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Wilt u een audit laten uitvoeren?
HCA staat borg voor de kwaliteit van uw zorg!
HealthCare Auditing staat voor:
• Het eerste auditbureau voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
logopedisten en kinderergotherapeuten in Nederland;
• Klantgerichtheid waarbij de klant in het gehele auditproces centraal staat;
• Deskundigheid met uitsluitend gecertificeerd opgeleide auditors, allen
werkzaam in de paramedische markt;
• Kwaliteit, expertise en zeer ruime ervaring in het uitvoeren van de audits;
• Inhoudelijke kennis van de paramedische markt. Al uw inhoudelijke vragen
kunnen wij beantwoorden;
• 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, vragen of advies naar 023-5452360

HCA is hét auditbureau dat echt aandacht heeft voor zijn klanten!
Bel voor vrijblijvende informatie of advies naar Pascal of Brenda.
Kromme Elleboogsteeg 10
2011 TS Haarlem
HealthCare
Auditing, Boerhaavelaan 32 A,
TEl: 023-5452360
hca@healthcareauditing.nl
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Als er een manier is om effectiever te zijn,
waarom zou u die dan niet gebruiken?

Shockwave

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

Masterpuls »ultra«

Duolith SD1 »ultra«

ShockMaster 500

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

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

Voorwoord

Toekomst in beweging
We leven steeds meer in een digitaal

blijft staan, ga je achteruit. Zij maakten

ten mij? En een opleiding die inspringt

tijdperk. We kunnen bijna geen dag

de afgelopen jaren een enorme groei

op de ontwikkelingen op het gebied

meer zonder smartphone, tablet of lap-

door. Met een bredere visie waarbij

van de WMO en WPG. Maar ook ‘Lean

top. We associëren deze ontwikkeling

verschillende disciplines, specialisaties

management’. Lean betekent in feite

vaak vooral met inactiviteit. Bewegen

en nieuwe behandeltechnieken samen-

‘permanent verbeteren’.

we echt veel minder omdat we zo vaak

gevoegd werden, leidde dit tot het posi-

een blik op onze smartphone werpen?

tieve resultaat. Ondernemen pur sang!

En zo staan we alweer aan de vooravond

In deze uitgave van MoveMens laten

Sommige van deze nieuwe behandel-

van 2016. Eerst maar eens gewoon old

we u lezen dat de ‘schermen’ ook zor-

technieken zijn overigens al lang niet

school kerst en oud & nieuw vieren?

gen voor juist méér beweging. Ze hel-

meer zo nieuw. Shockwave therapie als

Met toch maar vette oliebollen en een

pen je fysiek in beweging te komen of

voorbeeld, blijkt nu na 10 jaar op grote

glaasje champagne om te compense-

bieden ondersteuning wanneer de hele

schaal te worden ingezet en zelfs een

ren? En met de champagne proost de

onderneming (meer) in beweging moet

van de best onderbouwde therapievor-

redactie op Geert – Jan van der Sangen,

komen. Gevolg? Een gezonde leefstijl en

men te zijn in fysiotherapiepraktijken.

voor zijn rol om van Movemens te maken

een gezonde organisatie. Of je nu een
wearable gebruikt om slim te bewegen
(lees het artikel The art of move smart)
of een app om je organisatie meer te
stroomlijnen, waarover in het artikel
over e-health wordt gesproken. Het zijn

‘Wij wensen u voor 2016 het allerbeste, met veel
beweging en gezondheid, voor thuis én op uw werk!’

allemaal bewegingen op weg naar een
gezonder (bedrijfs)leven. Wetenschap
die in de fysiotherapie wordt opgedaan,

Daarbij moet je als ondernemer zelf

wat het vandaag is. Hij gaf ons richting

vertaalt zich ook naar andere zorgverle-

in beweging blijven door jezelf en je

en energie om nog jaren verder te bewe-

ners zoals in de GGZ. En uit deze disci-

medewerkers te blijven ontwikkelen.

gen. Dank!

plines komen dan weer ontwikkelingen

Netwerkorganisatie Het Gezonde Net

die in de fysiotherapiepraktijk kunnen

biedt haar leden opleidingen, master-

Namens de redactie wensen wij u het

worden ingezet. Een succesvolle papier-

classes en workshops aan. Door goed

allerbeste voor 2016, met veel bewe-

loze eerstelijnspraktijk in de GGZ vertelt

naar de markt te luisteren (de aange-

ging en gezondheid, voor thuis én op uw

hierover.

sloten leden zijn zelf eigenaar van de

werk!

coöperatie dus bepalen zelf het aanbod)
Om succesvol te zijn moet je durven

presenteren zij nieuwe opleidingen die

Namens de redactie

innoveren én investeren. Dat laat een

ondernemers kansen bieden in hun

Inge van de Weem

jonge ondernemer en praktijkeigenaar

fysiotherapiepraktijk.

in Arnhem zien: “ondernemen is als een

communicatie; Waar sta ik, wie ben ik,

roltrap die naar beneden gaat. Als je stil

hoe zien klanten mij, hoe vinden klan-

Een

opleiding
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Succesvol in de GGZ

Groeien omdat je
het spanningsveld
snapt
“Hulp vragen als je vastloopt, is geen taboe meer. Dat doorbreken
we ook door niet bij zo’n grote instelling te horen. Naar het Riagg
moeten of ‘de GGZ’ schrikt veel cliënten af. Dan moet je wel echt
gek zijn. Naar een gezondheidscentrum in je eigen buurt gaan
is dan veel prettiger. En zonder wachtlijst.” Dat zegt Bas van de
Steeg, mede-eigenaar van Silver Psychologie, een snelgroeiende
eerstelijns praktijk in de GGZ.
Tekst: Lidwien van Loon
Beeld: Peter van de Kerkhof

Bij Silver Psychologie hebben ze een

je nodig hebt om vooruit te komen”, zegt

andere kijk op de praktijkvoering dan

Van de Steeg. “Ik denk dat dit de reden is

de gemiddelde zorgverlener in de GGZ.

dat we het zo goed doen in onze regio.”

Dat merken zorgverzekeraars en ambtenaren bij gemeentes meteen. Volgens

Frisse kijk

Bas van de Steeg moet je snappen dat

Silver Psychologie werd aanvankelijk op-

de financiële middelen beperkt zijn. Dat

gezet door GGZ-psychologe Silke Bakker.

niet alleen de zorg voor de cliënt centraal

Bakker voerde tot 2010 een eerstelijns

staat, maar ook de mogelijkheden om die

solopraktijk in Tilburg. In dat jaar besloot

zorg te financieren. Dat levert een span-

ze te gaan uitbreiden. Ze wilde met meer

ningsveld op: hoe kunnen zorgverleners

collega’s samenwerken. Het idee was

met het geld dat er is, zoveel mogelijk

een praktijk met 8 spreekkamers en 10,

cliënten helpen? En is een langdurig tra-

hooguit 12 collega’s. Inmiddels is Silver

ject echt noodzakelijk of zijn er zaken die

Psychologie uitgegroeid tot een modern

cliënten ook zelf kunnen doen?

zorgbedrijf met 45 zorgverleners en 10

“Niet dat we cliënten zouden willen

medewerkers in de administratie, met

wegsturen, maar het is wel een visie die

vestigingen in Tilburg, Breda, Leiden en 7
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gezondheidscentra door het land.

len behandelden. De zwaardere gevallen

een moderne, warme omgeving. Veel

Met de uitbreiding kwamen er veel zaken

werden behandeld in de tweede lijn.

cliënten komen naar ons toe op advies

op Bakker af die niets met het behan-

“Dat beeld had ik zelf niet, kijkend naar

van mensen uit hun directe omgeving.

delen van cliënten te maken hadden.

onze medewerkers. Ze hebben in ver-

Hulp vragen als je vastloopt, is niet

Daarom betrok ze Van de Steeg bij de

schillende gespecialiseerde instellingen

meer zo’n taboe. We zien veel cliënten

praktijk; hij is bedrijfseconoom en had

gewerkt met diverse problematieken,

in de eerstelijns basiszorg. Kortdurend

als ondernemer veel ervaring in de logis-

dus we konden die zwaardere gevallen

en gericht op het probleem waarmee
ze komen. Zo stonden we al bekend en

‘Meteen geholpen kunnen worden bleek voor cliënten
zwaarder te wegen dan financiering moeten regelen

dat paste goed in de ontwikkelingen die
vanaf 2012 in de GGZ werden ingezet.”

Keten optimaliseren
Die ontwikkelingen mondden uit in de

voor de behandeling’

invoering van de Generalistische Basis
GGZ in 2014. Aan de bestaande eerste-

tiek en productie. Met een frisse blik op

prima aan. Met als voordeel dat we geen

lijns GGZ werd de lichtere problematiek

de GGZ trok hij de administratieve en

wachtlijsten hadden. Meteen gehol-

uit de specialistische tweede lijn toe-

financiële praktijkvoering naar zich toe.

pen kunnen worden bleek voor cliënten

gevoegd, de Generalistische Basis GGZ

Een gouden greep; Silver Psychologie is

zwaarder te wegen dan financiering

(GBGGZ). Een deel van de cliënten uit de

inmiddels een begrip in de omgeving.

moeten regelen voor de behandeling,

tweede lijn kwam daardoor in aanmer-

voor zover iemand niet aanvullend ver-

king voor de basiszorg.

Right time, right place

zekerd was of niet in aanmerking kwam

“Aan de buitenkant van onze praktijk zien

Van de Steeg vertelt dat in 2010 de

voor ondersteuning vanuit de gemeente.

cliënten niet of het om de Generalistische

mogelijkheden voor eerstelijnspsycho-

Daarbij hebben we onze vestigingen zo

Basis of Gespecialiseerde GGZ gaat. Dat

logen beperkt waren. Zorgverzekeraars

ingericht dat het voor cliënten aange-

maakt ze ook niets uit, ze worden meteen

leken het beeld te bevestigen dat eerste-

naam is om er te komen. Geen zieken-

met hun klacht door ons geholpen. In onze

lijnspsychologen slechts de lichte geval-

huisgevoel maar ontvangen worden in

praktijkvoering laten we de administra-

Basis versus Gespecialiseerde GGZ

vergoed vanuit een product waarvoor zorg-

Binnen de muren van één GGZ-praktijk

verleners (psychologen) een vast bedrag

kunnen beide vormen van GGZ worden

Hoe zit het nu precies? Levert eerstelijns-

krijgen. In de GGZ nam tot 2013 de eerste

aangeboden, zoals in Silver Psychologie.

zorg in de GGZ uitsluitend de basiszorg

lijn slechts een klein aandeel in. De tweede

Van de ruim 3.000 cliënten die de zorg-

en mogen dus alleen tweedelijns GGZ-

lijn was sterk vertegenwoordigd. Met het

verleners van Silver Psychologie afge-

instellingen specialistische zorg bieden?

invoeren van de Basis GGZ in 2014 naast

lopen jaar behandelden, vielen er circa

Ja en nee, en dat maakt het wel een

de Gespecialiseerde GGZ komt daarin ver-

800 in de gespecialiseerde zorg. Dankzij

beetje verwarrend.

andering. Aan de Basis GGZ is namelijk de

praktijken als Silver Psychologie kan

lichtere problematiek uit de tweede lijn

Gespecialiseerde GGZ ook in de wijk

In de Gespecialiseerde GGZ kunnen cli-

toegevoegd, de Generalistische Basis GGZ

worden aangeboden, alles onder één

ënten onbeperkt behandeld worden. De

(GBGGZ). Een deel van de cliënten uit de

dak zonder wachtlijst. Weliswaar door

zorgverleners (psychotherapeuten) worden

eerdere tweede lijn komt daardoor in aan-

andere therapeuten en met een andere

vergoed naar het aantal uren dat ze een

merking voor de huidige basiszorg. De huis-

vergoedingsstructuur, maar dat zien cli-

cliënt behandeld hebben. In de Basis GGZ

arts bepaalt of het om basiszorg (GBGGZ)

ënten aan de buitenkant van de praktijk

daarentegen wordt de zorg aan cliënten

gaat of om gespecialiseerde zorg (GGGZ).

niet. Dat is zaak voor de ondernemer.
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tieve en financiële processen van mede-

onze praktijk ging groeien, hadden we

pas op het allerlaatste moment bekend

werkers die de basiszorg bieden, zoveel

software nodig die met ons mee kon

gemaakt, je kon je er nauwelijks op voor-

mogelijk aansluiten op die van de gespe-

groeien. Fysiotherapeuten met wie we

bereiden. We moesten vaak alle zeilen

cialiseerde zorg, en andersom. Ondanks

samenwerkten, waren heel tevreden

bijzetten want behalve zorgverleners en

verschillende vergoedingsstructuren opti-

over Intramed. Op hun aanraden zijn we

IT-bedrijven moesten ook zorgverzeke-

maliseren we zo onze keten.

ons gaan oriënteren en Intramed bleek

raars nog even schakelen. Daar draaide

Daar sluit Intramed naadloos op aan, we

inderdaad heel goed aan te sluiten bij

Intramed de hand niet voor om. Steeds

werken al jaren met de GGZ-software

onze behoefte”, zegt Van de Steeg.

weer waren ze bereid om aan onze wen-

van Intramed. Het mooie is dat je de

“In de ICT-markt waren er eigenlijk alleen

sen tegemoet te komen.”

software op twee manieren kunt inrich-

heel grote GGZ-softwarepakketten of

ten: als Generalistische Basis GGZ en

juist heel kleine. Met beide konden we

ROMmen

als Gespecialiseerde GGZ. Silver Psy-

niet uit de voeten. Intramed is schaal-

Eén van die wensen was ROMmen waar-

chologie werkt met 8 zorgverzekeraars

baar, dat is een enorm voordeel. Al heeft

toe men in de GGZ verplicht is. ROM

en vooralsnog 4 gemeenten samen, ze

Intramed zijn wortels in de fysiotherapie,

staat voor Routine Outcome Monitoring,

stellen allemaal hun eigen voorwaarden.

men is volledig op de hoogte van alle

kortgezegd meetbaar maken wat een

Daarin komt zo’n 80% overeen. Bij het

ontwikkelingen in de andere parame-

succesvolle behandeling is. ROMmen

verwerken van de cliëntgegevens gaan

dische beroepsgroepen, zoals de GGZ.

was al verplicht voor de Gespeciali-

we uit van die gemene deler zodat onze

Dat merk je aan de software, die sluit

seerde GGZ (GGGZ). Sinds 2014 zijn ook

zorgverleners niet per verzekeraar en
gemeente met andere formulieren hoeven te werken. Dankzij onze omvang kunnen we alle administratieve rompslomp
in één keer uitzoeken voor een grote

‘Het mooie is dat je de software op twee manieren
kunt inrichten: als Generalistische Basis GGZ en als

groep therapeuten. Dat is voor zelfstan-

Gespecialiseerde GGZ’

dig werkende psychologen niet te doen.
Die zoeken dan ook aansluiting bij ons,
we blijven uitbreiden.”

prima op onze processen aan. In de afge-

zorgverleners in de Generalistische Basis

lopen 5 jaar is de wetgeving in de GGZ

GGZ verplicht gestandaardiseerde vra-

Bewuste keuze

flink gewijzigd, over wat wel en niet te

genlijsten digitaal uit te zetten onder hun

Net als uitbreiding van de praktijk was

declareren en de invoering van de Basis

cliënten, bij de intake en na afsluiting

ook Intramed een bewuste keuze. “Toen

GGZ. De meeste wijzigingen werden

van het behandeltraject.
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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

“Dankzij de voor- en nameting weten

andere om een dashboard te ontwikke-

zorgverleners hoeveel hun cliënten opge-

len, speciaal voor de GGZ.

knapt zijn, en dat wordt afgezet tegen

ROMmen =
benchmarken in de GGZ
Heeft het zin om iemand met een psy-

landelijke gemiddelden. Het aanleveren

Altijd een oplossing

chische aandoening te behandelen?

van de ROM-data uit deze vragenlijsten

En er veranderde nog meer in de GGZ.

Die vraag wordt beantwoord aan de

aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) ver-

“Declareerden we aanvankelijk elke

hand van de gegevens van Routine

zorgt Intramed voor ons. Alle vragenlijsten

maand, nu mogen we in de eerste lijn

Outcome Monitoring, ook wel ROM.

staan in Intramed PLUS. De ROM-data

slechts declareren na het afronden van

Met ROM meten GGZ-instellingen

worden niet alleen naar de SBG doorge-

het behandeltraject en daarmee het slui-

het effect van hun behandelingen.

stuurd maar meteen ook verwerkt in het

ten van een DBC”, legt Van de Steeg uit.

De gegevens moeten ze aanleveren

EPD van Intramed. Bovendien zorgt Intra-

“Dan ben je toch al gauw een paar maan-

bij een onafhankelijk kenniscentrum:

med ervoor dat cliënten de vragenlijsten

den verder. Binnen de basiszorg worden

Stichting Benchmark GGZ (SBG),
bestuurd door vertegenwoordigers van

‘We zijn begonnen met een e-health platform in de

cliënten, zorgverleners en zorgverzeke-

GGZ. Daarmee bieden we online behandelingen aan

De stichting heeft als doel de kwaliteit

vanuit een concept van ‘blended care’

door transparantie te bieden over

raars.
van de zorg in de GGZ te verbeteren
behandeluitkomsten. Data-analyse
levert informatie op die bruikbaar is

thuis online kunnen invullen. We gaan

we nu met een vast bedrag betaald voor

bij de inkoop van zorg. Wat is de beste

daar dit jaar nog mee beginnen, één van

het leveren van een product. Aan de hand

behandeling tegen de laagste kosten?

de mogelijkheden van Intramed PLUS.”

van gemiddelden, verdeeld in 3 catego-

Waarom doen ze het elders anders,

Intramed is een benchmark aan het ont-

rieën van producten.

beter misschien? ROM moet leiden tot

wikkelen die niet alleen gegevens verge-

“Daar komen we goed mee uit, moet ik

beter zicht op de uitkomst van de zorg

lijkt op behandelniveau, zoals met ROM-

zeggen. We waren bang om veel extra

en daardoor tot betere resultaten.

men het geval is, maar ook de bedrijfs-

tijd te moeten steken in zorg waarvoor

voering meet, zoals ParaBench dat al

we niet betaald dachten te krijgen, maar

doet voor de fysio- en oefentherapie. Van

dat viel mee. We hebben toen vaak over-

de Steeg zit in de klankbordgroep met

leg gehad met Intramed, ze troffen tij-

wie Intramed ideeën uitwisselt, onder

delijke voorzieningen in afwachting van
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Totale ICT
oplossingen
onze specialiteit

Complete dienstverlener
voor zorgverleners
ICT diensten
Als onderdeel van de VANAD group, is VANAD Comvio in
staat om voor vrijwel al uw ICT vraagstukken oplossingen
te bieden waardoor u uw aandacht op werkzaamheden
kunt richten.
Een greep uit het totale portfolio
•
Het in de cloud hosten van uw praktijksoftware zoals
Intramed, Fysio Roadmap, Fysiologic, Medikad, G2
en anderen.
•
Het koppelen aan diverse medische portalen zoals
Vecozo, UZI, Abakus enz.
•
Het koppelen aan‘De Afsprakenbalie’van Infomedics
•
Het koppelen aan tools zoals de‘AfsprakenApp’en
SnelStart boekhouding
•
Veilige berichten- en dossieruitwisseling tussen
zorgverleners met ZorgMail, met meer dan 12.000
gebruikers in de zorg.
•
Online diensten zoals Online Backup, Google Apps,
Hosted Exchange Email, Office365 enz.
•
Alle soorten hardware, computer, servers, complete
netwerken, tablets, printers enz.
•
Bekende standaard software producten zoals Office,
antivirus enz.
•
Security producten zoals de nieuwste generaties
firewalls, antivirus, device control enz.
•
Koppeling aan administratieve servicebureaus zoals
Deelsupport, Faburo enz.
•
Complete oplossing voor telefonie en
internet(verbinding).
Wat mag u van ons verwachten?
•
Deskundig advies
•
Adequate en snelle support op al uw ICT vragen
•
Uitgebreide kennis van uw markt specifieke ICT
vraagstukken
•
Levering van alle gerenommeerde merken hardware
•
Installatie op locatie in heel Nederland
•
Onderhoud, beheer en remote beheer van
•
Markconforme prijzen voor de dienstverlenging en
heel lage prijzen voor de hardware
•
Onderhoud, beheer en remote beheer van uw totale
ICT.

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

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.

comvio.nl

@ComvioBV

Bas van de Steeg
politiek en verzekeraars. Waar we ook
mee zaten, wat er ook werd bedacht, het
werd altijd opgelost. We worden prima
bediend.”

Papierloos online
Alle veranderingen en mogelijkheden leiden er ook toe dat men bij Silver Psychologie niets meer op papier doet. De zorgverleners werken met het EPD in Intramed. “Alles gaat online, al hebben we er
bewust voor gekozen om de agenda niet
online voor cliënten open te stellen. Het
zou technisch goed mogelijk zijn maar
ons aanbod is ingewikkeld en we plannen een volledige reeks. Dat houden we
graag in eigen hand. Wel zijn we in oktober begonnen met een e-health platform
in de GGZ. Daarmee bieden we online

Fit for blended care

for Blended Care gaan cliënt en behan-

behandelingen aan vanuit een concept

Zorg via internet, sommige zorgverle-

delaar samen na hoe de behandeling

van ‘blended care’. Dus geen zelfhulp-

ners gruwelen ervan. Anderen weten er

ingericht kan worden. Het instrument

programma dat een cliënt op internet

handig gebruik van te maken en com-

bestaat uit de volgende onderdelen voor

doorloopt, maar ter ondersteuning van

bineren e-health met reguliere offline

het kunnen starten van een blended

de behandeling. Bij Intramed zitten ze al

behandelingen. En zo is blended care

behandeling:

klaar om de koppelingen met de praktijk-

ook bedoeld: face-to-face behandelin-

• noodzakelijke voorwaarden

software te maken want dat zou voor ons

gen gecombineerd met zorg op afstand.

• aandachtpunten

natuurlijk geweldig zijn. We kunnen niet

Gelijkwaardige behandelvormen die

• bevorderende factoren

wachten tot het zover is.” j

elkaar aanvullen. Patiënten vragen erom.

De uitkomsten leiden tot tips en suggesties voor het opstellen van de behande-

Blended behandelingen
stimuleren

ling. Met een advies over de frequentie
van online versus face-to-face care.

Volgens GGZ Nederland loopt de

Meer info? 

Nederlandse GGZ Europees gezien

Klankbordgroep

voorop. Toch valt de implementatie van

Convenient/Intramed volgt de ontwik-

blended care nog wat tegen. Daarom

kelingen in de GGZ op de voet en draagt

heeft Innovatiefonds Zorgverzekeraars

met online applicaties bij aan het betaal-

opdracht gegeven aan Universiteit

baar en toegankelijk houden van de GGZ

Twente in samenwerking met verschil-

voor een brede doelgroep. Met het opzet-

lende GGZ-instellingen om onderzoek te

ten van een klankbordgroep van zorg-

doen naar manieren om de acceptatie en

verleners in de GGZ stemt Convenient/

het gebruik van blended care in de twee-

Intramed het aanbod van applicaties

delijns GGZ te bevorderen.

nauw af op de wensen van gebruikers

Om binnen GGZ-instellingen onduidelijk-

in de GGZ. Meer weten? Kijk op www.

heden weg te nemen is het instrument

intramed.nl/beroepsgroepen/ggz.

Fit for Blended Care ontwikkeld. Met Fit
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“We kunnen niet meer zonder
multidisciplinaire samenwerkingen”

Stilstand is
achteruitgang
in de praktijk
Tekst: Martijn Plantinga
Beeld: David Jagersma, Studio Poot en Inge van de Weem

Al bijna 35 jaar is Fysio Donders een begrip in Arnhem en omstreken. De praktijk timmert flink aan de weg. Dat kun je gerust stellen als je binnen twee jaar groeit van 7 man personeel naar 30.
Drijvende kracht achter de groei van het ‘familiebedrijf’ is Jurian
Donders, zoon van praktijkeigenaar Bert Donders die de praktijk
in 1981 oprichtte. Jurian is zowel fysiotherapeut als praktijkmanager, maar vooral in die laatste functie heeft hij de afgelopen
tijd grote stappen gemaakt. Het sleutelwoord is samenwerken.
Continu zoeken naar hoe je door multidisciplinaire samenwerkingen de cliënt nog beter van dienst kunt zijn.
Hoewel je het al snel zou verwachten

zo veel verschillende facetten aan bod,

werd het vak fysiotherapie bij Jurian

zowel op technisch als sociaal vlak, dat

niet direct met de paplepel ingegoten.

gaf erg veel voldoening. Mijn eerste

Na zijn VWO besloot Donders junior

stage liep niet voorbeeldig, ik wilde van

om Bedrijfskunde te gaan studeren.

alles veranderen maar kreeg hier niet

“Maar al snel miste ik het contact met

echt de mogelijkheden voor. Tijdens mijn

mensen en na een jaar hield ik het voor

tweede stage was dat gelukkig anders

gezien”, begint Jurian. Hij besloot toch

en kon ik mijn eigen ideeën implemente-

zijn vader te volgen en begon de oplei-

ren. Mijn kennis van bedrijfskunde kwam

ding Fysiotherapie die hij na drie jaar

hier ook nog van pas. Ik heb de praktijk

afrondde. “Zeer inspirerend! Er kwamen

onder andere naar de Plus-status bege-
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leid en hierna kwam mijn vader eigenlijk

meer vanzelf. In de huidige markt ligt de

Samenwerkingen zoeken

pas echt in beeld. Hij zag wel kansen om

situatie heel anders. Je moet er zelf hard

In de relatief korte tijd dat Jurian actief

samen te werken zodat hij in de toekomst

aan werken om naar buiten te treden. En

is binnen Fysio Donders heeft hij al veel

ook wat kon gaan afbouwen. De samen-

zoals vermeld vervullen alle medewer-

gerealiseerd. Als zorgondernemer moet

werking verliep eigenlijk direct boven

kers hierin een belangrijke rol. Vandaar

je je altijd blijven ontwikkelen en con-

verwachting.”

dat begeleiding en luisteren cruciaal zijn,

tinu innoveren. Ook als het goed gaat.

aldus Jurian.

Jurian: “Toen ik startte hadden we op

Tropenjaren

Hoewel hij zowel fysiotherapeut als prak-

onze locatie drie druk bezette behandel-

Als praktijkmanager is één van je

tijkmanager is, waren het de afgelopen

kamers en liep het allemaal best goed.

belangrijkste taken om de kwaliteit van

tijd vooral in de laatste functie tropen-

Toch beschikken we inmiddels over acht

de bedrijfsvoering zo hoog mogelijk te

jaren. “Je bent nooit om zes uur klaar.

behandelkamers, een oefenzaal, een

houden. Volgens Jurian gaat het hierbij

De afgelopen twee jaar zijn we enorm

nieuwe receptie… De uitdaging is vaak

niet alleen om welke kant je als bedrijf

gegroeid, hebben we meerdere nieuwe

om anders te denken. In de revalidatiegeneeskunde was bijvoorbeeld veel

‘Met echografie zijn we veel beter in staat om een
passende behandeling voor te schrijven’

onvrede over onder andere de lange
wachttijden. Tevens lopen er veel mensen met (chronische) klachten en/of een
complexe zorgvraag waarbij eerdere
behandelingen en therapieën niet bleken
te werken. Dat kan anders, dachten wij.

op wil, je moet ook het complete team

disciplines erbij gekregen en kenden we

We hebben meerdere nieuwe disciplines

bij het proces betrekken, de medewer-

een grote verhuizing. Het kost heel veel

in de praktijk geïntroduceerd en de krach-

kers coachen en vooral kansen zien en

tijd, maar tegelijkertijd geeft het ook veel

ten gebundeld. Iedereen moet volledig

benutten. In het verleden draaiden fysio-

energie. Het is echt een uitdaging om

bij een traject worden betrokken dus

therapiepraktijken wat meer op de auto-

samen met het complete team richting te

in plaats van zzp’ers hebben we men-

matische piloot, het ging soms min of

geven aan het beleid.”

sen in vaste dienst genomen, die nauw
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samenwerken met de fysiotherapeuten.

Fyzzio. Tot volle tevredenheid. Jurian: “Ik

een lang verhaal kort te maken, met

Tegenwoordig beschikken we in Arnhem

behandel zelf ook met Shockwave en

echografie zijn we veel beter in staat om

over een revalidatiekliniek waarin onder

dat werkt prima. Ik vind dat patiënten

een goede diagnose te stellen en een

andere fysiotherapeuten, revalidatie-

hier zelf voor moeten bijbetalen, maar

passende behandeling voor te schrijven.”

artsen, diëtisten, ergotherapeuten en

dan moet je wel zorgen dat de succes

Naast zijn drukke werkzaamheden de

psychologen samenwerken. In plaats

rate hoog is. Om deze omhoog te krij-

afgelopen jaren heeft Jurian dus ook nog

van tweede lijnszorg, bieden we nu

gen hebben we daarom geïnvesteerd in

tijd gehad voor de noodzakelijke bijscho-

eigenlijk anderhalve lijnszorg. Onder de

nieuwe echografie apparatuur. Hiermee

ling. Hij volgde de opleidingen Echografie

naam Reva Donders bieden we medische

kun je direct zien of Shockwave noodza-

en Shockwave bij het Nationaal

specialistische revalidatiegeneeskunde,

kelijk is of niet. We kunnen dit nu veel

Trainingscentrum echografie en is zeer te

waarbij we werken binnen een breed

beter inschatten en zien ook het aantal

spreken over de opleidingen die hij hier

multidisciplinair team. De lange wacht-

Shockwave behandelingen toenemen.

volgde. “Echt een hele mooie locatie en

tijden behoren hier tot het verleden.”

Andersom kan ook voorkomen. Zeker met

de opleidingen zitten goed in elkaar. Ze

de mondige patiënten van tegenwoordig

gebruiken veel voorbeelden en bieden

Shockwave en echografie
Naast het zoeken naar samenwerkingen,
zit Donders ook niet stil als het gaat om
nieuwe technieken en behandelmetho-

‘Je moet nooit bang zijn om geld te vragen
voor iets wat je goed kan!’

den. Zo werkt men in de praktijk al enkele
jaren succesvol met Shockwave therapie.
Shockwave biedt verschillende voordelen. Het zijn kortdurende behandelingen

krijgen we wel eens mensen binnen die

zelfs gratis cursusdagen aan. Dat vind ik

zonder geneesmiddelen of chirurgie, met

zelf al aangeven dat ze Shockwave nodig

een hele slimme manier om het toegan-

over het algemeen weinig bijwerkingen.

hebben. Is dat wel zo? Vraag ik me dan

kelijk te houden.”

Een ander voordeel is dat er geen injec-

af. Misschien komen we aan de hand

ties aan te pas komen en dat de oorzaken

van een echo wel tot andere conclusies.

Gratis echo’s

worden behandeld en niet de sympto-

Bijvoorbeeld als er geen zichtbare calci-

Omdat er in de fysiotherapiepraktijk pas

men. Als aanvulling op Shockwave heeft

ficatie is, kan rust misschien wel beter

enkele maanden wordt gewerkt met

Fysio Donders het afgelopen jaar ook

zijn. Of we sturen een patiënt terug naar

echografie, wordt het voorlopig nog gra-

geïnvesteerd in echografie bij leverancier

de huisarts, ook dat kan voorkomen. Om

tis aangeboden. Vooral om het zo laag-
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Altijd en overal inzicht
in de verbeterpunten
van uw zorgverlening?

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

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

@qualiviewNL

Onze zekerheden:
Innovatief en oplossingsgericht
Bescherming van privacy
Klaar voor de toekomst
Gebruiksvriendelijk
Onafhankelijk

qualiviewNL

Mulitidisciplinair
Fysio Donders biedt diverse soorten
fysiotherapie aan. Geriatrische fysiotherapie, kinder-, kaak- en arbeidsfysiotherapie. Er wordt manuele therapie, triggerpoint therapie, dry needling,
sportblessurebehandelingen en meer
aangeboden. Zelfs fysiotherapie in het
water is mogelijk. Daarnaast huizen op
de hoofdvestiging aan de Velperweg
nog veel meer verschillende disciplines. Zo is hier bijvoorbeeld een
revalidatiearts aanwezig, maar ook
psychologen, een mental coach, een
drempelig mogelijk te houden. Jurian:

Sommigen vragen zich zelfs af of ze

GZ haptotherapeut, ergotherapeuten

“Ik zie het ook als een extra marketing-

het hoofd boven water kunnen houden.

en meer. Doordat hier een breed mul-

tool. Daarbij is alleen het aanbieden niet

Jurian heeft echter alle vertrouwen in

tidisciplinair team onder één dak bij

genoeg. Je moet er een beleving van

de toekomst. Al moet je er uiteraard wel

elkaar zit, zijn de lijnen kort. Er wordt

maken. Je kunt een patiënt nu veel beter

hard voor blijven werken. “Over de totale

veel samengewerkt, er is regelmatig

uitleggen wat je doet, doordat ze direct

linie moet er zeker een professionalise-

overleg en patiënten kunnen eenvou-

mee kunnen kijken, dat werkt geweldig.

ringsslag gemaakt worden. Vooral op

dig worden doorverwezen naar elkaar.

We krijgen dagelijks meer dan honderd

bedrijfskundig niveau. Praktijken moe-

mensen in de praktijk. Als zij positief over

ten veel meer laten zien wat ze kunnen.

ons praten levert dat door de mond tot

Exposure naar buiten is heel belangrijk.

mond reclame heel veel op.”

Maak kenbaar wie je bent en wat je doet,

‘Als fysiotherapeuten moeten we naar een bredere
visie waarbij we verschillende disciplines en
specialisaties samenvoegen’
In de toekomst zullen mensen wél moe-

maar blijf vooral kijken naar wat de klant

ten gaan betalen voor echografie. Je

wil. De klant wil geen fysiotherapeut. De

zou kunnen verwachten dat mensen

klant wil optimaal geholpen worden. Wij

hierdoor afhaken, maar Jurian is hier

hebben een adviserende functie. Niet

heel stellig in: “Je moet nooit bang zijn

voor niets zijn we bij Fysio Donders de

om geld te vragen voor iets wat je goed

afgelopen jaren heel druk geweest om

kan!”

meer aan te bieden dan alleen fysiotherapie. We doen veel meer. We hebben

Vertrouwen in de toekomst

diverse paramedische disciplines in huis

Niet iedereen heeft een zonnig beeld

en zijn tot negen uur ’s avonds en ook op

van de markt voor zorgondernemers.

zaterdag open.”

19

Voor u en uw patiënt
Abakus Compleet is een totaaloplossing voor uw praktijk: EPD, agenda,
declaratiesysteem én boekhouding. De online software is eenvoudig in
gebruik en bespaart u veel tijd. Zo heeft u meer aandacht voor uw patiënt.

• Ondersteuning klinisch redeneren en behandeltraject
• Workflow poliklinisch en klinisch (mogelijkheid tot koppeling ZIS)
• Patiëntenportaal
• 900+ meetinstrumenten (inclusief aanbod Pearson)
• Gratis Abakus Compleet app (Android & iOS)

Vraag
nu een
live demo
aan!

Wilt u een online demonstratie of gratis proefaccount?

088 - 946 22 25 - www.abakus.nl

Het kan niet vaak genoeg worden bena-

schillende disciplines en specialisaties

drukt dat samenwerken van levens-

samenvoegen. Blijf je ontwikkelen en

belang is. Om een totaalpakket aan te

verbeteren.

kunnen bieden moet je wel zoeken naar

Ik vergelijk ondernemen met een roltrap

samenwerkingen. Het is prachtig als een

die naar beneden gaat. Als je nu nog het-

fysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd

zelfde doet als twintig jaar geleden sta je

‘Ondernemen is als een roltrap die naar beneden
gaat. Als je stil blijft staan, ga je achteruit’

Jurian Donders is de drijvende kracht
achter de groei van Fysio Donders,
dat al meer dan 35 jaar een begrip

in knieën. Maar dat blijft denken vanuit

stil. Sterker nog, je gaat achteruit. Om op

is in Arnhem en omstreken. Er wordt

de fysiotherapeut, vindt Jurian. Wij bie-

een dalende roltrap omhoog te komen,

gewerkt vanuit twee locaties. De

den uiteraard ook specialisaties, hebben

kun je niet stil blijven staan, maar moet

hoofdvestiging, ‘Villa Voorzorg’,

een knieteam, een nekteam, maar daar

je keihard blijven werken om omhoog te

bevindt zich sinds 2013 in een monu-

zitten bijvoorbeeld ook ergotherapeuten

komen.” j

mentaal pand aan de Velperweg in

of oefentherapeuten bij. We moeten

Arnhem. Hier wordt voornamelijk

naar een bredere visie waarbij we ver-

de fysiotherapie en revalidatiezorg
aangeboden plus diverse eerstelijns
disciplines. Hier zijn de verschillende
praktijken van Donders gevestigd die
intensief samenwerken en waar hoge
kwalitatieve zorg onder een dak wordt
aangeboden. Niet de ziekte maar de
zieke staat centraal.
Meer info? 

Villa Voorzorg beschikt over een eigen
oefenruimte, maar daarnaast beschikt
de praktijk ook over een andere locatie op een steenworp afstand: ‘Indoor
Action’. Hier wordt gebruik gemaakt
van een ruim aanbod aan fitnessapparatuur met beweegprogramma’s. Ook
op deze locatie zijn een aantal behandelruimtes voor individuele behandelingen.
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Opleidingen en masterclasses voor de
ondernemende fysiotherapeut

Volop kansen om
je (praktijk) te
verbeteren
De markt van zorgondernemers is continu in beweging. Om je
te blijven ontwikkelen is het essentieel om je als fysiotherapiepraktijk te blijven verbeteren. Kennis verbreden, je onderneming (nog) beter positioneren, je bedrijfsvoering strak en
efficiënt organiseren, cliënten / patiënten optimaal bedienen,
ondernemerskansen leren zien en benutten en meer…
Maar hoe doe je dat? Hoe maak je je praktijk ‘beter’ en waar moet
je beginnen? Veel zorgondernemers zien het nut en de meerwaarde van opleidingen en bijscholing.
Tekst: MP Tekst
Beeld: Viola Hazelhoff

Action learning

naren is dat ze letterlijk samen leren.

Het Gezonde Net biedt haar leden al

Praktijken kunnen wederzijds informatie

jarenlang opleidingen, masterclasses en

uitwisselen en van elkaar horen waar

workshops aan. Hierbij wordt gebruik

men in de praktijk tegenaan loopt.

gemaakt van het ‘action learning’ prin-

De coöperatieleden zijn eigenaar van

cipe. Dit houdt in dat de deelnemende

de coöperatie. Zij bepalen dus zelf,

praktijk aan het eind een kant en klaar

als mede-eigenaar, de koers van het

programma of implementatieplan heeft

netwerk. Feitelijk bepalen ze dus ook

en het geleerde vaak zelfs al (gedeelte-

zelf het aanbod van de opleidingen.

lijk) geïmplementeerd is in de dagelijkse

Regiobijeenkomsten en netwerkdagen

bedrijfsvoering. Bijkomend voordeel van

zijn uitermate geschikt om de behoeftes

een opleidingstraject voor praktijkeige-

in de markt te meten. Hier kunnen de
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‘Lean management in de
fysiotherapiepraktijk’

fysiotherapeuten aangeven op welke

Kennis en ervaring delen

gebieden ze ondersteuning wensen.

Het samen leren biedt veel voordelen,

Vervolgens gaat de organisatie hiermee

zeker bij fysiotherapeuten, zegt Harry, die

Opleiding uit de ManagementAca-

aan de slag en biedt opleidingen en bij-

de opleiding Online strategie geeft. “Ik

demy, gericht op het ondersteunen

scholingstrajecten die aansluiten op de

verzorg mijn opleidingen niet alleen voor

van de praktijkbeheerder in het Lean

behoefte. Daarnaast worden praktijk-

zorgondernemers en wat me opvalt is

Management binnen de praktijk. Na

eigenaren ondersteund door verschillende

dat ondernemers in de zorg altijd bereid

elke sessie krijgen de deelnemers

praktijkmanagementgesprekken per jaar.

zijn om kennis en ervaringen te delen.
Ze zien elkaar niet als concurrenten.

huiswerkopdrachten mee die worden
begeleid en getoetst. De cursisten

In het groene hart tussen Woerden

In andere branches zoals de financiële

worden op afstand ondersteund om

en Breukelen, ligt Kamerik. Tussen de

dienstverlening of de bouw merk ik dat

het geleerde in praktijk te brengen

weilanden, in een rustieke omgeving

mensen vaak bang zijn om hun kennis te

middels individuele- of praktijkbrede

pal aan het water, spreken we met

delen uit concurrentieoogpunt. Dat komt

Skype sessies met de begeleiders.

Kwaliteitsmanager Saskia van Niekerk

een opleiding of workshop vaak niet ten

(Het Gezonde Net) en opleiders Karen

goede.” Saskia vult aan: “Wat natuurlijk

de Groot (Smilde & de Groot), Mauk van

ook scheelt, is dat we in een opleiding

Resultaat:
• Praktijkeigenaar/praktijkbeheerder
maakt zich ‘Lean-leidinggeven’

‘Verwacht je een zak geld van de gemeente?

eigen
• Medewerkers van de praktijk

Dan moet ik je teleurstellen’

raken vertrouwd met de Leaninstrumenten en kunnen deze
Heemstra (ZorgSteedsBeter) en Harry

zelden of nooit meerdere ondernemers

• Resultaat: medewerkers hebben

Bijl (Harry Bijl Communicatie), die oplei-

uit eenzelfde plaats hebben. Ons netwerk

relatief meer tijd voor patiënten

dingen verzorgen voor fysiotherapeuten

is landelijk en daarbij werken we ook met

• Medewerkers ervaren meer rust

en praktijkhouders. Met hen spreken we

regiobescherming.”

over het (bij)scholen van zorgonderne-

In de opleiding die Harry geeft, dekt

• Hogere patiënttevredenheid

mers en over enkele nieuwe opleidingen

‘Online strategie’ eigenlijk niet geheel de

• Medewerkers hebben zich

op het gebied van strategie, communice-

lading. Harry: “Dit suggereert een beetje

‘permanent verbeteren’ eigen 		

ren met de gemeente en Lean manage-

dat het allemaal over online gaat, maar

gemaakt.

ment.

de opleiding is veel breder. “Bepaal en

zelfstandig toepassen.

onder minder druk

Mauk van Heemstra
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Saskia van Niekerk (l) en Karen de Groot

‘Fysiotherapie en Gemeente’
Welke kansen biedt de WMO en
WPG?

implementeer je (online) communicatie-

omgaan met gemeenten vaak moeilijk.

strategie’. In vier dagdelen moeten de

Het is vooral veel wachten en er zit regel-

deelnemers zelf de communicatiestra-

matig vertraging in bijvoorbeeld besluit-

tegie van hun praktijk bepalen. Veel is

vormingen. Het begint eigenlijk bij de

natuurlijk afhankelijk van omgevingsfac-

vraag: Wat weet je van je gemeente? En

Opleiding uit de ManagementAcademy,

toren, waardoor dit per praktijk verschilt.

vooral, wat is van belang voor je patiën-

gericht op het ondersteunen van de

Praktijkeigenaren moeten eerst helder

ten? Hier gaan we tijdens de opleiding op

praktijkbeheerder in het WMO en WPG

in kaart brengen welke behoeftes er zijn.

doorborduren. Deelnemers moeten zelf

beleid van de praktijk op regionaal en

Men moet goed nadenken over eenvou-

een plan van aanpak maken. Verwacht je

lokaal gebied.

dige vragen als ‘wie ben je?’ en ‘wat bete-

een zak geld van de gemeente? Dan moet

Na elke sessie krijgen de cursisten

kent dat?’ Iedere onderneming heeft wel

ik je teleurstellen. Je kunt de gemeente

huiswerkopdrachten mee. Hierop

iets dat ze onderscheidt, maar dat moet je

in dat opzichte gerust vergelijken met de

krijgen ze feedback en advies. Deze

ook laten zien. En hoe doe je dat? Tijdens

zorgverzekeraars. Belangrijkste om als

worden begeleid en getoetst. Tijdens

de opleiding maken de deelnemers zelf

praktijkbeheerder te weten is hoe het bij

het curriculum worden de cursisten op

een communicatieplan en krijgen ze (huis-

de gemeente werkt, wie je het beste kunt

afstand ondersteund om het geleerde

werk)opdrachten mee. Na afloop hebben

benaderen en wanneer je dat moet doen.

in praktijk te brengen.

ze dan een praktisch communicatie-acti-

Dat verschilt uiteraard per praktijk en

viteitenplan en de kennis om dit te imple-

natuurlijk per gemeente. Maar je moet

Resultaat:

menteren. Dit past prima in het action

het zelf doen. De gemeente wacht op

• Kennis over wet- en regelgeving

learning principe van Het Gezonde Net.”

jouw initiatieven. Onderwerpen die aan

• Positionering praktijk tov WMO

bod komen, en die voor de fysiotherapeut

items

Kennis van je gemeente

kansen bieden, zijn bijvoorbeeld samen-

Ook bij de opleiding ‘Fysiotherapie en

werkingen met huisartsen of wijkteams.

Gemeente’, die Karen de Groot geeft,

Door veel vragen en praktijkopdrachten,

• Analyse van de praktijkomgeving

staat de deelnemer centraal. “Het is goed

waarbij deelnemers ook van elkaar leren,

• Maken van een plan van aanpak

als er vanuit de fysiotherapiepraktijk zelf

krijgen ze meer kennis over de route bin-

• Komen tot een implementatieplan

vragen komen”, zegt ze. In haar opleiding

nen hun gemeente.”

• Besluitvorming bij gemeente/
overheden

met een activiteitenplanning

Fysiotherapie en Gemeente gaat het
vooral om welke kansen de WMO (Wet

Lean management

Maatschappelijke Ondersteuning) en de

Harry merkt op dat er op bepaalde pun-

WPG (Wet Publieke Gezondheid) bieden.

ten overlap zit met zijn ‘communicatie-

Karen: “Voor fysiotherapiepraktijken is

opleiding’. In laatstgenoemde opleiding
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De manier van zoeken bepaalt in
hoge mate wat er gevonden wordt.

Echografie

Met echografie ziet u vrijwel niets over het hoofd!
Uw fysiotherapeutisch onderzoek geeft veel informatie, maar niet altijd de gewenste
zekerheid. Met echografie verhoogt u in veel gevallen de zekerheid van uw conclusies
tot wel 100%. Wetenschappelijk onderzoek toont dit aan. Uw oordeel wordt betrouwbaarder, waardoor u nóg betere keuzes maakt voor uw behandelplan.
Echografie kan twijfel wegnemen en het beleid van de behandeling optimaliseren. Dat vergroot uw
effectiviteit. Als startende en als ervaren echografist vindt u bij Fyzzio geweldige echoapparaten
voor uw praktijk. Desgewenst met de handige leermodule ‘Guided Imaging Software’. In het
Nationaal Trainingscentrum echografie, kortweg NT-e, bieden wij u bovendien een breed pakket
geaccrediteerde opleidingen voor echografie. Honderden collega’s gingen u voor.
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.

nieuw!
ieuw!

Philips CX50

Philips ClearVue 550

EchoMaster 200

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

Echografie

Shockwave

Medische fitness

Behandelbanken

Fysiotechniek

Opleidingen

bijvoorbeeld op het gebied van com-

lening, hoge medewerkerstevredenheid

‘Outputmanagement’. Naast de oplei-

municatie (met gemeenten). Ook de

en afnemende kosten. Deze manier van

dingen zijn er diverse Masterclasses en

positionering van je praktijk ten opzichte

denken neem je ook mee naar huis. Het

voorlichtings(mid)dagen met thema’s

van WMO-items heeft raakvlakken met

gaat je levenshouding worden! Door deze

als 'E-Health', 'Praktijkoverdracht' en

zijn positioneringsverhaal. Mauk (Lean

oriëntatie op betere zorg, voel je jezelf

'Nieuwe Zorgmarkten’. De opleidingen

management in de fysiotherapiepraktijk)

steviger (het komt namelijk overeen met je

starten eigenlijk altijd met de praktijk als

ziet eveneens onderlinge samenhangen

eigen beroepsovertuigingen!) en maakt je

uitgangspunt en leren van elkaars prak-

en haakt in op Harry: “Wie ben je, wat doe

krachtiger in onderhandelingen ook naar

tijkvoorbeelden staat centraal.

je, wat wil je? Dit soort vragen komen bij

de verzekeraar.” Karen haakt in: “Eigenlijk

De meeste opleidingen worden gegeven

ons allemaal aan de orde. ‘Lean’ is in feite

wil je je praktijk beter laten focussen.

bij Kameryck, maar wanneer er toevallig

permanent verbeteren. Dat doet eigenlijk

Duidelijk voor ogen krijgen waar je goed

veel deelnemers uit 1 bepaalde regio

niemand. Het is een proces waarmee
iedereen in een praktijk elke dag bezig kan
zijn als een vaste gewoonte. Wij willen

‘Verspilling is 80% van de acties die je onderneemt!
Dat moet je zien terug te brengen’

iedereen binnen de praktijk vaardigheden
geven om continu stapjes te maken. We
starten met de definitie ‘waardetoevoe-

in bent en vooral: wat hebben je patiënten

zich inschrijven, dan kan het zijn dat er

ging aan je patiënt. Alle rest noemen wij

nodig?” We kunnen stellen dat alle drie

voor die opleiding wordt uitgeweken

dan ‘verspilling’. Verspilling is 80% van

de opleidingen verschillende raakvlakken

naar de betreffende regio.

de acties die je onderneemt! Het spreekt

hebben.

Om de kwaliteit van de opleiding hoog
te houden en dus te garanderen, wordt

dan voor zich dat je dat terug wilt brengen.
Te hoge werkdruk bijvoorbeeld, is ook ver-

Managementacademy

samengewerkt met experts op het gebied

spilling. Onder druk werken gaat ten koste

In de Managementacademy van Het

van de opleidingsonderwerpen. Iedere

van de kwaliteit van je werk én je eigen

Gezonde Net worden opleidingen geor-

opleiding voldoet aan de vraag en wens

arbeidsplezier en gezondheid. Cursisten

ganiseerd die door met name het prak-

van de coöperatie en is in die zin een

krijgen van ons handvatten op manage-

tijkmanagement gevolgd worden, zoals

stukje maatwerk. Door de overzichtelijke

mentniveau om samen te verbeteren.

de hier genoemde opleidingen mooie

groepsgrootte is een opleiding ook tus-

Lean is een manier van denken en doen

voorbeelden van zijn. Maar ook het

sentijds aan te passen aan de wensen

van iedereen in de organisatie. Het doel

Kwaliteitsmanagement traject (HKZ-

van de deelnemers. Uiteraard binnen de

is om steeds effectiever en efficiënter de

certificering) en het PLUS-traject zijn

kaders van de opleiding.

(zorg)vraag van de patiënt te vervullen. Dit

goede voorbeelden. In 2016 worden daar

geeft slimme, snelle en simpele processen

nog meer opleidingen aan toegevoegd

Ondernemers

die leiden tot een hogere patiënttevre-

zoals de opleiding ‘Qualiview; inrichting

Wat levert het bijscholen de deel-

denheid, hoge kwaliteit van je dienstver-

en output’ en bijvoorbeeld de opleiding

nemers nu op? Is het resultaat van een
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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

Harry Bijl

Online strategie
Op basis van een vragenlijst maakt de
cursist een zelfanalyse van uitgangspunten, organisatie en activiteiten op
gebied van marketing-communicatie.
Tijdens de bijeenkomsten wisselen toelichting en (groepsgewijze)
opdrachten elkaar af. Tussen twee
bijeenkomsten brengt de cursist het
opleiding meetbaar? Een traject als de

meen zijn fysiotherapeuten heel ambiti-

geleerde in praktijk middels huiswerk-

HKZ is goed te monitoren. Het aantal

eus, werken resultaatgericht en hebben

opdrachten.

inschrijvingen voor een opleiding geeft

plezier in ondernemerschap. Niet voor

vaak al een beeld van de behoefte. Maar

niets waren zij een van de eersten die

Kernonderdelen:

hoe zit het met het resultaat? Kun je het

zich verenigden in een netwerk. Ook

• Benoemen en verwoorden van jouw

resultaat van een specifieke opleiding

de oudere generatie heeft nog echt de

meten? Soms is dit lastig. Mauk: “Lean

drive. Leeftijd speelt geen rol als het

• Benoemen en omschrijven van

is een doorlopend proces, maar als ik

bijvoorbeeld gaat om het inzetten van

specifieke doelgroepen in de

een praktijk binnenloop waar volgens

social media. Ze staan eigenlijk overal

communicatie

het lean principe wordt gewerkt, merk ik

voor open, zolang het maar past binnen

dat direct. Je voelt, zeker na een langere

de eigen doelstellingen. Elke onderne-

periode, het verschil in rust. Het is er

ming heeft een marketingbudget en tijd.

geen chaos. Als je het echt gaat meten,

Het is zaak daar zo efficiënt mogelijk

communicatiekanalen en media

zijn er verschillende invalshoeken: het

mee om te gaan. De (online) strategie is

• Communiceren op de praktijkvloer

aantal verbeteringen dat medewer-

hierbij belangrijk, maar door bijvoorbeeld

• Vereisten voor een website anno

specifieke bedrijfsprofiel

• Definiëren doelgroepgerichte
boodschap
• Bepalen van bijpassende

2016

‘Binnen de zorg is de fysiotherapeut het meest

• Gebruik social media in

ondernemend’

• Creatieve manieren om relatie met

cliëntencontact
klanten in de regio te versterken

kers per maand uitvoeren, de stijgende

lean te werken ga je ook steeds slimmer

patiënttevredenheid en medewerkers-

je diensten leveren. En als je binnen je

motivatie, maar ook de rust, ruimte en

gemeente de kansen en mogelijkheden

dalende kosten, om er een paar te noe-

optimaal weet te benutten, pluk je hier

men.”

ook de vruchten van.

De opleiders zijn het erover eens dat

Het is duidelijk dat ondernemers in de

iedereen die zich voor een opleiding

zorg nooit uitgeleerd zijn en dat er nog

inschrijft, sowieso al gemotiveerd is. Het

volop kansen liggen om je te verbeteren

werkt prettiger als het geen verplichte

en te ontwikkelen. Met het aanbieden

(bij)scholing is. De motivatie van de

van opleidingen en masterclasses pro-

fysiotherapeuten is zelfs bovengemid-

beert Het Gezonde Net hier een steen

deld hoog, menen de opleiders. Binnen

aan bij te dragen. j

de zorg is de fysiotherapeut het meest
ondernemend van aard. Over het alge-

Meer info? 
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Slim bewegen met de juiste dosis

The art of
move smart
Tekst: Geert – Jan van der Sangen
Illustraties: Anne van den Berg

Het plaatje waarin we de evolutie van de mens zien, beginnend
als neanderthaler en nu in dezelfde houding achter het bureau
zittend, is schrijnend. Vaak staat er dan onder: ‘man was made
to move’. Een stellingname die we allen omarmen en van waaruit
we een aanbod formuleren, gericht op het in beweging krijgen
van iedereen die dat nog niet doet. De echte vraag is of wij mensen wel zijn gemaakt om te bewegen. Dat het goed is voor ons lijf
is wel duidelijk. De echte vraag is of wij mensen wel zijn gemaakt
om te bewegen zonder dat daar een sterke noodzaak toe is.
Dat bewegen goed is voor de mens

kaanse stammen. De mannen gaan om

trek ik niet in twijfel, maar de praktijk

de paar weken op jacht (liggen de rest

leert ons dat we liever zitten, op kan-

van de tijd voor de hut) en als de jacht

toor of voor de buis. De meesten van

niet lukt, starten ze de death race, waar-

ons komen alleen in beweging ‘als het

bij 1 lid van de stam op het heetst van de

moet’, dus misschien is het wel niet

dag achter de prooi aanrent totdat …..

zo evident dat de mens echt gemaakt
is om te bewegen. Kijk naar de leeuw,

We weten allemaal dat het veranderen

de koning van het dierenrijk; hij ligt

van iemands beweeggewoontes niet

minstens 20 uur per dag lekker lui te

bepaald eenvoudig is. Het is de kunst om

dommelen, verplaatst zich af en toe en

iemand op de juiste manier en in de juis-

is zo’n 30 minuten lichamelijk actief

te taal aan te spreken en op die manier

om een prooi te vangen, en dan vaak

te motiveren. Waar de een gevoelig is

nog om de dag. Zelfs de koning van het

voor met name face-to-face contact en

dierenrijk haalt de beweegnorm niet en

een omgeving met veel mensen, moet

komt alleen in beweging om te eten.

de ander daar niets van hebben en wil

Dit zelfde gedrag zien we bijvoorbeeld

het juist zelf doen, het liefst in zijn eigen

ook bij de leefwijze van inheemse Afri-

omgeving.
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Stappenteller en hartslagmeter

Er zijn voorbeelden genoeg van apps en

groeiende Nederlandse bedrijven, gaan

Als je dan kijkt op welke manier mensen

wearables (fitness trackers, stappentel-

heel digitaal en virtueel en maken kop-

zich tegenwoordig ‘laten beïnvloeden’,

lers, hartslagmeters etc.) die gouden

pelingen met apps als Runkeeper en

spelen moderne technische midde-

bergen beloven. Denk maar aan de

MyFitnesspal, maar ook met wifi weeg-

len, zoals sociale media en apps, een

bekende fitness trackers van PulseOn,

schalen of activity trackers.

steeds grotere rol. Alle nieuwe digitale

Nike, Jawbone, Fitbit, Polar of Garmin.

technieken zorgen ervoor dat mensen

Ze zijn er allemaal op gericht om niet

Het komt allemaal op hetzelfde neer;

de deur niet meer uit hoeven om bood-

alleen in een club te bewegen, maar

het zijn grote beloftes om met minimale

schappen of bankzaken te doen of om te

ook buiten in beweging te komen. Er

inspanning maximaal resultaat te berei-

shoppen (Aan ons natuurlijk de taak om

zijn apps die meer fungeren als een

ken. Op Facebook vind je tal van challen-

deze mensen toch in beweging te krij-

‘persoonlijke’ fitnesscoach zoals Moov,

ges met de leukste filmpjes en prachtige

gen). Het ‘gemak’ van het gebruik van

Evi en Runkeeper (kijk voor een actueel

voorbeelden, maar of je nu in 100 dagen

deze digitale hulpmiddelen, verwacht

overzicht op www.inkin.com/wearables/).

voor altijd fit en gezond kan worden?

men ook wanneer het gaat om in bewe-

Daarnaast zijn er duizenden gezond-

ging te komen. Mensen zoeken apps die

heidsapps (o.a. gericht op afvallen of

Bewustwording en volhouden
Het aanpassen van iemands beweeg-

Laten we echter een tweede belangrijke

gewoontes is in feite gedragsverande-

evolutionaire wet niet vergeten: ‘Je moet je

voeriger toegelicht hoe je dit stapsgewijs

aanpassen om niet uit te sterven’

eerste fase hierbij is de fase van bewust-

ring. In de vorige uitgave heb ik al uitkunt bewerkstelligen. De belangrijke
wording. Al deze apps en devices zijn een
mooie toevoeging in deze bewustwor-

het bewegen zo makkelijk en inzichte-

meditatie) waarvan de meeste zijn

lijk mogelijk maken, om zo het snel-

gericht op een (snelle) work-out voor

ste resultaat te bereiken. Wearables

thuis. ‘7 minutes’ is misschien wel

Wat later, in de fase van het volhouden

kunnen eveneens worden gebruikt

de bekendste. Heel populair is samen

kunnen bijvoorbeeld challenges een

om fysieke parameters zoals hartslag,

trainen met een digitale ‘personal trai-

belangrijke bijdrage leveren. Dan is de

bloeddruk, gewicht, vetpercentage en

ner’ zoals FitStar, FitOrbit of FitNet dat

sociale context, ook virtueel, wel dege-

bloedsuikerwaarde te meten.

aanbieden. Fitmo en VirtuaGym, snel

lijk van belang. In die zin kun je moti-
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dingsfase.

vatie overal vinden. Motivatie kan wel

Integratie online en offline

pak? De beste coaches, trainers en lei-

doelgroep afhankelijk zijn. Zo blijkt uit

Kortom, er zijn opties te over, maar waar

ders beschikken over de capaciteit om

onderzoek dat de prikkels voor mannen

doe jij als ondernemer nu goed aan om

situationeel leiderschap te vertonen.

en vrouwen verschillen. Mannen meten

in mee te gaan? Want veel devices rich-

Iedere klant is anders en vraagt andere

graag hun prestaties, vrouwen regi-

ten zich op de eindgebruiker en slaan

vaardigheden van jou om aangesproken

streren veel meer zaken rondom eten

de stap naar de aanbieder van fysieke

te worden. Moderne technieken kun-

en gewicht. Een belangrijk gegeven

activiteiten over. Hoe kun jij je als per-

nen helpen om het beste uit je klant te

om rekening mee te houden. Ook apps

sonal coach onderscheiden in dit digitale

halen. Dus faciliteer je je klant juist met

om slaap, drankgebruik, roken en het

geweld? Het liefst wil je ze waarschijn-

moderne middelen om hem en jezelf

innemen van medicatie te ‘meten’ zijn

lijk weg houden bij jouw cliënten, zodat

meer kwantitatief en kwalitatief inzicht

populair. Hartslag wordt bijna standaard

jouw kennis en kunde centraal staan in

te geven in zijn veranderende beweeg-

gemeten op alle wearables. Voor bloed-

de begeleiding.

patroon.

druk- of glucosemetingen zijn specifieke
apparaten nodig, maar ook daar zien we
dat bedrijven zoals Philips, Google en
Apple zich erop richten. De Apple Watch
is gepositioneerd als HealthWatch en

Het is de kunst om iemand op de juiste manier
en in de juiste taal aan te spreken en op die

dat is direct de belangrijkste toege-

manier te motiveren

voegde waarde. Maar ook op de smartphones is gezondheid een belangrijk
thema en het blijkt dat veel gebruikers
de smartphone toch verkiezen boven

Laten we echter een tweede belang-

Vergeet ook niet dat na de fase van

een extra wearable.

rijke evolutionaire wet (naast die dat

bewustwording nog meer fases door-

Het zal zonder twijfel de toekomst wor-

de mens, al dan niet, gemaakt is om

lopen moeten worden om het verande-

den van de meer op preventie gerichte

te bewegen) niet vergeten: ‘Je moet

rende gedrag te verduurzamen. Namelijk,

gezondheidszorg. Op dit moment doen

je aanpassen om niet uit te sterven.’

de fase van informeren/adviseren en

we de eerste ervaringen op en leren we

Je kunt je ogen dus beter niet sluiten

de fase van actie/aanmoedigen. Een

van het gebruik. In de toekomst zullen de

voor alle veranderingen die je om je

goede coach helpt om de juiste keuzes te

voordelen zo groot zijn voor gebruikers

heen ziet gebeuren. Dus …waarom

maken en hierbij iemand aan te moedi-

dat er geen ontkomen aan is.

integreer je ze niet binnen je eigen aan-

gen. En bij de een zal dat meer via face-
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to-face contact gaan, bij andere klanten

Leefstijlverandering

‘Niet of wel te ruste’ al naar voren is

kan dat grotendeels online gebeuren.

In de inleiding stelde ik al vast dat ‘in

gekomen). Denk maar mee; als iemand

beweging komen’ minder vanzelfspre-

een intensieve training ingaat, maar

Maar hoe dan ook is aanpassen aan de

kend is dan je zou verwachten, uitgaande

weinig energiereserves heeft omdat zijn

nieuwe – veelal virtuele – wereld van

van de stelling dat de mens gemaakt

voedingspatroon niet is aangepast, dan

belang. Aanbieders zien door de bomen

zou zijn om te bewegen. Het is interes-

is de kans groot dat het hongergevoel

het bos niet meer, hoe zouden consumen-

sant om iemand die de eerste stap om

dat tijdens de training ontstaat, wordt

ten dit beleven?

in beweging te komen heeft gezet (al

gestild met een snelle (suikerrijke) snack.

E-health is in opkomst en in de zorg

is het maar via een app), te vragen wat

Aandacht voor voeding, voor, tijdens en
na een inspanning is noodzakelijk.

De coach zal in alle gevallen de gepassioneerde
inspirator moeten zijn

Maar ook het belang van een goed
lichamelijk herstel na een training wordt
onderschat. De effectiviteit van een training (in termen van het lichamelijk echt
sterker worden) wordt hoofdzakelijk
bepaald door de kwaliteit van het her-

steeds nadrukkelijker aanwezig. Nu ook

de reden hiervan is. Heel vaak zal je te

stel, niet door de duur of intensiteit van

steeds meer in de ‘leefstijl’ markt en

horen krijgen dat ‘het tijd werd om iets

de training zelf.

gericht op de eindgebruiker, helemaal los

te gaan doen’. Bijvoorbeeld omdat de

van de aanbieder van fysieke activiteiten.

garderobe niet meer goed past, of omdat

De ideale gezondheidsapp

Dat is een bedreiging, maar er liggen

iemand lichamelijke beperkingen begint

Als we alle genoemde aspecten in over-

direct tal van kansen.

waar te nemen.

weging nemen, dan zijn een aantal zaken

Wanneer het gaat om informatie, com-

Wanneer je aan de slag gaat met ver-

van belang om tot de ideale gezond-

municatie, registratie en motivatie is het

anderen van iemands beweeggedrag is

heidsapp te komen.

domein van e-health natuurlijk uitermate

het van groot belang dat er een goede

Sowieso moet deze app de drie thema’s

geschikt. Van gezondheidsapps tot een

afstemming is tussen de drie pijlers van

rondom leefstijl combineren: bewegen,

online platform en van fitness trackers

leefstijl: bewegen, voeding en rust (zoals

voeding en rust. En op alle drie deze vlak-

tot wearables.

in de vorige MoveMens in het artikel

ken moet de app in kunnen spelen op
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de fase van gedragsverandering waarin

de coach, trainer, adviseur of therapeut

het voor de grote doelgroep de combina-

iemand zich bevindt. Voor de bewustwor-

is het online begeleiden efficiënt, plezie-

tie tussen online en offline zijn.

ding zijn vooral de eenvoudige wearables

rig en mogelijk frequenter. En daarnaast

belangrijk die het beweeg-, voeding- en

verzamel je veel meer data om de juiste

De volgende stap

rustpatroon kunnen kwantificeren. In de

adviezen te geven.

Die combinatie van e-health (on-line) met

fases omtrent het in actie komen en vol-

Hoe mooi de techniek is, hoe stimulerend

het reguliere beweegaanbod (off-line)

houden, spelen bijvoorbeeld challenges

de social media zijn of hoe motiverend

is ook onderdeel van ‘blended care’. En

een grotere rol.

de app blijkt, je wordt niet fit van het

dat in een omgeving, waar al meer op

lezen van een gebruiksaanwijzing van

het gebied van leefstijl gebeurt. Waar

Daarnaast moet de app inzicht geven in
bepaalde persoonlijkheidsaspecten van
de gebruiker. Beschikt deze over voldoende ‘zelfmanagement’ vaardigheden?
Dat bepaalt voor een belangrijk deel in
hoeverre de coaching dwars door de ver-

Je wordt niet fit van het downloaden van een
app of het lezen van een gebruiksaanwijzing
van een wearable

schillende fases van gedragsverandering
meer online of meer offline moet plaatsvinden.
een wearable of het downloaden van

mensen al komen omdat gezondheid een

Het is zowel een kans als uitdaging voor

een app. Bij gedragsverandering gaat het

thema is. Uiteraard behoren (fysiothera-

professionals: het combineren van online

om het gehele proces; van intentie naar

pie)praktijken daartoe, maar tevens apo-

en offline waarbij apps en wearables

daadwerkelijk doen.

theken, gezondheidscentra en sportclubs.

ondersteunend zijn. De coach zal in alle

In de fase van bewustwording is het een

Het is ook de combinatie van fysiek, men-

gevallen de gepassioneerde inspirator

mooie spiegel. Bij het voorlichten en

taal en virtueel. En niet te vergeten de

moeten zijn. Moderne technologie zal

adviseren is het heel goed om gebruik

combinatie van een locatie elders, thuis

helpen om de coach zich te laten focus-

te maken van deze moderne middelen.

en buiten.

sen op zijn of haar taak om te motiveren

Wanneer klanten in staat zijn het heft in

Move smart betekent dus dat er een

en samen met de klant te zorgen dat het

eigen handen te nemen is het blijvende

beweging in gang wordt gezet die gebruik

(SMART) resultaat ook wordt gehaald.

ondersteuning, in het andere geval is er

maakt van ‘smart’ technologieën en daar-

Want het werkt twee kanten op: Voor

face-to-face contact nodig. In die zin zal

bij meetbare en haalbare doelen stelt. De
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Masterclasses 2016
(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 2016

28 acc.
punten

Neuromoduleren
van de

Hans van
den Berg

wervelkolom
€ 1.225,NAOMT leden:
€ 980,-

27 acc.
punten

4 cursusdagen
medio 2016

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

14 beweegtips
Integreer bewegen in
in je dagelijks leven:
1.	Neem een hond en ga dan ook
regelmatig wandelen
2.	Parkeer de auto in een wijk
(onbetaald) verderop
3.	Kijk verslavende series terwijl je
beweegt op je thuistrainapparaat
4. Stap een halte eerder uit de bus
5.	Kies voor een audiobook en ga
wandelen of fietsen
juiste dosis van het goedkoopste (bewe-

Prikkels die leiden tot de juiste stap-

gen) en beste (voeding) medicijn met een

pen in gedragsverandering zijn het uit-

lekker, rustgevend en gezond

app die zorgt dat je het medicijn op tijd

gangspunt. En daarmee is het mogelijk

7.	Ga weer zelf klussen of echt

inneemt, gecombineerd met voldoende

om zowel gezond gedrag te belonen als

pauzes gedurende de dag (rusten).

deze beloning om te zetten in een loyalty

Move smart stelt bijvoorbeeld de juiste

programma waarin gebruikers steeds

dosis bewegen in door FIT-punten te

een stap verder komen. Want dat is wel

halen. Deze worden in de app geregi-

nodig om in beweging te blijven. j

6.	Onderhoud je eigen tuin; het is

opruimen
8.	Fiets naar het werk, supermarkt
of sportclub
9.	Maak een wandeling na het eten,
zeker na de lunch
10.	Neem de trap als het kan, of stap

streerd. Op het moment dat je ook de

eerder uit de lift

Prikkels die leiden tot de juiste stappen in
gedragsverandering zijn het uitgangspunt

11.	Zet een hometrainer voor de TV,
sport kijken wordt een belevenis
12.	Combineer 1 minuut ‘joggen op de
plaats’ met ieder toiletbezoek
13.	Neem een beweegpauze na een
uurtje zitten

juiste keuzes maakt met bijvoorbeeld ‘vers

Met dank aan Maarten Bijma, Yves van

eten’ krijg je een extra beloning. En bij de

Craenenbroeck, Caroline Mangnus en

juiste ‘mind’ score op het gebied van ont-

Peter Westdijk voor aanvullingen en kri-

spanning ontvang je bonuspunten.

tische kanttekeningen.

14.	Speel met je kinderen of
kleinkinderen (of hond)

Meer info? 
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Voor veel orthopaedische klachten is
Shockwave therapie ‘therapy of first choice’

Shockwave therapie
na 10 jaar vaste
waarde in praktijk
Tekst: Gerard Drossveld
Beeld: Marcel van Manen

Tien jaar na de introductie van Shockwave therapie in Nederland
is deze behandelvorm een veelgebruikte methode bij de behandeling van diverse klachten. De behandeling wordt vandaag de
dag al door veel fysiotherapiepraktijken aangeboden. Op 27
november vond in Zwolle het Nationaal Shockwave Congres 2015
plaats. Naar aanleiding van dit congres en het 10 jarig bestaan
van deze behandeltechniek in 2016, geeft MoveMens haar lezers
een overzicht van de kernpunten van deze behandelmethode.
Historie

- bij centraal neurologische klachten.

Shockwave therapie werd voor het

Toen Fyzzio International, destijds nog

eerst als behandelvorm ingezet als nier-

actief onder de naam GymnaUniphy, in

steenvergruizer. Later ontdekte men dat

2005 deze therapievorm in Nederland

shockwaves naast de destructieve wer-

introduceerde, was dat een bijzondere

king bij hoge intensiteiten samengaat

keuze omdat shockwaves wereldwijd

met een biostimulerende en pijnstillende

eigenlijk alleen door medisch specia-

werking bij gebruik van lagere energieni-

listen en orthopeden werden gebruikt.

veaus. Daarmee kon de transfer gemaakt

Ad Evers, directeur van Fyzzio, zegt

worden naar indicaties voor weefsel-

daarover: “Patiënten met de indicaties

herstel en worden shockwaves momen-

voor shockwaves werden in Nederland

teel regulier toegepast bij orthopedische

vooral door de fysiotherapeut gezien. De

klachten, urologische klachten, cardiale

beslisboom en de applicatietechniek lag

vaatproblematiek en - nog experimenteel

dus heel dicht bij het fysiotherapeutisch
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Radiale shockwave Therapie
De radiale shockwave bundel
divergeert vanaf de behandelkop
en de intensiteit neemt in
de diepte af.

Gefocusseerd
Shockwave Therapie
Focussed shockwaves convergeren
naar het focuspunt en bereiken
daar hun maximale intensiteit.

denken. Wel moesten we de kwaliteit

uit die vereniging geformuleerde inter-

orthopedische klachten ‘therapy of first

van de toepassing borgen en moesten

nationale consensus statements. Het

choice’, veelal in combinatie met een

patiënten en huisartsen weten dat deze

Nationaal Congres Shockwave Therapie

beweegprogramma. Hiervoor bestaat

nieuwe therapie er was. We namen

van 27 november jl. toonde naast de

level 1 en 2 evidentie (hoogste niveaus)

het initiatief tot oprichting van Impuls-

traditionele indicaties en toepassingen

voor de mid portion achillespees tendi-

NVMST, de Nederlandse Vereniging voor

ook de nieuwe indicaties voor radiale

nopatie, het mediaal tibiaal stress syn-

Musculoskeletale Shockwave Therapie.”

shockwaves, zoals behandeling van

droom en de calcificerende tendinopathie

NVMST, opgericht in 2006, telt inmid-

spierfascia en paravertebrale applicatie.

van de m. supra spinatus. Ook voor de
fasciopathie plantaris (hielspoor in de

dels 250 aangesloten praktijken die
Shockwave therapie toepassen. Niet alle

Plaats in de zorg

volksmond) is de werking voldoende aan-

shockwave praktijken zijn lid. Leden krij-

Shockwave therapie is geen fysiotherapie.

getoond. Er lopen nog veel studies voor

gen enkele privileges en regelmatige

Zorginstituut Nederland heeft dit stand-

een breed indicatiegebied. Binnen het

informatie over interessante onderzoe-

punt en zowel wetgever als zorgverzeke-

behandelarsenaal van de fysiotherapeut

ken. Bovendien staan de praktijken ver-

raar namen dit standpunt over. In de wet

is Shockwave therapie een zeer goed

meld op de website van de vereniging,

BIG is bepaald dat fysiotherapeuten wel

onderbouwde therapievorm.

zodat patiënten snel de praktijk in hun

Shockwave therapie mogen doen, mits

buurt kunnen vinden. Tevens informeert

het deskundig wordt toegepast. Omdat de

Desondanks blijven er vraagtekens. Bij

en adviseert NVMST leden en patiënten

opleiding niet standaard in de studie fysio-

epicondylitis lat. humeri is de werking

op verzoek over uiteenlopende zaken,

therapie zit, zijn er speciale opleidingen

nog niet bewezen. Bij de tendinopa-

vaak via e-mail contact. In 2010 heeft

voor ontwikkeld. De NVMST stimuleert

thie van het proximale deel van het lig.

de NVMST samen met de universiteit

uiteraard het regelmatig volgen van oplei-

Patellae is geen bijdrage aan herstel

Binnen het behandelarsenaal van de fysiotherapeut
is Shockwave therapie een zeer goed onderbouwde
therapievorm

aangetoond bij sportbeoefenaars die
ongewijzigd doorgingen met belasten
tijdens de interventieperiode. Door al
deze resultaten, door het steeds betere
begrip van de aandoening tendinopathie en door gebruik van echografie bij
deze patiënten, wordt de indicatiestelling

van Maastricht een effectstudie gedaan.

dingen en congressen, zodat haar leden

steeds scherper en worden de resultaten

Kortom, Impuls-NVMST is een serieuze

conform internationale richtlijnen werken.

mogelijk steeds beter.

schakel in de zorgketen.

Werden shockwaves in aanvang vooral

NVMST is aangesloten bij ISMST,

ingezet voor patiënten waarbij conserva-

Werkingsmechanismen

de International Society of Medical

tieve therapie onvoldoende hielp, tegen-

Shockwave therapie is in essentie een

Shockawave Therapy en volgt de van-

woordig is Shockwave therapie voor veel

mechanische stimulus die in een frequen-
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tie van enkele pulsen per seconde wordt

Daarnaast geeft Shockwave therapie

Shockwave therapie het herstel bespoe-

toegediend, meestal tussen 3 Hz en 20 Hz.

een geweldige afferente input aan het

digen, zeker als dit samengaat met een

De karakteristieke eigenschap is dat de

lokaal, perifeer en centraal neurologisch

functionele belasting van het weefsel.

puls een hoge piekintensiteit heeft, een

systeem. Patiënten ervaren tijdens de

Er wordt in de te repareren structuur een

korte stijgtijd en enkele na-pulsen met

therapie een intense prikkel, waarvan

vergroot vaatbed gebouwd, waardoor

lagere (negatieve) piekwaarden. Focussed

men nu denkt dat deze tot een ver-

voedingsstoffen en (groei)hormonen hun

Shockwaves (FSWT) hebben dan nog

moeidheid en zelfs onderbreking leidt in

weg naar de laesie vinden. Tevens wor-

als verschil met de Radiale Shockwaves

de geleiding van zenuwen, die men als

den afvalstoffen opgeruimd (fagocytose)

(RSWT) dat de stijgtijd naar de maximale

hyperstimulatie analgesie typeert.

hetgeen ook bijdraagt aan een versnelde

piek zeer kort is en de piek veel hoger.
Shockwaves zijn in essentie mechanische
drukgolven. Deze drukgolven stimuleren
op celniveau (Focussed Shockwaves meer
dan Radiale Shockwaves) en op weefsel-

Tegenwoordig is Shockwave therapie voor veel orthopaedische klachten ‘therapy of first choice’, veelal in
combinatie met een beweegprogramma

en structuurniveau (Radiale Shockwaves)
een aantal biologische processen. Deze
stimulering verloopt als volgt:

Als laatste werking denkt men dat de enor-

afvoer van bijvoorbeeld hydroxyapathiet,

Het principe van mechanotransductie,

me sensorische input ook de pijngebieden

het hoofdbestanddeel van calcificaties in

dat ook de basis vormt voor bewegings-

in het centraal zenuwstelsel beïnvloedt. De

pezen. Indien calcificaties in de resorp-

therapie, is ook van toepassing op deze

hyperstimulatie analgesie ontstaat direct

tiefase verkeren kan dit proces worden

mechanische drukgolven. Beweging en

tijdens de behandeling en houdt gedu-

versneld. In de stabiele of formatie fase

Shockwave therapie stimuleren trek- en

rende uren na de behandelsessie aan.

kunnen hoog intensieve shockwaves zor-

drukkrachten in onze weefsels, waardoor

Deze directe beïnvloeding van pijn is soms

gen voor desintegratie van calcificaties,

cellen worden aangezet tot activiteit.

spectaculair bij chronische pijnklachten.

waardoor resorptie en fagocytose mak-

Door de specifieke karakteristieken doet

kelijker verlopen.

Shockwave therapie dat heel effectief.

Effecten

Pijnstilling is soms spectaculair. De

Bewezen is een activiteittoename van

De effecten laten zich op basis van

patiënt voelt dan al tijdens de behande-

fibroblasten, een verhoogde release van

bovenstaande informatie raden. Het her-

ling een afname van de oorspronkelijke

het hormoon VEGF, toegenomen migratie

stelvermogen van spieren en pezen wordt

pijn. Niet zelden zakt de pijn door een

van mesenchymale stamcellen naar het

vergroot. Zowel bij rupturen, maar ook bij

sessie 5 punten op de VAS. Voor een

gelaedeerde gebied en een upregulatie

tendinopathiën waarbij de lokale pees-

patiënt met chronische klachten is dat

van macrofagen activiteit.

structuur aanzienlijk is beschadigd, kan

spectaculair.
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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

Naast bovenstaande effecten, die vooral

per worden gemaakt, is het mogelijk de

voortkomen uit effecten op celniveau,

parameters gerichter te kiezen en zal

behandelt men in toenemende mate op

waarschijnlijk korter en lichter behandeld

weefselniveau. Triggerpoints, bindweef-

worden.

sel structuren en omhullende fascia

Gefocusseerde en radiale shockwaves

structuren zijn mooie aanknopingspunten

worden binnen een sessie beide toege-

voor de fysiotherapeut. De shockwaves

past, omdat de werking complementair

verhogen de elasticiteit, reduceren de

is. Zowel op celniveau als op weefselni-

weefselspanning en kunnen daardoor

veau wordt het herstelvermogen van de

indirect bijdragen aan een verbeterde

patiënt gestimuleerd. De combinatie van

microcirculatie. Belangrijk voordeel is

externe Shockwave prikkels met een pro-

Ik zie een boormachine die met vrolijk

bovendien dat door deze apparatieve

fessionele toepassing van de bewegings-

geratel, een pad bewandelt over je lijf.

technieken de handen van de fysiothera-

therapie blijkt nog meer dan voorheen

U ziet een veelbelovende techniek

peut worden ontzien. Steeds meer komt

een gouden combinatie. De limieten van

met potentie, een investering voor

uit de markt terug dat de besparing van

Shockwave therapie zullen beter worden

uw praktijk.

de handen van de fysiotherapeut een

begrepen en de inbedding in een multi

En te midden van deze taferelen, ont-

zeer welkome ‘bijwerking’ is.

modaliteit aanpak verloopt voorspoedig.

waar ik mensen die iets met elkaar

Veel praktijken sturen patiënten een

delen.

Ik zie, ik zie

Indicaties

aparte factuur voor deze behandeling.

Voor de fysiotherapeut volgen hieruit de

Dat is logisch gezien de hogere kost-

Niet alleen kennis, of een beroepsor-

volgende indicaties:

prijs van de behandeling en omdat ver-

ganisatie, u deelt vooral met elkaar

• Enthesopathien, dus insertie-tendino-

zekeraars geen vergoeding geven. Dat

een motivatie.

sommige praktijken de behandeling toe-

U wilt mensen helpen, dat is waar het

voegen aan een zitting fysiotherapie is

om gaat, zo efficiënt mogelijk, met

weliswaar toegestaan, maar in bedrijfs-

langdurig resultaat.

pathien
• Tendinopathien, vooral in de dysrepair
fase
• Pijnsituaties met een aanwijsbare
musculoskeletale oorzaak

economische en strategische zin op lange
termijn onhandig. De verzekeraar is de

Patiënten met klachten aan het bewe-

• Calicificaties in pezen en spieren

lachende derde, want deze geeft geen

gingsapparaat, mensen die last heb-

• Fasciopathie plantaris

extra vergoeding, terwijl ze eigenlijk wel

ben van vervelende pijn, of het nu

• Rupturen van spier, pees of ligament

zou moeten betalen.

topsporters, of vakbroeders zijn.
U zoekt naar verbetering

• Fibromatosis palmaris en plantaris

voor uw

Overigens varen patiënten wel bij deze

patiënten, daarom bent u hier, op zoek

Naast deze primaire musculoskeletale

Shockwave therapie. Mits goed geïn-

naar techniek en instrumenten

aandoeningen worden shockwaves inge-

diceerd en toegepast, bespaart het zit-

zet voor enkele urologische indicaties,

tingen fysiotherapie en dus kosten. Veel

Omdat u de allerbeste zorg wilt ver-

als m. peyronie, chronische (onbegre-

patiënten hoeven dankzij Shockwave

lenen, want dat zit bij u allen in de

pen) bekkenpijn, erectieproblematiek

therapie niet naar de tweede lijn, waar-

botten én de genen.

en inoperabele angina pectoris klach-

door de fysiotherapeut zich nog meer als

ten. Bij al deze aandoeningen zijn de

specialist in beweging kan profileren.

Dit gedicht is geschreven door Marieke

aangrijpingsmechanismen zoals eerder

Kortom, het biedt volop kansen voor de

van Bolderen, stadsdichter te Zwolle.

beschreven.

ondernemende fysiotherapeut. j

Zij schreef het speciaal als afsluiting

(m. dupuytren en m. ledderhose)

van het Nationaal Shockwave Congres

Toekomst

2015.

In de nabije toekomst kan de indicatiestelling voor Shockwave therapie scher-

Meer info? 
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Fysiotherapie in beweging door digitalisering

E-health in de
fysiotherapie: een
zorg voor later?
Tekst: Michel Pasman & Edwin van Leeuwen

Verschillende professionals en specialisten binnen de gezondheidszorg waarschuwen de overheid en zorginkopers dat de
zorgconsument steeds meer een statisch leven leidt. We bewegen steeds minder en de dagelijkse taken en behoeften worden
veelal vanuit de luie stoel met een smartphone of tablet uitgevoerd. In sommige gevallen ongewild, zoals we zien bij veel
ouderen, maar ook bij kleuters wordt steeds meer een statisch
bewegingspatroon geconstateerd. Niet alleen ouderen en jongeren zijn hiermee een kwetsbare bevolkingsgroep geworden, ook
de ‘gewone’ patiënt loopt door een statisch bestaan bepaalde
gezondheidsrisico’s.
Door de digitalisering van communicatie-

een soort ‘digi-taal’, kan de Nederlandse

en recreatiemiddelen zullen zorgbeoe-

gezondheidszorg reageren door middel van

fenaars uitgedaagd worden in hoe zij de

‘digi-zorg’. De fysiotherapeut omarmt hier-

patiënt het beste kunnen bereiken, bena-

mee de mogelijkheden van bijvoorbeeld

deren en behandelen. Naast het versobe-

smartphones, tablets en apps.

ren van de Zorgverzekeringswet, waarbij
steeds meer patiënten zorg mijden en

2 keer per 15 minuten

soms bewust onbehandeld willen blijven,

Die uitdaging aangaan is belangrijk, want

is digitalisering van de samenleving een

uit cijfers van markt- en onderzoeksbureau

andere belangrijke oorzaak waarbij patiën-

GfK blijkt dat in juni 2015 maar liefst 10,6

ten moeilijker te motiveren zijn voor zorg

miljoen Nederlanders in het bezit zijn van

in het algemeen. Omdat patiënten steeds

een smartphone; vrijwel alle jongeren

meer aangesproken willen worden met

bezitten tegenwoordig een smartphone.
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Momenteel zijn er zelfs meer tablet bezit-

wordt sinds 1999 e-health genoemd.

altijd nodig zal zijn en cruciaal is binnen

ters dan desktop bezitters. Het Britse

Jan Pieter Dijkstra vertelde in de laat-

het diagnosticeren. Voor de therapeuti-

marketingbureau Tecmark concludeerde

ste editie van MoveMens over de IT

sche en nazorgfase, zijn wearables als

in een onderzoek naar het smartphonege-

binnen de zorg, van waaruit we kunnen

de activity tracker voor handen. In de

bruik, dat men 211 keer per dag een blik

opmaken dat ontwikkelingen als net-

vorm van bijvoorbeeld een horloge worden parameters als de hartslag, activiteit

‘Ik ben een groot voorstander van innovatie en

en duur gemeten en geüpload naar een

implementatie van IT in ons vakgebied, maar ik zie

men een grafische weergave van de

dit vooral als een marketingtool’

motivatie en het stellen van behandel-

computer. Met speciale software kan
resultaten overleggen aan de patiënt. Ter
doelen, kan de patiënt per tijdseenheid
‘punten’ verdienen. Deze mogelijkhe-

werpt op een smartphone; dat is gemid-

werksystemen, afsprakenapps en soft-

den hebben zich verder ontwikkeld, de

deld 2 keer per 15 minuten.

waresystemen voor medische tests al

patiënt kan hetgeen de activity tracker

zijn opgepakt door de gezondheidszorg.

meet, zelf beheren door middel van een
app op de smartphone. Voor de nazorg-

Duidelijk is dat dit een trend naar een
meer digitale lifestyle behelst. Hoe

E-health in de fysiotherapie

fase, maar ook zeer goed inzetbaar voor

heeft de fysiotherapie tot nu toe hierop

Voor fysiotherapeuten kun je binnen het

de overige fasen, is er een online chat-

gereageerd, waar is de fysiotherapeut

implementeren van e-health een onder-

functie op de website van een praktijk of

mee geholpen en wat zijn de voor- en

scheid maken tussen de diagnostische

behandelaar. Het voordeel van deze vorm

nadelen van digitalisering? Om te be-

fase, therapeutische fase of nazorgfase.

van e-health is dat men er niet altijd spe-

ginnen wil je als zorgbeoefenaar mee-

Een bekend hulpmiddel dat vandaag de

ciaal voor hoeft in te loggen. Afhankelijk

bewegen door een deel van de zorg

dag al ingezet wordt binnen de fysio-

van het resultaat na een chatgesprek,

te digitaliseren; voor, tijdens of na de

therapeutische zorg, zijn de wearables,

kan via een app nazorg verleend worden

behandeling. Het digitaliseren van de

kleine sensoren die men op het lichaam

door de ontvangen video-opnames van

zorg door gebruik te maken van infor-

kan vastmaken en op afstand fysieke

oefeningen of sportschema’s.

matie- en communicatietechnologieën,

parameters meet. Voor de diagnostische

zoals een online cloud voor dataopslag

fase zijn wearables nauwelijks ontwik-

Sinds kort zijn er ook fysiotherapeuten

of een applicatie voor de smartphone,

keld omdat live contact met de patiënt

die binnen de verschillende fasen van de
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zorg geheel of gedeeltelijk online werk-

is binnen haar beroepsgroep. Sommige

Apps kunnen ook ondersteuning bieden

zaam zijn. De interactie met de patiënt kan

collega’s beschouwden haar werkwijze

aan de fysiotherapeut. Dennis Hermsen,

verlopen via verschillende online kanalen,

als een uitholling van het vak. Eric Saedt,

handfysiotherapeut in Oosterbeek, is

eventueel aangevuld met live contact.

(sport)fysio- en manueel therapeut in

positief over e-health binnen de fysio-

Deze nieuwe vorm brengt een kostenbe-

Ravenstein, is sceptisch over online fysio-

therapeutische behandeling. Zelf maakt

sparing met zich mee, iets wat aantrek-

therapie: “Ik ben een groot voorstander

hij gebruik van de applicatie WhatsApp

kelijk is voor alle stakeholders binnen de

van innovatie en implementatie van IT in

om zijn patiënten te coachen bij het

zorg: overheid, zorginkopers, zorgbeoefe-

ons vakgebied, maar ik zie dit vooral als

uitvoeren van oefeningen thuis. Binnen

naars en patiënt. Vooral de patiënt profi-

een marketingtool. In de meeste gevallen

deze app deelt hij korte video-opnames

teert van tijdwinst met online fysiothera-

zal fysiek onderzoek noodzakelijk zijn om

van een juiste uitvoering van bepaalde

pie. Hij hoeft namelijk de deur niet meer

de oorzaak van een klacht vast te kun-

oefeningen. De patiënt kan vervolgens

uit, een consult kan immers thuis of op het

nen stellen. Ik kan bijvoorbeeld niet via

de video-opnames onbeperkt terugkij-

werk plaatsvinden.

een webcam onderzoeken waar iemands

ken. Een eenvoudige en laagdrempe-

hoofdpijn nu precies vandaan komt.”

lige toevoeging aan het behandeltraject.
Hermsen is tegelijkertijd ook realis-

In 2013 deed de Radboud Universiteit in
opdracht van Achmea en HC Health onder-

Apps

tisch: “De relatie tussen zorgverlener

zoek naar deze nieuwe vorm van fysio-

Applicaties kunnen een aanvullende rol

en patiënt als fundament van de zorg

therapie. Aan het onderzoek namen 133

spelen bij de behandeling van klachten,

zal altijd nodig zijn. Afhankelijk van de

werknemers met lichamelijke klachten

mensen met klachten kunnen hiermee

zorgfase waarin een patiënt zich bevindt,

deel. Zij kregen een jaar lang consulten

buiten een fysiotherapeut om oefeningen

wil je als zorgverlener ook niet van de

via webcam en telefoon, oefeningen en

doen. De ‘Lage Rugpijn App’ biedt een

patiënt een behandelaar maken.”

advies werden aangeboden via een online

oefenprogramma van tien weken gericht

platform. Het onderzoek toonde aan dat

op het verminderen van rugpijn. Het bevat

Vaak worden metingen nog handmatig

het aantal benodigde behandelingen sterk

oefeningen die mobiliserend en stabili-

verricht door de fysiotherapeut, maar er

daalde ten opzichte van reguliere fysiothe-

serend toewerken naar het versterken

bestaan ook apps die bijvoorbeeld de

rapie, mét behoud van zorgkwaliteit.

van de spieren. Een ander voorbeeld is

goniometer vervangen. Hiermee kan de

FysiOtherappy. Deze app helpt patiënten

zorgverlener met zijn mobiel de meting

Fysiotherapeuten zijn doorgaans minder

zelfstandig oefeningen doen ter preventie

verrichten. Minder foutgevoelig, sneller

positief over deze ontwikkeling. Martine

en vermindering van schouder- of rug-

en objectiever? Saedt heeft een gonio-

Rooth, oprichter van Fysiovoorjou.nl, ver-

klachten. Door middel van 3D-animaties

meter app gebruikt in zijn praktijk: “Ik

telt in het artikel ‘Emerce eHealth: fysio-

krijgt de gebruiker een goed beeld van hoe

was enthousiast over deze fysio app,

therapie online’ dat er veel weerstand

een oefening uitgevoerd moet worden.

maar in de praktijk blijkt een handma-
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tige meting net zo accuraat en minder

in een patiëntdossier zou kunnen inladen?

verwacht dat hij meer de verantwoordelijkheid neemt over diens gezondheid

omslachtig. Sommige zaken kun je wellicht beter zo simpel mogelijk houden.

Henk Groen, directeur van de paramedi-

en zelfredzaam is in de primaire reactie

Bovendien gaan de batterijen van een

sche software Abakus en Incura, heeft

op lichamelijke klachten. De patiënt zal

traditionele goniometer nooit leeg.”

twee apps ontwikkeld die geschikt zijn

meer zelf gaan doen en wordt daarmee

voor fysiotherapeuten: Abakus Compleet

automatisch meer betrokken in het zorg-

Saedt maakt gebruik van twee apps bin-

en Incura Pro. De apps zijn een toevoe-

proces. E-health biedt mogelijkheden

nen zijn praktijk: Fytek en Incura Pro. Fytek

ging op de gelijknamige online software

waarmee mensen een deel van de klach-

gebruikt hij om aan zijn patiënten oefenin-

en biedt de gebruiker snelle en beveiligde

ten zelf kunnen voorkomen of verhelpen.

gen mee te geven naar huis. Deze oefe-

toegang tot zijn gegevens op zijn mobiel.

Dit kan patiënten het gevoel geven meer

ningen kunnen worden gepersonaliseerd

Groen verwacht dat het gebruik van apps

‘in control’ te zijn over hun eigen gezond-

door het toevoegen van opmerkingen en

binnen de fysiotherapie sterk zal toene-

heid.

aanwijzingen die specifiek gelden voor

men: “Meer gebruiksgemak voor de zorg-

die patiënt. “Het is geen vervanging van

verlener en meer input vanuit de patiënt,

De Scanadu Scout is daar een ander voor-

de opdrachten tijdens afspraken in mijn

daar gaan we naar toe. Een consult bij

beeld van: een klein apparaat dat vitale

praktijk, maar meer als een geheugen-

de zorgverlener is een momentopname,

kenmerken kan meten door middel van

steuntje. De reacties onder mijn patiënten

maar vaker meten kan een accurater

een scan. Binnen een halve minuut heeft

zijn positief, en dat komt indirect weer ten

beeld schetsen van de patiënt. Dat komt

de patiënt inzicht in zijn bloeddruk, hart-

goede aan het behandeltraject.” De Incura

het behandelplan ten goede, indien nodig

slag, temperatuur en het zuurstofgehalte

Pro app is alleen geschikt voor de thera-

kan de fysiotherapeut bijsturen. Ook de

van het bloed. Alles is af te lezen binnen

peut zelf. Deze applicatie biedt hem toe-

administratieve last voor zorgverleners

de bijbehorende app. Dit kan een enorme

gang tot de software op zijn smartphone.

kan verlicht worden door slimme functi-

tijdswinst betekenen als patiënten deze

“Vooral de agendafunctie vind ik handig,

onaliteiten, zodat hij sneller kan schake-

metingen thuis vooraf kunnen doen. Ook

bijvoorbeeld onderweg of als ik op locatie

len en meer tijd heeft voor zijn patiënt.

kunnen zij beter inschatten of actie nodig

ben. Je kunt dan met de patiënt ter plekke

Deze uitgangspunten staan centraal in de

is, of het eerst nog een paar dagen aankij-

een nieuwe afspraak inplannen. Ook is

doorontwikkeling van onze apps.”

ken. Toekomstmuziek? De Scanadu Scout
is ontwikkeld met behulp van crowdfun-

het mogelijk om foto’s en video’s vanuit
je mobiel toe te voegen aan een EPD.” De

Blik op de toekomst

ding en wordt al op korte termijn op de

mogelijkheden voor meer efficiëntie in de

Sinds de hervormingen van het zorgstel-

markt gebracht. Dergelijke apparatuur kan

dagelijkse praktijkvoering zijn eindeloos.

sel vanaf 2006, is de overheid zich steeds

ook interessant zijn voor fysiotherapeuten:

Hoeveel tijd zou je winnen als je door

meer gaan richten op preventie. Van

welke metingen kunnen zij in de toekomst

middel van een scan persoonsgegevens

de zorgconsument wordt steeds meer

verrichten middels een scan? De aanhech-
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Abakus Compleet app
De Abakus Compleet app geeft zorgverleners altijd en overal beveiligde
toegang tot Abakus Compleet op
hun mobiel. De gratis app biedt hen
gebruiksgemak en snelle toegang tot
hun gegevens:
• agenda bekijken en bewerken
• audio-opname, foto, video en scan
maken en toevoegen aan een EPD
• taken en signaleringen afvinken en
ting van spieren, conditie van de pezen of

soonlijke en medische gegevens gewaar-

wellicht iemands botstructuur?

borgd is. Als fysiotherapeut willen wij

bekijken
• patiëntgegevens bekijken en direct

onszelf ook in bescherming nemen omdat

bellen, sms’en of e-mailen

Monitoring op afstand zal mogelijk wor-

wij een geheimhoudingsplicht hebben.”

• geschikt voor iOS en Android

den door wearables zoals activity trac-

Hoewel e-health in de gezondheids-

kers of scanners die patiënten dragen,

zorg door steeds meer zorgbeoefenaars

Niet-klanten kunnen de app ook down-

waarmee zorgverleners op basis van

gebruikt wordt, is nog lang niet bij iedere

loaden en kennismaken met de func-

metingen proactief de patiënt kunnen

fysiotherapeut of praktijkhouder bekend

tionaliteiten in een anonieme demo-

benaderen en een ziekenhuisopname

hoe e-health geïmplementeerd kan wor-

omgeving.

kunnen voorkomen. Voor zorgconsumen-

den. Know how bij fysiotherapeuten

ten wordt steeds meer geautomatiseerd

of praktijkhouders zal meer aandacht

en gedigitaliseerd, we kunnen meer op

moeten krijgen in de ontwikkelingen van

afstand regelen op een tijdstip dat ons

e-health binnen de fysiotherapie.

goed uitkomt. Deze trend zal zich in de
(para)medische sector ook doorzetten.

Volgend jaar juni vindt het grootste

Flexibiliteit is iets wat mensen tegen-

e-health evenement van Europa in Am-

woordig mogen verwachten van bedrij-

sterdam plaats: ‘eHealth Week 2016’.

ven, dus ook van zorgverleners.

Dit evenement wordt georganiseerd
door de Europese Commissie, het Mini-

Hermsen denkt dat ontwikkelingen bin-

sterie van Volksgezondheid, Welzijn en

nen de fysiotherapie aangaande e-health

Sport, en Healthcare Information and

neerstrijken in het gebied van de virtual

Management Systems Society Europe.

reality: “Het gaat te ver om een relatie te

Vanuit het thema ‘You, at the heart of

leggen met een film als The Matrix maar

transition’, ligt de focus op mensen

ik voorzie dat virtual reality de beleving,

die het zorgsysteem willen verbeteren

plezier en kwaliteit van een oefening

en met meer inspraak voor de patiënt.

positief kan beïnvloeden.” Hermsen geeft

Leuke bijkomstigheid is dat Nederland op

aan dat patiënten ervoor open zullen

dat moment voorzitter van de Raad van

staan om e-health te zien als gemeen-

de Europese Unie zal zijn en dat schept

goed in de gezondheidszorg, maar dat de

kansen. Zal 2016 een boost geven aan de

privacy te allen tijde gegarandeerd moet

e-health ontwikkelingen in Nederland? j

zijn: “Ontwikkelingen binnen de fysiotherapie zoals e-health, zijn alleen een
verbetering als de bescherming van per-

Meer info? 
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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 blikken we aan
de hand van de meest recente cijfers met
enkele grafieken terug op de afgelopen
jaren tot 2015.
ParaBench is er 100% voor en door de
fysiotherapiepraktijken. Met deze cijfers
kunnen we de markt in kaart brengen
en op grote schaal prestaties vergelij-

Figuur 1: verdeling man / vrouw over de jaren

ken. 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 bijna 550), hoe beter het beeld
dat we u kunnen schetsen. Totaal gaat
het om 467.905 patiënten en 557.082
klachten in 2014 en 292.540 patiënten /
335.494 klachten in 2015. Intramed PLUS
gebruikers kunnen zelfs gratis gebruik
maken van ParaBench.
Bij de verdeling naar geslacht (figuur 1)

Figuur 2: verdeling man / vrouw in leeftijden

zien we dat beide percentages redelijk
constant zijn, al zien we dat de populatie
vrouwen de afgelopen jaren licht blijft
stijgen, terwijl het aantal mannelijke
patiënten juist af blijft nemen. Wat echter het meest opvalt is het relatief grote
verschil van ruim 10% (cijfers van afgelopen jaar). Waarom krijgt de gemiddelde
fysiotherapiepraktijk meer vrouwen dan
mannen binnen? Wellicht is het tijd om
hier eens onderzoek naar te doen.
Als we naar de leeftijden kijken (figuur
2), dan zien we dat dit geldt voor elke
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Figuur 3: ontwikkeling behandelgemiddelden

leeftijdsgroep, met uitzondering van
de leeftijdsgroep 0-18. Hier bezoeken
gemiddeld iets meer mannen (4,8%) dan
vrouwen (4,1%) de fysiotherapeut. In de
leeftijdsgroep 40-49 is het verschil met
2,2% het grootst.

Daling behandelgemiddelde
zorgelijk
Bij de ontwikkeling van het behandelgemiddelde tussen 2012 en 2015 (figuur
3) zien we dat dit gemiddelde bij zowel
chronisch als niet chronisch daalt. De

Figuur 4: Leeftijdsverdeling niet chronisch man

enige uitschieter is de sterke stijging van
de chronische patiënten in 2012. Ook in
de cijfers van 2015 is alweer een daling
te zien. De daling van het behandelgemiddelde is verklaarbaar en tegelijkertijd
zorgelijk. Verzekeringen met onbeperkte
dekking behoren tot het verleden en pakketten met aanvullende dekking zijn er
steeds minder.
Zorgverzekeraars sturen meer en meer
op behandelgemiddelden en diverse
verzekeraars werken met een behandelindex. Hierdoor daalt weliswaar het
behandelgemiddelde, maar de vraag is

Figuur 5: Leeftijdsverdeling niet chronisch vrouw

welke consequenties dit heeft. Stel dat
de behandelindex op 11,0 is gesteld

bestaat de kans dat deze de jaren erop

grijzing neemt ook de zorgvraag toe op

en een praktijk scoort 12,0 in een jaar.

nog lager gesteld gaat worden.

latere leeftijd. Dit zelfde beeld is overi-

Een praktijkeigenaar wil hier niet op

Tot slot is in de figuur te zien dat het

gens te zien bij patiënten met chronische

afgerekend worden en zal zijn uiterste

behandelgemiddelde

klachten.

best doen om het behandelgemiddelde

patiënten wat harder daalt dan bij niet

Als we kijken naar de toekomst, zet

het volgende jaar op 11 te krijgen. De

chronische patiënten.

deze trend zich door. Wanneer we de

bij

chronische

praktijkvoering wordt hierdoor een stuk

zorgvraag voor 65+ ers met meerdere

lastiger en dit werkt zeker niet stimule-

Meer zittingen door vergrijzing

klachten in 2010 op 100 zouden stellen,

rend zoals wel eens geschetst wordt. Het

Bekijken we de leeftijdsverhouding bij

is de verwachting voor 2030 dat dit stijgt

gedrag verandert wel, maar heeft het

niet chronische patiënten (figuur 4 en 5),

tot maar liefst 180! Een deel van deze

ook effect? Voor een goed beeld moet je

dan vallen een paar zaken op. We zien

extra zorgvraag komt zeker bij de fysio-

bijvoorbeeld ook kijken naar recidieven.

dat de patiënten die de fysiotherapie-

therapeut te liggen. j

Het behandelgemiddelde kan wel dalen,

praktijk bezoeken, steeds ouder worden.

maar wat als de patiënt binnen een

Bij de mannen zien we een sterke groei

jaar weer terug komt? De vraag is of de

vanaf de leeftijd 70-79 en bij de vrouwen

zorg optimaal blijft. Daarbij: Als iedereen

zelfs al eerder (60-69). Mensen worden

zich conformeert aan de behandelindex,

steeds ouder en mede door deze ver-
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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
VANAD Comvio is een automatiseringsbedrijf, gespecialiseerd in het automatiseren van eerstelijns zorgpraktijken.
Met een deskundig team van R&D-ers, field engineers en supportmedewerkers staan wij praktijken bij in het opzetten en beheren van de complete ICT-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 ICT-wereld.
T. 0316 - 294 242 | F. 0316 - 294 100 | I. www.Comvio.nl | Twitter @comvioBV
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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

Abakus is een volledig administratiepakket met EPD, agenda, declaratiesysteem én boekhouding. De webbased
software ondersteunt fysiotherapeuten in het klinisch redeneren, beslissen, objectiveren en registreren van fysiotherapeutische uitkomstmaten. De Abakus Compleet app biedt toegang tot de agenda en de mogelijkheid om foto’s
en video’s toe te voegen aan een patiëntdossier. Abakus wil de fysiotherapeut ontzorgen met als doel: meer tijd
voor de patiënt.
T. 088 - 946 22 25 | 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.gezondheidswijzer.nu
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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)
Eindredactie
MP Tekst
Redactieadvies
Dick Hartog, Janneke Hermans, Geert-Jan van der Sangen en Inge van de Weem (redactie@movemens.nl)
Aan dit nummer werkten verder mee
Yves van Craenenbroeck, Viola Hazelhoff, Martijn Plantinga, Caroline Mangnus, Kris Ubink, Koen Lim,
Lidwien van Loon, Max Lak, Peter Westdijk, Anne van den Berg, Michiel Pasman, Edwin van Leeuwen,
Gerard Drossveld
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Fotografie
Peter van de Kerkhof, Studio Poot Fotografie,
Sonja Inselmann, David Jagersma, Viola Hazelhoff,
Inge van de Weem, Marcel van Manen
Mediamanagement
Geert-Jan van der Sangen en Inge van de Weem
Sales en marketing
Cross Media Nederland
T. 010-742 10 23 gezondheidszorg@crossadvertising.nl
Vormgeving
Atalba (movemens@atalba.nl)

Succesvol in de GGZ | Opleidingen en masterclasses voor de ondernemende
fysiotherapeut | The art of move smart | Shockwave therapie na 10 jaar vaste
waarde in praktijk | E-health in de fysiotherapie: een zorg voor later?

DTP, lithografie, druk en verspreiding
Hollandse InDruk - Drukkerij Damen B.V. Werkendam

Partners
MoveMens wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de partners van MoveMens:
Intramed, Fyzzio, Het Gezonde Net, NAOMT, Abakus, Pharmeon, Qualizorg, VANAD Comvio en
HHP Professional
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgegeven via de website www.movemens.nl. U kunt ook het adreslabel van
het magazine met daarop het oude en het nieuwe adres opsturen naar: Postbus 1027, 2280 CA Rijswijk.
Het is niet mogelijk om telefonisch een adreswijziging door te geven.
Verschijning, oplage en abonnement
MoveMens verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van ca. 13.500 exemplaren. Het magazine wordt aangeboden aan ondernemers in de gezondheidszorg. Via de website www.movemens.nl kunnen ondernemers zich aanmelden voor het lezersbestand. Geïnteresseerden die niet behoren tot de doelgroep kunnen
zich abonneren via de website www.movemens.nl. Een jaarabonnement kost € 24,00 inclusief BTW en
kan op ieder moment ingaan. Opzeggen kan uitsluitend per einde jaar.
Copyright 2015 MoveMens
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook en
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever MoveMens
Media B.V.

MoveMens
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
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Standaard

in Intramed

Met Intramed overziet u in één oogopslag alle afspraken met uw
patiënten, beschikt u over een compleet EPD en hebt u 24/7 inzicht
in de omzetontwikkeling van uw praktijk.

Efficiënt met uw tijd

Meteen in de behandelkamer beginnen aan de hulpvraag van de patiënt.
De patiënt kan zelf vanuit huis zijn gegevens in zijn dossier zetten en een
afspraak maken. Dat scheelt u veel tijd.
Met Intramed PLUS beschikt u over:
• online inschrijving en afsprakenbeheer
• online vragenlijsten (ook eigen vragenlijsten)
• online intake

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

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

Handige koppelingen

Bovendien koppelt de software met handige applicaties waaronder de
AfsprakenApp. Deze herinnert uw cliënt aan zijn afspraak, wat een goede
service is voor uw cliënt en het scheelt u no-shows.

Altijd hulp binnen handbereik

In Intramed zit een handige interactieve helpfunctie die u per scherm de
belangrijkste hulp en tips biedt. En komt u er toch even niet uit dan staan
onze deskundige en vriendelijke medewerkers van het Service Centrum
voor u klaar, ook ’s avonds!

Standaard compleet

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

Intramed is een compleet programma en bevat alle nodige functionaliteiten
en handigheidjes om uw praktijkvoering makkelijk en soepel te
laten verlopen. Alle functionaliteiten noemen is gewoon onmogelijk
maar op onze website vindt u een overzicht van de belangrijke
functies en richtlijnen.
Kijkt u eens op www.intramed.nl/fysiotherapie en heeft u vragen of
specifieke wensen dan kunt u ons altijd bellen of mailen:
telefoon: 0182 – 621 107 of info@intramed.nl

Complete praktijksoftware voor de fysiotherapeut

Het Gezonde Net is een landelijke coöperatie van fysiotherapiepraktijken, waar de leden eigenaar van zijn.
Wij helpen uw praktijk toekomstklaar te maken! Speerpunten zijn:
Kwaliteit
. Online kwaliteit management systeem
Consultancy voor HKZ en Plus audits
Communicatie
Communicatieplatform op LinkedIn
Website voor de praktijk
Bijeenkomsten
Regiobijeenkomsten
Netwerkdagen
Algemene ledenvergadering

Ondersteuning
E-Coaching voor de praktijkmanager
Ontwikkelen in nieuwe markten
Efficiënt inrichten systemen en processen
FysioCockpit voor Financiën en HRM
Masterclasses/opleiding
Online positionering van je praktijk
Lean-management
WMO projectplan maken
Outcomemanagement
Beleidsplan schrijven

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

