
Twee praktijkeigenaren in gesprek met een  

positioneringsdeskundige

Hoe positioneer je 
je praktijk?
Tekst: Martijn Plantinga

Beeld: Roy Borghouts

Halverwege vorig jaar bezochten praktijkeigenaren Hans 

Poelman en Frank Weijers van Medisch Trainingscentrum 

Zoetermeer (MTC) en Fysiotherapeutisch Trainingscentrum De 

Leyens (FTC) een training over het positioneringsvraagstuk van 

de fysiotherapiepraktijk. De training werd gegeven door Jelmer 

van der Meulen (Synergie), specialist in Marketing voor dienst-

verleners. Hij geeft regelmatig trainingen over positionerings-

vraagstukken. MoveMens bracht de drie heren aan tafel en liet 

hen sparren over het begrip positionering…

Meer dan alleen een 
klacht behandelen
Hans start het gesprek: “Aanleiding voor 

onze training was eigenlijk het product 

MyFitplan. Mijn ervaring is dat mensen 

steeds meer op zoek gaan naar pro-

ducten. Dit beweegplan kan een mooi 

aanvullend product zijn dat we ‘erbij’ 

kunnen verkopen in ons fysiotherapeu-

tisch centrum. Het Gezonde Net bood ons 

daarom deze positioneringstraining aan.” 

Frank beaamt: “Stel dat iemand bijvoor-

beeld vanuit de verzekering recht heeft 

op zes behandelingen. Als we MyFitplan 

erbij kunnen verkopen kan de patiënt zelf 

een vervolg geven aan zijn behandeling.”

Jelmer geeft aan dat dit soort produc-

ten belangrijke pijlers kunnen zijn binnen 

een de praktijk, maar men zou zich eerst 

een algemenere vraag moeten stellen: 

Waarom moet een patiënt voor je praktijk 

kiezen? Frank en Hans vertellen dat bij het 

MTC altijd wordt geprobeerd om mensen 

die binnen komen een zo compleet moge-

lijk programma aan te bieden. “In combi-

natie met de verzekering kijken we naar 

de noodzakelijke behandelingen, maar we 

gaan nog een stukje verder. Hoe zit het 

met de conditie? Wat is het gewenste 

einddoel van de patiënt? Hier kunnen we 

zelfs al een kostenplaatje aan hangen. Dit 

kan uiteraard gedurende het traject bijge-

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

nen zeggen: U heeft die en die klacht en Hans Poelman
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dat gaan we op deze manier behandelen. 

Waarom doen jullie het op deze manier?”

Hans: “Wij kijken vooral naar de output. 

En niet alleen omdat verzekeraars daar 

steeds meer op sturen. Vanuit onze exper-

tise en ervaring kunnen we vooraf aan-

geven hoe een behandeltraject eruit ziet. 

Wij weten hoe het verder gaat. Ook als de 

behandelingen straks ‘op’ zijn.”

Jelmer: “Eigenlijk verkopen jullie dus een 

gevoel. Je levert geen behandeling, maar 

een fitheidsgevoel.” Dit wordt beaamd: 

“Klopt, we hebben vooraf een duidelijk 

idee, we herkennen ook patronen, al 

moet je altijd blijven bijsturen tijdens een 

behandeltraject.”

Actief aan de slag
Jelmer vat samen: “Jullie zeggen niet ‘we 

behandelen zes keer en we zijn klaar’. 

Jullie gaan een stapje verder en gaan 

van klachtbestrijding naar ‘je volledig fit 

voelen’. En daarvoor ga je naar het MTC.

Als ik mensen vraag, wat is het MTC 

eigenlijk, welke antwoorden krijg ik dan?”

Het beeld dat mensen bij het MTC hebben 

is het klassieke gevoel van een fysioprak-

tijk, maar waar je ook direct actief aan de 

slag kunt. Niet voor niets zijn de trainings-

zalen op de twee locaties identiek.

Jelmer vindt het mooi dat je direct de 

combinatie	behandelcentrum	/	trainings-

zaal ziet. Al kan er een gevaar zijn dat 

mensen het als fitnesscentrum zien.

Frank reageert: “Sporten is niet vrij bij 

ons. Trainen gebeurt altijd onder begelei-

ding en op een vast afgesproken tijdstip. 

Iedereen krijgt een programma op maat, 

dus je kunt hier niet zomaar even binnen-

lopen om een uurtje te sporten.”

Dat is ook echt de meerwaarde van 

het sportcentrum. Hans: “De training 

over positionering opende ons de ogen. 

We hebben verschillende producten en 

diensten met toegevoegde waarde. In de 

loop der jaren gaan er collega’s weg en 

komen er nieuwe bij. Kennis verdwijnt 

en kennis komt ervoor terug. Sommige 

zaken verzanden en het grote gevaar is 

dat je uiteindelijk weer ‘gewoon’ een 

fysiotherapiepraktijk bent. Maar we zijn 

veel meer!”

“We willen meer naar zelfsturende teams 

maar hadden ook te weinig overzicht. 

Alle collega’s zijn gemotiveerd, maar hoe 

zetten we alles in productie? Kortom: 

Hoe kunnen we optimaal fysiobehande-

lingen op maat inzetten? Kortgezegd was 

dat dit het belangrijkste uitgangspunt 

voor het positioneringstraject. We heb-

ben een externe adviseur ingeschakeld 

die ons aan de hand van de Golden Circle 

van Simon Sinek naar onszelf liet kijken.”

De Golden Circle
De Golden Circle gaat uit van drie cirkels. 

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

‘alle individuele waarom’s moeten passen in  

het grote waarom van de praktijk’

Frank Weijers
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buitenste cirkel is het ‘what’. De meest 

gemaakte fout is dat bedrijven beginnen 

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

gens naar binnen werken.

‘Wat’ zijn je producten of diensten 

en ‘Hoe’ geeft weer op welke manier 

dat gebeurt. De kern van de cirkel is 

‘Waarom’. Dit is dus niet winst maken, 

maar de daadwerkelijke drijfveer waar-

om je je praktijk runt. Een probleem van 

je positionering is dat er een overkill aan 

communicatie is. Het is onmogelijk om al 

je producten apart in de markt te zetten.

Jelmer: “In jullie geval is wat je wilt 

verkopen bijvoorbeeld ‘optimaal bewe-

gen’. Hier hangen verschillende produc-

ten onder zoals MyFitplan, maar ook de 

Huber (een revalidatiemethode waarbij 

driedimensionaal de stabiliteit, coördina-

tie, kracht en het uithoudingsvermogen 

kan worden getraind) en de medische 

trainingstherapie.” Hij noemt het voor-

beeld van De Efteling, al tientallen jaren 

succesvol. De Efteling dompelt men-

sen onder in sprookjes. Denk je aan de 

Efteling dan denk je aan een sprookje. 

Hier hangen het pretpark onder, hotels 

en nog veel meer, maar er is 1 duidelijke 

positionering. Sinek zegt dat organisaties 

veel te vaak benadrukken wat ze doen, 

soms ook vertellen hoe ze dat doen, maar 

het ‘waarom’, dát is belangrijk!

Jelmer stelt: “Waarom zit je in dit vak? 

Als ‘met mensen werken’ en ‘mensen 

een goed gevoel bezorgen’ je drijfveer 

is, had je ook koffiejuffrouw kunnen 

worden…

Het mooie van deze praktijk is dat jullie 

hier al jaren mee bezig zijn. Het MTC 

bestaat al sinds 2001. Het is goed om te 

zien dat je hier nu een vervolg aan geeft.”

Drijfveer
Frank en Hans hebben letterlijk een sche-

ma gemaakt met de vraag: Wat drijft 

ons? Waar staan we met onze praktijk? 

Te beginnen vanuit het waarom. De eigen 

drijfveren worden gekoppeld aan het 

waarom van de collega’s.

“We voeren verschillende gesprekken en 

komen zo tot de grootste gemene deler. 

Alle individuele waarom’s moeten passen 

in het grote waarom van de praktijk.”

Jelmer bevestigt dat dit de enige manier 

is om succesvol te zijn. “Iedereen moet 

achter het bedrijf staan anders kun je 

nooit je visie waarmaken. Het is goed om 

dit zo scherp mogelijk te benoemen. Het 

is de essentie van wat je doet.”

Frank: “Als je bij elkaar zit en bespreekt 

wat nu je echte drijfveren zijn, kom je 

tot interessante resultaten. Vaak vergeet 

je je onbewuste gevoel te benoemen, 

maar meestal is dat je echte drijfveer. Zo 

zagen we op ons oude briefpapier dat we 

bij de diensten al ‘lifestyle & welness’ 

De Golden Circle van Sinek
De Golden Circle is een denkmodel 

van Simon Sinek. Het model is opgezet 

naar aanleiding van zijn onderzoeken 

naar het succes van de meest invloed-

rijke leiders en bedrijven ter wereld. 

Sinek ontdekte dat achter succesvolle 

merken allemaal dezelfde manier van 

denken, handelen en communiceren 

ten grondslag ligt, die compleet tegen-

overgesteld is van hoe de meerderheid 

denkt, handelt en communiceert.

Er zijn drie cirkels. De kern is why, 

daarna volgt how en de buitenste cir-

kel vertegenwoordigt what. De meeste 

bedrijven beginnen met de buitenste 

ring (‘what’) en werken vervolgens 

naar binnen. Maar het is juist de kunst 

om te beginnen bij de kern: ‘why’. 

What: De producten of diensten die 

een bedrijf verkoopt.

How: Hoe doen bedrijven wat ze doen. 

Vaak gebruikt om uit te leggen waarom 

iets anders is of beter.

Why: Wat geloven bedrijven, wat 

drijft hen? Geïnspireerde bedrijven, 

ongeacht grootte of branche, denken, 

handelen en communiceren van binnen 

naar buiten.

Van de drijfveren van de medewerkers hebben we onze missie gemaakt
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hadden staan, terwijl we daar eigenlijk 

nog vrijwel niets mee deden. We hadden 

al wel het idee dat het niet bij alleen 

fysiotherapie zou blijven, maar nu zijn we 

hier ook echt bewust mee bezig.”

Jelmer vindt het goed om te zien dat 

de praktijkmanagers in feite ontdekken 

waarom ze doen wat ze doen. ‘Het is 

meer een kwestie van versterken dan 

veranderen’.

De markt verschuift
Uiteraard spelen ook concurrenten in de 

regio een rol. Hoe meer concurrentie, des 

te belangrijker wordt je positionering. 

Stel dat je hetzelfde aanbiedt als een 

concurrent. Dan zou je kunnen fuseren 

maar dat geniet meestal niet de voorkeur. 

De oude marketinggedachte was om de 

diensten aan te passen aan de vraag van 

de markt. Waar is behoefte, dan passen 

we daar onze dienstverlening op aan. 

Probleem is dat de markt zo snel ver-

andert. Zo snel kunnen dienstverleners 

niet veranderen. Harder schreeuwen is 

geen oplossing. Het alternatief is uit te 

gaan van je eigen, sterke visie. Je moet 

duidelijker vertellen.

De markt verandert niet alleen, de tijd is 

ook moeilijker geworden door de crisis. 

Je wordt gedwongen om heel duidelijk 

te zeggen wat je doet.

Hans: “De markt is de afgelopen jaren 

steeds verschoven. Eerst was de huis-

arts als doorverwijzer belangrijk, toen 

de verzekeraar en nu komen patiënten 

rechtstreeks. De klant is het belang-

rijkste.”

Frank: “De klant wil helderheid en dui-

delijkheid. Dat past weer in ons com-

plete behandeltraject waarover we in 

het begin van dit gesprek spraken.”

Vanuit zijn expertise geeft Jelmer aan: 

“Je moet een positie claimen in het 

koppie van de klant. Als adviseur kan ik 

hierbij helpen en handvatten aanreiken, 

maar je echte positionering komt uit de 

identiteit van jullie onderneming en van 

jullie mensen. Niet van mij. Vraag je 

klanten eens hoe ze jullie zien…”

Frank geeft aan dat er vanuit de HKZ al 

klanttevredenheidonderzoeken worden 

afgenomen, maar wil hierin een stap 

verder gaan: Hoe komen we over? Hierbij 

moet onze eigen drijfveer weer centraal 

staan. Wie zijn we en hoe staan we 

ervoor?

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

uit de cirkel.’ Deze is tijdloos en dat is 

wat jullie bindt.

Binnenkort is de grote verbouwing van de 

vestiging ‘De Leyens’ gereed. Een mooi 

moment om alles in één keer goed te 

doen. Half maart hebben Frank en Hans 

alle gesprekken met de medewerkers 

afgerond. Tussen april en juni wordt 

helder in kaart gebracht wat ze willen en 

hoe ze willen werken. Dan pas worden de 

echte keuzes gemaakt.

Periodiek overleg
Frank en Hans zitten sowieso al weke-

lijks bij elkaar. “We zitten veel te brain-

stormen. Vooral niet vergaderen om het 

vergaderen, maar elkaar vragen stellen 

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

bereiken we onze doelgroep het beste? 

Dat zijn we nu aan het uitvogelen. Al is 

het natuurlijk ook afhankelijk van je bud-

get. Vroeger kwamen de mensen gewoon 

vanzelf binnen. Nu moeten we daar har-

der voor werken. En daar hebben we 

soms ook hulp van externen bij nodig.”

Jelmer vertelt dat je als praktijk heel veel 

zelf kunt doen. Cijfers verzamelen, vra-

genlijsten afnemen, marktonderzoeken, 

je boodschap formuleren… Maar uitein-

delijk zul je toch vaak een reclamebureau 

in moeten schakelen om je boodschap 

te vertalen. Marketing als proces moet 

onderdeel zijn of worden van je praktijk. 

Dan krijg je grip op hoe je (meer) klanten 

kunt binnenkrijgen.

Bij veel fysiotherapiepraktijken is dat 

een probleem. ‘We zijn goed in ons 

vak, maar hoe maken we dat duidelijk?’ 

Daar heeft de hele branche last van. Er 

komt heel wat meer kijken bij het run-

nen van een praktijk dan alleen goede 

behandelingen geven. Niet voor niets zie 

je steeds meer praktijkmanagers. Op zich 

een goede zaak, maar je moet wel oppas-

sen dat zij niet het beleid gaan bepalen. 

De zorgprofessionals moeten het beleid 

blijven bepalen, niet de praktijkmanager. 

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

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

had je ook koffiejuffrouw kunnen worden…’

‘Harder schreeuwen is geen oplossing. 

je moet duidelijker vertellen’
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Gelukkig zijn de eigenaren veelal ook de 

zorgprofessionals.

Hans houdt zich ongeveer 80% van zijn 

tijd bezig met behandelen. Bij Frank ligt 

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

is hij bezig met managen en regelen. 

Wat	opvalt	is	dat	hij	de	2/3	onbewust	als	

‘werken’ benoemt.

Onderscheiden
Jelmer sluit het gesprek af met de vraag: 

“Jullie hebben nu de cirkel voor jezelf 

ingevuld. Wat wordt de volgende stap?”

Frank: “We zijn druk met de nieuwe loca-

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

het nieuwe FTC een grote trainingszaal 

met veel faciliteiten. Dan hebben we dus 

twee grote centra waarbij het behandel-

centrum centraal staat, maar met daarbij 

een trainingszaal. De corporate identity 

is gelijk. Qua kleur, inrichting, huisstijl 

en gevoel zijn de zalen identiek. Beide 

locaties moeten rust uitstralen. Zelfs de 

behandelkamers zijn gelijk.

Onze visie, ‘je volledig fit voelen’, probe-

ren we maximaal ten uitvoer te brengen. 

In de ideale situatie kan de patiënt zich-

zelf genezen. Naast onze eigen behande-

lingen bieden we hiertoe verschillende 

producten en diensten.“

“MyFitplan en de trainingscentra hebben 

we reeds benoemd, maar we hebben ook 

een Huber staan. Dit is een revalidatie-

methode waarbij driedimensionaal de 

stabiliteit, coördinatie, kracht en het uit-

houdingsvermogen kan worden getraind. 

Het wordt vooral toegepast bij mensen 

met wervelkolomklachten. Verder kun-

nen we gebruikmaken van een zwembad 

voor onder andere revalidatie en neuro-

logische problemen. Een andere pijler 

waarmee we ons onderscheiden is CMD 

(Cranio Mandibulaire disfunctie), ofwel 

de behandeling van kaakklachten.

Maar ondanks alle mooie producten en 

diensten, gaan we eerst de praktijk opti-

maal positioneren. Daarvoor doen we 

graag een beroep op Het Gezonde Net”,  

besluit Hans. j

Over MTC / FTC

Voorheen werkte Frank Weijers bij 

Fysiotherapeutisch Centrum De Leyens. 

Samen met Hans Poelman startte hij in 

2001 het Medisch Trainings Centrum 

Zoetermeer (MTC). In 2007 werden 

deze centra samengevoegd. Van vier 

medewerkers is de organisatie inmid-

dels gegroeid naar 16 medewerkers.

Tegenwoordig wordt gewerkt van-

uit MTC, met locatie Zuidhove 

en locatie Gondelkade en vanuit 

Fysiotherapeutisch Centrum De 

Leyens. Als werknamen worden MTC 

en FTC gebruikt. ‘De Leyens’ is van-

wege de grote naamsbekendheid in 

Zoetermeer als toevoeging behouden 

gebleven.

‘de zorgprofessionals moeten het beleid blijven 

bepalen, niet de praktijkmanager’

Meer info?    
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Ontwikkeling aantal zittingen tussen de jaren
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Met benchmarken voor de paramedische 

sector kunnen we op grote schaal pres-

taties en cijfers vergelijken van grote 

groepen ondernemers en praktijken. In 

deze uitgave van MoveMens vindt u 

aan de hand van verschillende grafieken 

de meest recente cijfers tot en met het 

vierde kwartaal van 2013. In totaal gaat 

het bij ParaBench om 362.784 patiënten 

en 431.336 klachten. Het aantal aan-

gesloten praktijken tot de benchmark 

bedraagt ruim 400. 

Waar veel mensen wellicht een daling 

zouden verwachten in 2013, blijkt uit de 

cijfers dat het aantal zittingen in 2013 

(grafiek 1) licht is gestegen ten opzichte 

van 2012. Wat opmerkelijk is, is de 

lagere consumptie van fysiotherapie in 

het eerste kwartaal.

In grafiek 2 is de relatieve omzetverde-

ling weergegeven per kwartaal. Uit de 

cijfers van 2011, 2012 en 2013 zien we 

dat de stijging van de omzet in 2013 

ten opzichte van de jaren ervoor vooral 

is gerealiseerd in het tweede en derde 

kwartaal. Zoals ieder jaar is de omzet 

weer het hoogst in het vierde kwartaal. 

Dat is normaal qua seizoensinvloeden 

omdat dit kwartaal de meeste werkda-

gen bevat. Ook worden de vermeende 

aanspraken op de AV door patiënten nog 

gebruikt. Kijken we naar de ontwikkelin-

gen van het aantal zittingen (grafiek 3), 

dan zien we dat het bij de meeste prak-

tijken gaat om een kleine stijging (tussen 

de 0 en 10%). De cijfers lijken iets te 

nivelleren; zowel de grote dalers als de 

grote stijgers (>10%) zijn afgenomen 

ten opzichte van de jaren ervoor. Ruim 

1. Verschillen in aantal zittingen tussen de jaren

2. Relatieve omzetverdeling per kwartaal

3. Ontwikkeling aantal zittingen tussen de jaren

Benchmarken 
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Ontwikkeling behandelgemiddelden

8,0

8,5

10,0

9,5

9,0

11,0
aantal

10,5

2011 2012 2013

Top 10 verwijsdiagnosecodes patiënten naar verhouding van totale instroom

0%

1%

4%

3%

2%

5%

6%

 003126  003426  003026  004026  007026  003526  009379  007022  007126  003427  003422  004020  003122

2011 2012 2013

Ontwikkeling aantal patiënten tussen de jaren

0%

5%

10%

30%

25%

20%

15%

40%

35%

45%
grote daling (<10%) grote stijging (>10%)kleine daling kleine stijging

2011 - 2012 2012 - 2013

4. Ontwikkeling behandelgemiddelden

5. Verwijsdiagnosecodes patiënten

6. Ontwikkeling aantal patiënten

40% van de praktijken meldt een kleine 

stijging van het aantal zittingen in 2013, 

afgezet tegen 2012.

De behandelgemiddelden zijn in 2013 

verder afgenomen. In 2012 was al een 

duidelijke daling zichtbaar. Deze daling 

heeft zich verder doorgezet in 2013, 

wat goed zichtbaar wordt in grafiek 4. 

Belangrijkste verklaring is dat de dekking 

uit de AV minder wordt en verzeke-

raars hard sturen op praktijken met lage 

behandelgemiddelden.

Grafiek 5 geeft de top 10 weer van de 

verwijsdiagnosecodes bij patiënten, naar 

verhouding van de totale instroom. Waar 

de meeste verwijsdiagnoses de afgelo-

pen jaren redelijk stabiel zijn gebleven 

zien we een opvallende stijging bij ver-

wijscode 007026 (knie, onderbeen, voet). 

Grootste daler in 2013 (009379) betreft 

verwijsdiagnoses waarbij het meer dan 

één hoofdgroep betreft.

De meeste praktijken zagen het aantal 

patiënten in 2013 licht stijgen (grafiek 

6). Ruim 40% zag het aantal patiënten 

toenemen met 0 tot 10%. Hier tegenover 

staat 27% met een relatief lichte daling. 

Ruim 20% van de praktijken gaf aan dat 

het aantal patiënten in 2013 met meer 

dan 10% is gestegen ten opzichte van het 

jaar ervoor. Al met al een positieve ont-

wikkeling. De verwachting dat de markt 

flink zal gaan krimpen is in ieder geval in 

2013 nog niet uitgekomen. j

Meer info?    
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Ondernemer in beweging

Uw antwoord is zeer waarschijnlijk “Ja, 

natuurlijk.” Toch is het een vraag die 

belangrijk genoeg is om te stellen. Niet 

alleen voor ons, ondernemers in de zorg, 

maar voor alle dienstverleners en andere 

leveranciers die betrokken zijn bij de 

bedrijfsvoering van zorgpraktijken, van 

de wegwerphandschoenen tot de IT. 

Want…

de patiënt wil erop kunnen vertrouwen, 

dat hij de zorg of behandeling krijgt die 

hij nodig heeft, die hij als klant verdient.

De zorgondernemer moet er van op aan 

kunnen dat de IT beschikbaar is, de 

patiëntgegevens in goede handen zijn en 

blijven, hij zonder problemen toegang tot 

internet heeft, de telefoon het doet en 

de schoonmaker zijn werk naar behoren 

heeft gedaan.

Omdat wij bedacht hebben dat de klant 

helemaal niet kan beoordelen wat goede 

dienstverlening is, hebben wij ons laten 

overtuigen dat wij de klant moeten over-

tuigen en voor ons moeten winnen. En 

hoe? Door met elkaar een wereld aan 

systemen, certificaten, contracten, SLA’s 

en disclaimers op te tuigen. Om elkaar 

vooral aan te tonen dat ieder van ons 

betrouwbaar is. De één misschien nog 

meer dan de ander (gezien de hoeveel-

heid stickers op de voordeur).

Blind vertrouwen?
Maar wat is dit allemaal waard? Is het 

wel nodig? Lezen uw klanten die - vaak 

ingewikkelde en met juridische termen 

doorspekte - voorwaarden? Begrijpen uw 

klanten wat er staat en wordt bedoeld? 

Wat is een certificering echt waard? 

Kunnen uw klanten dat beoordelen? 

Wordt er blind vertrouwd op een vignet 

aan de gevel? Beleeft de klant meer 

kwaliteit door de hoeveelheid stickers? 

Kan hij u nu opeens wèl beoordelen?

Hebben wij als zorgondernemers al die 

adviseurs en juristen nodig om ons zelf te 

overschreeuwen en in te dekken? Maken  

onze klanten, patiënten of afnemers keu-

zes op basis van onze hoeveelheid etiket-

ten? Of is het onze manier om ons in te 

dekken, durven we het niet om níet aan 

te haken, uit angst de boot te missen? 

Mensen, klanten en opdrachtgevers wil-

len goede zorg, goede service en goede 

producten. En zij moeten er zonder meer 

op kunnen vertrouwen dat hun zorgvraag, 

hun hulpvraag of hun consumptievraag 

door betrouwbare mensen of bedrijven 

wordt beantwoord of geleverd.

Feestjes op social media
Ik wil daarom collega’s en zorgpraktijken 

oproepen ons (weer) te focussen op: 

leveren van kwaliteit waarop klanten en 

patiënten kunnen vertrouwen. 

Om de klant dit te laten zien zijn inmiddels 

genoeg maatschappelijke “tegentrends” 

zichtbaar. Vroeger hoorden we op een 

feestje van mensen die we vertrouwden 

welke fysiotherapeut het beste was voor 

welke behandeling. Dat gebeurt nu eigen-

lijk nog steeds. Wij gaan alleen naar veel 

meer feestjes dan vroeger. Daar zijn we 

niet altijd meer allemaal lijfelijk aanwezig 

maar we horen het wel van elkaar. We 

gaan af op het oordeel van lotgenoten, 

mensen zoals jij en ik, ervaringen van col-

lega’s of reviews op een website. 

Werd het vroeger op een verjaardags-

feestje in kleine kring verkondigd, nu 

delen wij via de sociale netwerken en 

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

ring al snel met honderden mensen. 

En al die mensen willen graag weten: 

bij die zorgverlener krijg ik de zorg, aan-

dacht, dienst, service of het product dat 

ik nodig heb. Zij nemen in hun afweging 

de ‘likes’ mee. En dat is toch waar het 

uiteindelijk om draait, tevreden klanten 

met vertrouwen in hun zorgverlener.

Dus zorgverlener, dienstverlener of leve-

rancier: doe je werk goed, schaadt het 

vertrouwen van je klanten niet en geef ze 

een podium waarop ze hun tevredenheid 

kunnen delen. Plak dat maar op je deur!!

Jan Pieter Dijkstra

Jan Pieter Dijkstra is directeur Comvio BV 

en partner van MoveMens Media

Reageren? 

   

Bent u goed?
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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 specia-
lisaties, diverse formulieren en nieuwsupdates bieden onze klanten hun patiënten een online service zonder dat het 
hen tijd kost. De ‘Uw Praktijk Online’ website is uitermate geschikt voor paramedici zoals fysiotherapeuten, manueel 
therapeuten, podotherapeuten, oefentherapeuten en huidtherapeuten.

T. 020 - 650 01 00  |  E. info@pharmeon.nl  |  I. www.pharmeon.nl

Comvio is een automatiseringsbedrijf, gespecialiseerd in het automatiseren van paramedische praktijken. Met een 
deskundig team van R&D-ers en supportmedewerkers staan wij praktijken bij in het opzetten en beheren van de 
IT-omgeving. Comvio ontzorgt praktijken met Cloud Computing (SBC), hardware leveringen en -installaties, systeem-
beheer en Back-up voorzieningen. Praktijken in het hele land weten Comvio al te vinden. Van Comvio kan en mag u 
‘ouderwetse’ kwaliteit verwachten in de zich steeds vernieuwende IT-wereld.

T. 0316 - 294 242  |  F. 0316 - 294 100  |  I. www.Comvio.nl  |  Twitter @comvioBV

De Nederlandse Associatie voor Orthopedische Manuele Therapie (N.A.O.M.T.) behartigt de sociaal- maatschap-
pelijke 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 

Partners
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Abakus B.V. richt zich als onderdeel van de Winbase Groep op het ontwikkelen van praktijksoftware voor paramedici, 
waarbij het primaire proces optimaal ondersteund wordt. De software onderscheidt zich op het gebied van gebruiks-
gemak en efficiëntie, maar biedt bovendien een uitgebreid instrumentarium om de zorgverlener te ondersteunen in 
zijn of haar handelen. Klinisch redeneren, evidence based handelen en sturen op basis van outcome zijn daar slechts 
enkele voorbeelden van. Samenwerkingsverbanden met o.a. hogescholen, de SOMT en TNO borgen de kwaliteit en 
de toekomstbestendigheid van de producten.  

T. 0318 - 657 825  |  E. info@abakus.nl  |  I. www.abakus.nl

Het Gezonde Net is een netwerk van ondernemende fysiotherapiepraktijken, actief in gezondheid en zorg. Ruim 125 praktij-
ken 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 samen-
werking 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 data-
verzamelingsoplossing 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 profes-
sionele toepassing van nieuwe onderzoeks- en behandelmethoden.
Ondernemen: we adviseren praktijken bij de uitvoering van hun bedrijfs- en marketingactiviteiten.

T. 073 599 90 00  |  E. info@fyzzio.nl  |  I. www.fyzzio.nl / www.nt-e.nl  |  Twitter @fyzzio

De werking van het andullatie therapiesysteem is gebaseerd op de combinatie van infra-roodwarmte type A en 
mechanische vibraties. Stochastische resonantie veroorzaakt spierontspanning en een grotere productie van ATP in de 
lichaamscellen. Hierdoor kan het andullatie therapiesysteem ondermeer ingezet bij  tal van chronische aandoeningen. 
Verschillende fysiotherapeuten ontdekten de effecten van andullatie op hun patiënten en erkennen volgende voordelen:
•	 Extra	mankracht	zonder	loon
•	 Nieuwe	therapie	in	de	praktijk
•	 Extra	verdienste
•	 Beter	resultaat	bij	de	patiënt

T. 0168 380 408  |  E. info@andullatie.nl  |  I. www.fysioportal.nl

MyFitplan is een methode om mensen niet alleen in beweging te brengen, maar vooral te houden. MyFitplan is een 
uniek motiverend beweegconcept dat mensen permanent ondersteunt om te bewegen waar, wanneer en hoe ze maar 
willen. Met behulp van de modernste technieken is constante begeleiding gegarandeerd. MyFitplan werkt met een 
fitheidsladder en FIT-punten. MyFitplan biedt een oplossing voor alle bezwaren om mensen in beweging te laten 
komen en te laten blijven bewegen. MyFitplan biedt groeimogelijkheden voor ondernemers in beweging. MyFitplan 
kan functioneren voor verschillende doelgroepen of als ‘scholingsprogramma’ waarbij alle klanten leren bewegen met 
MyFitplan. FITpunten staan centraal in de aanpak, zowel wat betreft training als wat betreft motivatie, loyaliteit en 
communicatie. Met ‘GET YOUR POINTS’ als terugkerende uitdaging.

E. info@myfitplan.com  |  I. www.myfitplan.com
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MoveMens – Magazine voor ondernemers in beweging
MoveMens is een toonaangevend magazine voor ondernemers in beweging: ondernemers met een (para)
medische achtergrond die zichzelf herkennen in de formule van het blad. Primair richt het blad zich niet 
op het ‘eerste’ vak van professional maar op het ‘tweede’ vak, dat van ondernemer. Het magazine richt 
zich op alle facetten van ondernemerschap in de gezondheidszorg en heeft als doelstelling opinies te 
presenteren, informatie te geven, kennis te delen en de branche in beweging te houden.

Hoofdredactie/uitgever
MoveMens Media bv | Postbus 1027 | 2280 Ca rijswijk
T: 070 – 415 13 13 | e: uitgever@movemens.nl | w: www.movemens.nl

Eindredactie
MP Tekst

Redactieadvies
dick Hartog, Janneke Hermans, geert-Jan van der sangen en inge van de weem (redactie@movemens.nl)

Aan dit nummer werkten verder mee
Martijn Plantinga, Peter westdijk, Fons sjokman, Lidwien van Loon, Floris goes, Jan Pieter dijkstra

Fotografie
roy borghouts, viola Hazelhoff, wim van iJzendoorn,  
inge van de weem, Thomas van beek

Mediamanagement
geert-Jan van der sangen en inge van de weem

Sales en marketing
Cross Media nederland
T. 010-742 10 23  gezondheidszorg@crossadvertising.nl

Vormgeving
atalba (movemens@atalba.nl)

DTP, lithografie, druk en verspreiding
Hollandse indruk - drukkerij damen b.v. werkendam

Partners
MoveMens wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de partners van MoveMens:
intramed, Fyzzio, Het gezonde net, naoMT, de gezonde wereld, abakus, Pharmeon, Qualizorg, Comvio 
en HHP Professional 

Adreswijzigingen
adreswijzigingen kunt u doorgegeven via de website www.movemens.nl. U kunt ook het adreslabel van 
het magazine met daarop het oude en het nieuwe adres opsturen naar: Postbus 1027, 2280 Ca rijswijk. 
Het is niet mogelijk om telefonisch een adreswijziging door te geven. 

Verschijning, oplage en abonnement
MoveMens verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van ca. 13.500 exemplaren. Het magazine wordt aan-
geboden aan ondernemers in de gezondheidszorg. via de website www.movemens.nl kunnen onderne-
mers zich aanmelden voor het lezersbestand. geïnteresseerden die niet behoren tot de doelgroep kunnen 
zich abonneren via de website www.movemens.nl. een jaarabonnement kost € 24,00 inclusief bTw en 
kan op ieder moment ingaan. opzeggen kan uitsluitend per einde jaar.

Copyright 2014 MoveMens
niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook en  
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever MoveMens  
Media b.v.

Cruijff blijft 
in beweging
 
Praktijkhouders geven
onnodig veel geld uit

Hoe positioneer je je praktijk?

Depressie duurzaam aangepakt

M a g a z i n e  v o o r  o n d e r n e M e r s  i n  b e w e g i n g
15e jaargang | Edit iE 1 | 2014

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, onder-
houdt 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 maandelijk-
se 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 opleidings-
instituut voor ondernemers in beweging. 

MoveMens Event:
MoveMens organiseert jaarlijks een event. 
op een exclusieve locatie wordt dan een dag 
georganiseerd voor relaties van MoveMens. 
in het voorjaar van 2013 organiseerde zij de 
MoveMens experience.

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

58



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

Duolith SD1 »ultra« Duolith SD1 »Tower« ShockMaster 500

Shockwave

Shockwave versterkt de kracht van fysiotherapie!

Shockwave therapie toont al jaren een hoge effectiviteit bij behandeling van tendino-

pathiën, 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.

voor
heennieuwe naam:

Nede
rland

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

ShockwaveEchografie Medische fitness Behandelbanken Fysiotechniek Opleidingen

Fyzzio_SHOCKWAVE_170x240fc_movemens.indd   1 01-05-12   17:21



C o m p l e t e  p r a k t i j k s o f t w a r e  v o o r  d e  f y s i o t h e r a p e u t

Op de website treft u tevens
uitgebreide productinformatie

voor uw praktijk:
www.intramed.nl

“We hebben nooit geweten dat Intramed zo compleet is”.

• Voldoet aan de KNGF verslagleggingsrichtlijn
• De meetinstrumenten PSK, VAS (algemeen, pijn, stijfheid), DRI en NPRS zijn

standaard opgenomen, maar u kunt ook zelf vragenlijsten en testen
 samenstellen. Met mogelijkheden om deze door patiënten zelf in te laten

vullen en de testresultaten in overzichtelijke grafieken weer te geven.
• Contract-tarieven zorgverzekeraars kunnen automatisch geïmporteerd worden

(jaarlijks te downloaden vanaf onze website)
• Beveiligt online declareren bij alle zorgverzekeraars (VECOZO)
• Oude verslaglegging gemakkelijk converteren naar de nieuwste verslaglegging 
• Fysiotherapeutische diagnose wordt automatisch samengesteld uit

ingevoerde gegevens
• Een groot deel van het kwaliteitsjaarverslag fysiotherapie kan automatisch

gegenereerd worden
• Deskundige helpdesk, ook ’s avonds

   Met Intramed PLUS een volledig EPD

Een goed EPD bevordert de inhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en 
transparantie van de zorg. Daarnaast brengt het de gezondheidstoestand van de 
patiënt in kaart en ondersteunt het de fysiotherapeut in klinisch redeneren en 
besluiten.
Een greep uit de mogelijkheden die Intramed PLUS te bieden heeft:
• Aanvullende richtlijnen KNGF (18 stuks)
• Aanvullende richtlijnen specialismen (4 stuks)
• Bijbehorende meetinstrumenten (bijna 125 stuks)
• Behandelrichtlijnen (24 stuks)
• Voldoet aan de Agis/Achmea eisen (en andere verzekeraars) voor

plus-contracten
• Online inschrijving en afsprakenbeheer patiënt 
• Online vragenlijsten afnemen (ook eigen vragenlijsten)
• Online intake patiënt (2014)
• Fysioplan en ParaBench praktijk dashboard zijn standaard opgenomen

Intramed PLUS biedt meer, kijk voor alle mogelijkheden op onze website.

Wilt u online werken? Dan bieden wij u Intramed OnLine aan:
Veilig en snel online werken met een betrouwbare partner. 
Kijk voor meer informatie op www.intramed.nl/online

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

Intramed levert uiterst overzichtelijke, efficiënte en betaalbare software voor de zorg. 
Software die inmiddels meer dan 19.000 professionele (para)medici ondersteunt in 
hun dagelijkse bedrijfsvoering. Altijd up-to-date en met de zekerheid van alleen de 
allerbeste support door mensen die het pakket door en door kennen.

Een greep uit de basisfunctionaliteiten van Intramed:

Noordkade 94
2741 GA Waddinxveen

T 0182 62 11 07 
F 0182 62 11 99

info@intramed.nl

Bedankt
Intramed!




