenzuurcy-

zenuwstelsel en de kanker’

Uiteindelijk wordt er meer ATP gepro-

clus (crebscyclus) wordt gestimuleerd.
duceerd en verbetert het cellulair metabolisme.

doorbloeding, een verlaging van de tonus

het lymfetransport en de veneuze en

Zijn derde bevinding ging over de bevor-

en een versterkt gevoel van algemeen

arteriële circulatie.

dering van het lymfetransport. Lievens:

welbevinden. Het verlichten van klachten

Over de eerste pijler ‘Pijn modulatie’

“Poplitale ganglia en sacrale ganglia zijn

wordt veroorzaakt door een prikkel die

zei hij het volgende: “Pijn modulatie

geanalyseerd met spectrofotometrie na

de drempel om te bewegen verlaagt en

geschiedt via een poortsysteem (prik-

subdermale inspuiting met Patent Blue V.

waardoor de patiënt met pijnklachten

keling van de mechano sensoren) bij

In beide analyses is een significant ver-

gemakkelijker kan participeren in het

blijvende prikkeling met als gevolg het

schil waargenomen, hetgeen kort gezegd

dagelijks leven. De verdere technische

endorfine release mechanisme en met

tot de conclusie leidt dat andullatie het

en ergonomische ontwikkeling van het

uiteindelijk gevolg orthosympathische

lymfetransport bevordert en dus doeltref-

systeem vindt plaats terwijl er ook reke-

inhibitie.”

fender is dan (alleen) massage.”

ning wordt gehouden met de wensen

Vervolgens sprak hij over ‘Biostimulatie’:

van de gebruiker, therapeut en patiënt.

“Collageen is een proteïne die veel voor-

Als laatste sprak Lievens over de Invloed

Voorbeelden van recente aanpassingen

komt in het lichaam en is een isotrope

op de veneuze en arteriële circulatie.

zijn een extra motor in het nek/hoofdge-

stof (onder invloed van temperatuur

“We hebben door middel van een dia-

deelte om preciezer te kunnen afstem-

of van een beweging zal dit collageen

meterbepaling de flow (verandering)

men op de behoefte van de individuele

elektrische microstromen opwekken).

gemeten. Bij minder dan zes minuten

patiënt, een afstandsbediening om de
patiënt zelf het systeem te kunnen laten
instellen, betere coatings die het gebruik
en de schoonmaak vergemakkelijken en
keuzes in kleurstelling.

‘Andullatie bevordert het lymfetransport en is dus
doeltreffender is dan (alleen) massage’

Effecten van trillingen,
infrarood en warmte
Hoe plaatsen we deze ontwikkeling in

Wanneer de collageenvezels inge-

andullatie wordt geen effect waargeno-

het licht van de andullatietherapie?

drukt en uitgerekt worden, ontstaan er

men, maar bij langere prikkeling ontstaat

Prof. Dr. Pierre Lievens, emeritus hoogle-

microstroompjes. Het creëren van meer

direct een significante veneuze dilatatie.

raar aan de Vrije Universiteit te Brussel,

microstroompjes heeft tot gevolg dat

Dat kan verklaren waarom sporters met

onderzocht in de afgelopen jaren de

extra collageen wordt gevormd, waar-

behulp van andullatie beter recupereren.

specifieke werking en de effecten van

door het herstel van ligamentair letsel

De afvoer van lactaten wordt door andul-

trillingen, infrarood en warmte op mui-

in het lichaam (vooral bekend uit de

latie vermoedelijk vergroot.”
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Comvio
Proactief Beheer

Cloud
Computing
onze specialiteit

Voor een gezonde ICT
Aalsbergen 7 | 6942 SE Didam
T: 0316 29 42 42 | E: info@comvio.nl

Comvio, allround ICT dienstverlener
Comvio is een ervaren servicegerichte
partner in de eerstelijnszorgpraktijken. Al
meer dan 15 jaar komen wij bij u aan huis
voor uitleveringen en installatie van hardware en het systeembeheer. Tegenwoordig doen we dat steeds vaker op afstand.
Comvio beweegt mee met de ontwikkelingen in de ICT en heeft zich ontwikkeld
tot specialist in Cloud dienstverlening
voor ondernemers in de zorg.
Al meer dan 3500 gebruikers
Meer dan 3.500 collega’s van u maken
iedere dag gebruik van onze online
diensten via de externe servers van
Comvio SBC Online.
Door samenwerking met leveranciers van
praktijksoftware en Vecozo, ZorgMail, UZI
en anderen heeft Comvio zich ontwikkeld
tot de meest veelzijdige leverancier voor
de eerstelijnszorg in Nederland. En wij
blijven zoeken naar nieuwe producten en
diensten waarmee de continuïteit van uw
praktijkvoering (nog beter) gewaarborgd
blijft.

Wat mag u van Comvio verwachten
•
Deskundig advies
•
Adequate en snelle support op
al uw ICT vragen
•
Uitgebreide kennis van uw markt
specifieke ICT
•
Levering van alle gerenommeerde hardware en beheer
•
Installatie op locatie in heel
Nederland
•
Markt conforme prijzen
Comvio Cloud Computing
Comvio heeft zich ontwikkeld tot een allround Cloud Computing leverancier. Niet
alleen bieden wij alle Windows paramedische systemen aan, maar ook kunt u
gebruik maken van onze cloud diensten
voor de levering van andere software.
De voordelen
•
Uw data zijn in veilige handen
•
De toegang tot uw data bepaalt
u zelf
•
De data is optimaal beschikbaar
vanaf iedere locatie

•

Integratie van diverse Clouddiensten in één desktop, tablet of
smartphone.

De volgende programma’s werken in
de cloud van Comvio:
•
Mail
•
Agenda
•
Back-up
•
SharePoint
•
Office 365
•
Boekhoudsystemen
•
Webintegraties
•
Eén dashboard
•
Virtuele servers
•
Virtuele werkplekken
Aan deze rij zijn uw specifieke programma’s toe te voegen. Al uw data staat
veilig in de Cloud in Nederlandse datacentra. Voor de toegang tot uw gegevens kunt u gebruik maken van diverse
methoden om in te loggen.

Prof. Nele Adriaenssens is coördinator
ons-revalidatie in het Oncologisch Centrum
van het Universitair Ziekenhuis Brussel.
Daarnaast is ze verbonden aan de Faculteit
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
van de Vrije Universiteit Brussel als
docent Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie. Tot slot is ze werkzaam
als kinesitherapeute voor lymfatisch en
neuro-musculoskeletale complicaties in de
Borstkliniek & Oedeemcentrum van het
AZ Brussel.

Herstel in de revalidatie van
kanker

een verhoogd hartritme en bloeddruk en

vaten en de lymfeknopen. We weten nu

een verhoogde ademhaling. Daarnaast

vanuit een onderzoek dat is uitgevoerd

Prof. Dr. Nele Adriaenssens, verbonden

is er sprake van een vrijlating van adre-

door collega’s van de Universiteit van

aan dezelfde universiteit als professor

naline, nor- adrenaline en cortisol. Dit

Brussel, dat bij een ziekte zoals kanker

Lievens, sprak ook tijdens het fysiocon-

alles op basis van de ‘fight or flight,

zich meerdere mechanismen voordoen.

gres. Haar voordracht over de invloed

rest or digest’ principes. Wanneer er

Er is dan sprake van een excessieve

van trilling, infrarood, warmte en speci-

een stressvolle situatie aanwezig is en

sympathische activiteit, extra lokale

fieke houding richtte zich op het herstel

er tumorcellen aanwezig zijn, dan zien

stress en er is inflamatie te vinden. Uit

van patiënten in de revalidatie van kan-

we dat deze cellen gestimuleerd worden

genoemd onderzoek blijkt dat de vagale

ker. Het onderzoek waarmee ze zich aan

door de stressoren. Er is dus een cor-

pathways daar invloed op kunnen heb-

de Universiteit Brussel bezighoudt loopt

relatie tussen stressoren, sympathisch

ben. Dus door deze vagale pathways

nog. Haar bevindingen zijn daardoor nog

zenuwstelsel en de kanker.”

te beïnvloeden kunnen we invloed uit-

niet absoluut als onderzoeksresultaten

Dat stress de positie van de patiënt

oefenen op de progressie en prognose

aan te merken en deels nog hypothe-

verslechtert en in het algemeen een

van de kanker. Relaxatie heeft daar-

tisch.

negatief effect heeft op het proces

naast invloed op het parasympatische

van herstel is op zich nog niet zo'n ver-

systeem. Er zal minder productie zijn

Adriaenssens vestigt de aandacht op het

rassende stelling. Maar Adriaenssens

van hormonen en de hartslag en bloed-

volgende: “Wanneer het sympathische

vervolgt: “Er is daarnaast een invloed op

druk gaan omlaag, wat resulteert in een

stelsel in overdrive is, is er sprake van

het immuun stelsel, namelijk de lymfe-

betere prognose van kanker.”

Pierre Lievens is emeritus hoogleraar

en

gewezen

diensthoofd

Revalidatiewetenschappen aan de Vrije
Universiteit Brussel. Sinds decennia
bestudeert hij het lymfoedeem en de
mogelijke behandelingen ervan. Hij is
coördinator van ‘de consultatie dikke arm’
van de Borstkliniek van het Universitair
Ziekenhuis Brussel en medestichter van
de European Society of Lymphology.
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Masterclasses

(Orthopedische)
Manueeltherapeuten
Onderzoek, behandeling en pathologie
Cursustijden: 9.00 - 17.30 uur
60% praktijk - 40% theorie
Onderwijslocatie midden van het land
Minimaal 11, maximaal 15 deelnemers

4 cursusdagen
medio 2015

28 acc.
punten

Neuromoduleren
van de

Hans van
den Berg

wervelkolom
€ 1.225,NAOMT leden:
€ 980,-

27 acc.
punten

6/7 maart en
17/18 april
2015

Nek/schouder/arm
complex
w

€ 1.475,NAOMT leden:
€ 1.180,-

onderzoek en
behandeling in
een OMT
perspectief

Beate Dejaco
Hans van
den Berg

Voor meer informatie of het reserveren van een opleidingsplaats: secretariaat@naomt.nl

Behandelingen voor een betere
prognose

Vervolgens zijn metingen gedaan met

den van de patiënt. Hij heeft daarmee een

een Sit en reach box en een VAS score.

andere visie dan eerder genoemde hoog-

Tot zo ver haar analyse van de problema-

De outcome was een significante mobi-

leraren. Beiden bepleitten dat de invloed

tiek bij het herstel van kanker. Haar zoek-

liteitvergroting, maar geen significante

van ‘het lekkere gevoel’ ook leidt tot een

tocht zet zich voort: “Naar aanleiding van

vermindering van de VAS. Dit vraagt dus

‘hoge significantie’ voor patiënten die lij-

deze hypothese zijn we op zoek gegaan

om meer onderzoek…”

den aan kanker en /of daarvan revalideren.

naar behandelingen die dit kunnen beïnvloeden zodat we voor deze doelgroep
een betere prognose kunnen geven. Wat

‘Er lijkt momenteel weinig ruimte te zijn voor

doen warmte, vibratie en positie met

behandelingen die gewoon “lekker” zijn’

het autonome zenuwstelsel en met onze
outcome measures, bloeddruk HR en hormonen en wat betekent dit voor de prog-

Gewoon lekker

Het verlagen van de stress om daar-

nose bij kanker? Vanuit de literatuur is er

Als derde spreker over andullatietherapie

mee het lichaam ‘beter’ te maken door

nog niets bekend. Het is wel bekend dat

kwam Chris de Jongh, fysiotherapeut in

lichaamseigen systemen te stimuleren

er een significante correlatie is tussen

het Albert Schweitzer Ziekenhuis aan

is een nieuwe weg die ingeslagen kan

stress en outcome measures en tussen

het woord. Zijn lezing ging over andul-

worden.

relaxatie en de outcome measures. Ook

latietherapie voor patiënten die zich aan

weten we dat vibratie, een horizontale

de onderkant van het behandelspectrum

Blijven door ontwikkelen

comfortabele ergonomische positie en

bevinden. Dit zijn patiënten met zowel

Kortom, het was wederom een geslaagd

warmte voor een positief effect zorgen.

sociaal als lichamelijk een lage belast-

en interessant fysiocongres. Verschillende

Een andere significante correlatie is er

baarheid. Hij vatte het probleem kernach-

invalshoeken, gelijke maar ook afwijkende

tussen de vagale zenuwactiviteit, een

tig samen: “Naast alle wetenschap en

theorieën en visies, maar dat houdt ons

deel van het parasympatische zenuwstel-

gemeten effectiviteit lijkt er momenteel

vak boeiend. En zo kunnen we de kwaliteit

sel, en de kanker. Bij een lagere activiteit

weinig ruimte te zijn voor behandelingen

blijven verbeteren. Wat buiten kijf staat is

van de vagale zenuw is er een kortere

die gewoon ‘lekker’ kunnen zijn.”

dat er ook op het gebied van andullatie-

overleving en zijn er hogere specifieke

therapie nog voldoende te ontdekken en

antigenlevels. Dit wordt gemeten met de

Volgens De Jongh is er (te) weinig draag-

hart rate varibility (HRV). Bij een kleine

vlak voor massage en andere therapieën

pilot studie met 7 patiënten, werd 20

die voorheen vooral werden ingezet voor

minuten behandeld met de Andumedic.

verbetering van het algemeen welbevin-

onderzoeken is. j

Meer info? 

Chris de Jongh is opgeleid aan de Academie
voor Fysiotherapie West-Brabant en sindsdien werkzaam bij FYSIOOOO. Vanaf 1985
is hij lid van de maatschap. Hij heeft jarenlange klinische ervaring opgebouwd binnen
de neurologie, de psychiatrie en de oncologie. Hij is opgeleid in neurotraining en
neurorevalidatie bij het ITON te Haarlem en
begeleidt individueel en in groepsverband
kankerpatiënten. Hij is lid van het reuma
revalidatieteam en het fibromyalgie-zorgpad. Daarnaast is hij opgeleid haptonoom.
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Benchmarken in de
paramedische sector

Met benchmarken voor de paramedische
sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote
groepen ondernemers en praktijken. In
deze uitgave van MoveMens vindt u
aan de hand van verschillende grafieken
de meest recente cijfers tot en met het
derde kwartaal van 2014.
ParaBench is er 100% voor en door de
fysiotherapiepraktijken. Met deze cijfers
kunnen we de markt in kaart brengen

1. Patiënten in behandeling

en op grote schaal prestaties vergelijken. Deze cijfers worden NOOIT gedeeld
met zorgverzekeraars. We willen met
ParaBench meer inzicht geven in hoe
een praktijk scoort, ook t.o.v. andere
praktijken. Hoe meer aangesloten praktijken (op dit moment 450), hoe beter
het beeld dat we u kunnen schetsen.
Totaal gaat het om 397.777 patiënten en
473.669 klachten. Intramed PLUS gebruikers kunnen zelfs gratis gebruik maken
van ParaBench.
In figuur 1 en 2 zijn de cijfers van het
derde kwartaal 2014 verwerkt. Hierin

2. Verloop zittingen

zien we het totaal aantal patiënten in
behandeling (figuur 1) en het verloop van
het aantal zittingen (figuur 2).
Het totaal aantal patiënten in behandeling in 2014, en ook het aantal zittingen,
vertoont een duidelijke groei ten opzichte
van de jaren ervoor. Waar het totale aantal de afgelopen jaren redelijk constant
groeide gedurende het jaar, zien we bij
de cijfers van dit jaar vooral sterke stijgingen in het begin van het jaar. Dit kan
verklaard worden door de hoge instroom
van nieuwe patiënten in deze periode
(zie figuur 4).
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3. Onderverdeling zittingen chronisch / niet chronisch

Er zou sprake kunnen zijn van minder
uitgestelde zorg, nu patiënten steeds
meer kennis nemen van aanvullende
verzekeringen met bijbehorende behandelingen die worden vergoed. Zeker met
het gegeven dat het behandelgemiddelde
niet meer daalt, zijn er landelijk gezien
dus meer patiënten én meer zittingen.
Dat is positief!
De positieve cijfers vertellen ook dat het
niet zo veel zegt als een praktijk in het
eerste kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld

4. Instroom nieuwe patiënten

6% meer zittingen kon noteren. Uit grafiek 2 blijkt dat het landelijk gemiddelde

in het derde kwartaal weer iets verder

instroom later in het jaar plaats zoals

in deze periode rond de 10% ligt, dus

afgenomen, maar is nog steeds positief.

zichtbaar is bij 2012-2013. Zoals we in

soms kan een groeicijfer betrekkelijk zijn.

De verdere (lichte) daling bij zittingen

de vorige uitgave van MoveMens als

niet-chronisch zorgt ervoor dat deze nu

meldden, kan het zijn dat de angst voor

Figuur 3 geeft het aantal zittingen weer

op hetzelfde niveau zit als de cijfers van

hoge kosten langzaamaan plaats maakt

tot en met Q3 van 2014, waarbij een

vorig jaar.

voor waardering voor het werk van de
fysiotherapeut. Hoewel veel patiënten

onderverdeling is gemaakt in chronisch/
niet chronisch. De jaren 2013-2014 zijn

Wat direct opvalt aan de grafiek

huiverig zijn voor de hoge(re) kosten

afgezet ten opzichte van 2012-2013. De

‘Instroom nieuwe patiënten’ (figuur 4), is

en wellicht zorg uitstelden, lijken ze nu

groei van het aantal zittingen chronisch,

dat dit aantal zeer hoog is aan het begin

steeds meer bereid om bij klachten toch

die dit jaar voor het eerst positief is, blijkt

van het jaar. Normaal vindt de grotere

een fysiotherapeut te bezoeken. j

Oproep aan de lezers
Tot slot een oproep aan de lezers van
MoveMens.
Ziet u trends in de markt? Heeft u bepaalde ideeën of wilt u juist meer weten?
Mail ons uw vraag en wij gaan ermee
aan de slag. Vanuit de benchmark kunnen we verschillende dwarsdoorsnedes
maken op bijvoorbeeld leeftijd, klacht,
verhouding man/vrouw etc.
Wilt u cijfers zien van de behandeling van
schouderklachten? Hoe de verdeling qua
leeftijd is bij nieuwe instroom? U kunt
het zo gek niet bedenken of we kunnen
u aan de hand van de beschikbare cijfers
antwoorden geven. Mail uw verzoek naar
Kris Ubink: kubink@intramed.nl.

53

MoveMens steeds meer online

Mis niets, laat ons uw keuze weten: www.movemens.nl/digitaal
Vanaf 2015 zet MoveMens het volgende in::

1. Per postadres nog maar één papieren exemplaar
2. Minder pagina’s in print, meer digitaal
3. Digitaal abonnement mogelijk
Wilt u meer exemplaren op uw vestigingsadres of wilt u graag een digitaal abonnement?
Geef ons uw voorkeur door:

www.movemens.nl/digitaal

Laat MoveMens uw keuze weten: www.movemens.nl/digitaal

Ondernemer in beweging

Blijf doen waar je goed in bent!
De hype in de wereld van het internet

voorstellen dat we het ‘positief coachen’

ven te schrijven en social media kanalen

zorgde 15 jaar geleden voor een brui-

meer als uitgangspunt nemen. Stuur op

te beheren. Kortom bouw een team om

sende start van Pharmeon. Wij bouw-

de dingen die al goed gaan en doe

je heen. In de nieuwe deeleconomie doe

den websites voor zorgverleners. Veel

die nog beter. Dit gedachtengoed, zoals

je dit samen en mensen helpen soms

huisartsen, apotheken, tandartsen en

blijkt uit wetenschappelijk onderzoek,

zelfs gratis.

fysiotherapeuten hadden echter geen
idee wat ze met een website moesten.

Bouw een team om je heen, in de nieuwe

Inmiddels weet iedereen beter en is het
vreemd als je geen website hebt. We

deeleconomie doe je het samen

maken ons nu op voor weer een volgende
stap: social media. Twitter, Facebook,
LinkedIn en Youtube. Want of je wilt of

heeft een groot effect op het presteren

Mijn advies voor 2015 is: blijf vooral

niet, je moet er iets mee. Zorg wordt

van teams en individuen. In de sport in

doen waar je goed in bent en probeer

namelijk commerciëler en ook informeler.

Nederland is het al wijdverspreid.

eens iets nieuws uit om te kijken of je
daar ook goed in bent! Fijne feestdagen

Je deelt verhalen om zo je klanten meer
aan je te binden.

‘Concurrentie’

en tot in 2015.

In de branche-informatie Cijfers en

Online chat en videoconsult

Trends van de Rabobank lees ik dat

Ik ben niet alleen zorgondernemer, maar

de concurrentie tussen fysiotherapeuten

ook consument. Mijn fysio biedt online

toeneemt. Betekent dit dat de fysiothera-

Gideon Kreytz is directeur van Pharmeon

chat en videoconsult aan en ik kan online

peut commerciëler moet worden? Maar

B.V., Partner van MoveMens Media

afspraken maken. Handige opties waar ik

wat als je daar nou niet goed in bent?

graag gebruik van maak. Maar hoe weet

Je bent immers goed in zorg verlenen. Of

jij als zorgverlener of je hierin de juiste

is het alleen koud water vrees en weet

keuzes maakt?

je eigenlijk niet of je er goed in bent?
Ooit uitgeprobeerd om ondernemender te

Mijn idee is dat als je vooral blijft doen

zijn? Wat houdt je eigenlijk tegen?

waar je goed in bent, de kans dat je succes en ook plezier hebt, een stuk groter

Tja, de zorgmarkt verandert natuurlijk

is. “Dat lijkt me logisch”, zou Cruyff

wel, de patiënt komt minder vaak, dus de

zeggen. Maar is dat ook zo? Omdat wat

druk op de praktijk neemt toe. Zoek daar-

je minder goed doet, vaak meer opvalt

om hulp, ga samenwerken, zoek mensen

dan wat je wel goed doet, voel je de

die goed zijn in ondernemen, die het leuk

druk om iets anders of beter te doen. Als

vinden om de marketing van de praktijk te

Reageren?

goed voornemen voor 2015 zou ik willen

doen, klanten te benaderen, nieuwsbrie-
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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. 076 532 90 50 | 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. FIT-punten 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 4 | 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 (abonnementszaken via e-mailadres)
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Multidisciplinair samenwerken is een must!
Verschillende invalshoeken houden het vak boeiend
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MoveMens
MoveMens is een communicatieplatform
voor ondernemers, leveranciers, partners en
netwerken in de markt van ondernemers in
beweging. Dit communicatieplatform geeft
een magazine en een nieuwsbrief uit, onderhoudt een website en organiseert seminars.
MoveMens Website
De website is de plaats waar ondernemers uit
de branche zich kunnen verdiepen: waar het
magazine stopt gaat de website verder. www.
movemens.nl dient als naslagwerk voor de
lezer. Bovendien zijn op de website relevante
en ondersteunende onderzoeken te vinden,
uitgebreide bronvermeldingen, relevante
links en publicaties van geïnterviewden.
MoveMens Nieuwsbrief
De MoveMens nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave waarin ondernemers in beweging
worden geïnformeerd over actuele kwesties
die spelen in hun branche.

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

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

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 bijna 20.000 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.
• Met de knop ‘Tarieven updaten’ kunt u tarieven automatisch ophalen
• 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:
www.intramed.nl/fysiotherapie

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 (5 stuks)
• Bijbehorende meetinstrumenten (bijna 129 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

Zet je praktijk
op de kaart

Het Gezonde Net helpt praktijken bij de analyse en keuzes die gemaakt moeten
worden om tot de gewenste positionering 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 www.hetgezondenet.nl of bel 070 415 13 13.

