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Slimme planning voor groepspraktijken
Plan je nog op papier of met een lastige spreadsheet? Zoek je
naar een efficiënte manier om je groepspraktijk te plannen?

Docket is de gebruiksvriendelijke, slimme team planningstool die
medische groepspraktijken een productiviteitsboost geeft. De oplossing
werkt veilig, zorgeloos en flexibel in de cloud.
Herbruikbaar, handig, snel, 24/7 online, centraal beheerd, efficiënt en
rapporteerbaar.

Meer weten?
Ons team staat klaar om je persoonlijk verder te helpen.
Surf snel naar https://docketmedical.eu en start vandaag nog.
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EEN FRISSE KIJK OP ÚW CIJFERS
Hoe goed bekijkt ú uw praktijk? Welke ontwikkelingen houden ú bezig?
Welke cijfers vragen om uw aandacht? Van Ree Accountants heeft
expertise en kijkt graag met u mee. Natuurlijk, als accountant zorgen
we ervoor dat u over de juiste cijfers beschikt. Maar dat steeds meer
praktijken met ons samenwerken heeft een andere reden. Het is onze
frisse kijk op cijfers die verrassende inzichten oplevert. Met een frisse
kijk op cijfers zie je zoveel meer.

Vier redenen om voor Van Ree Accountants te kiezen:
1.
2.
3.
4.

U krijgt een deskundige adviseur die uw branche kent;
U krijgt één vaste contactpersoon. Wij werken met korte lijnen;
Een persoonlijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel;
Wij maken heldere prijsafspraken voor onze diensten. Desgewenst
zijn vaste prijsafspraken mogelijk.

Benieuwd hoe eenvoudig de overstap is naar ons kantoor? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak met
dhr. H. (Henri) Verhoef AA (0343-415940 of hverhoef@vanreeacc.nl)

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
ALPHEN AAN DEN RIJN | BARNEVELD | DOORN | GELDERMALSEN | NIEUWEGEIN | ZWOLLE
1 6-11-2020 08:57:24
AUDIT ai16046494417_Advertentie_2020.pdf
& ASSURANCE | ACCOUNTANCY
| BELASTINGEN | CONSULTANCY

www.vanreeaccountants.nl

“Lannet ondersteunt
mijn praktijken naar
100% tevredenheid”
Ruben Hoefnagels
Eigenaar Tandarts Today

www.tandartspraktijkautomatisering.nl
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Innovatieboost

D

e Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) zou een van de
grote innovaties op het gebied van bewegen en gezondheid
kunnen zijn. Toch is het dat niet, signaleert Louis Overgoor,
directeur van het Bettery Institute, in het interview in dit
magazine. Tegenover alle investeringen in de ontwikkeling
van het programma, de coaching van de groep, het individuele
casemanagement staat nauwelijks een passende vergoeding van
de zorgverzekeraar. ‘De financiering van GLi is zo beperkt dat het
voor de gemiddelde fysiotherapeut niet zo interessant is.’
Daarmee komt een belangrijke innovatie op het gebied van
bewegen, voeding en gezondheid voor kwetsbare groepen, zoals
mensen met diabetes, COPD en obesitas, nauwelijks uit de verf.
Ook Boris van der Vorst, directeur van FysioHolland, ziet in de
huidige financiering een belangrijke bottleneck als het gaat om
innovaties in de behandeling van allerlei doelgroepen. In zijn
ogen is de financiering in de vorm van zorgzwaarteprofielen
een oplossing voor de beperkte ruimte voor innovatie die
fysiotherapeuten nu hebben. Het pleidooi van Van der Vorst sluit
aan bij het actieplan voor passende zorg dat de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZIN) onlangs
presenteerden.
Overgoor ziet de oplossing in een coachende rol van de
fysiotherapeut op basis van een gemengde financiering,
bijvoorbeeld vanuit zorgverzekering, gemeenten en de cliënt
zelf. Het vergt in zijn ogen een vrijere, ondernemende rol van
de fysio op het grensvlak van het medische en sociale domein.
'De fysiotherapeut zou zich kunnen profileren om mensen in het
kader van brede gezondheid in beweging te krijgen. Dan ben
je een interessante partner voor de gemeente. Je hebt daarbij
ondernemerschap nodig als het gaat om positionering, het
denken in concepten en je moet je eigen identiteit heruitvinden.’

Een regelrechte innovatieboost op beweeggebied vormt de Skills
Garden, die is aangelegd in het Prinses Maxima Centrum. De
creatieve speeltuin laat zien hoe we het met zijn allen veel meer
vanzelfsprekend kunnen gaan bewegen. Zoals René Wormhoudt,
fysiotherapeut en conditietrainer bij het Nederlandse elftal, het
zegt: ‘Als je deze beweegvormen regelmatig in je leven beoefent,
dan geniet je veel gezondheidsvoordelen. Minder blessures, meer
plezier in bewegen, minder leefstijlziektes.’

Martin Zuithof, hoofdredacteur
(martin@medischondernemen.nl)
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KORT

Huisarts Vladan Ilic over 'digital first': ‘We hebben nu
veel meer tijd, dertig minuten per consult’
Door innovatieve technologie te gebruiken, ontstaat
een nieuwe relatie met de patiënt. Dat ontdekte de
Amsterdamse huisarts Vladan Ilic, praktijkhouder bij
huisartsenpraktijk Westerdokters. ‘Via een beeldscherm is
er ook een emotioneel contact mogelijk. Dat hangt niet af
van de techniek die je gebruikt.’ Hij noemt de introductie
van de app die patiënten gebruiken om met hun arts
te communiceren, een voorbeeld van 'de paradox van
de moderne technologie'. 'Ik kom veel dichter bij mijn
patiënten.'
Voor huisarts Vladan Ilic is moderne technologie gebruiken
de gewoonste zaak van de wereld. Hij heeft zijn praktijk
Westerdokters geheel gedigitaliseerd. Een paar jaar geleden
introduceerde hij daarvoor een eigen online app. Patiënten
gebruiken deze om een afspraak te plannen, een herhaalrecept
te bestellen, uitslagen te bekijken of vragen te stellen. Ook
kunnen ze hun eigen dossier bekijken: consulten, brieven aan
specialisten, medicatie - het is allemaal in te zien.

Geen assistente meer
Inmiddels gebruikt 92% van zijn patiënten deze app om
met hun huisarts te communiceren. Doktersassistenten of
praktijkondersteuners heeft de praktijk niet. De dokters nemen
zelf de telefoon op en handelen het consult af.
Ilic ziet dat de digitalisering bij collega’s een hoge vlucht heeft
genomen door de coronacrisis. ‘Of er nu corona is of niet, er
komt een ingrijpende gedragsverandering aan. Gaan we ooit
nog handen schudden en elkaar drie keer zoenen bij wijze van
begroeting? Dat komt niet meer terug en dat wordt de nieuwe
norm die zich ook in de zorg vertaalt.’

Bellen met Nieuw Guinea
Door online te werken, ontstaat er een nieuwe relatie met de
patiënt. Ilic ervaart dat hij veel dichter bij zijn patiënten komt.
Hij noemt dat de paradox van de introductie van moderne
techniek in de praktijk. ‘Patiënten krijgen ons direct aan de lijn.
Ze bellen ons vanaf hun vakantieadres. Ik had laatst een patiënt
die in Papoea Nieuw Guinea verbleef. Hij stuurde me een foto
van zijn probleem. Hoe dichtbij kun je zijn? Ik vond het heel
geestig.’
Lees het hele verhaal op: www.medischondernemen.nl

Actieplan passende zorg van NZa en ZIN: ‘Haal volumeprikkels uit het stelsel’
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut
Nederland (ZIN) hebben een actieplan gepresenteerd
voor het behoud van het zorgstelstel. Daarin staat dat
passende zorg het leidende principe moet worden voor de
bekostiging van zorg, de zorginkoop, het verzekerd pakket
en de risicoverevening.
Dit staat in het gezamenlijke adviesrapport: ‘Samenwerken aan
passende zorg: de toekomst is nú – Actieplan voor het behoud
van goede en toegankelijke gezondheidszorg’.
Eind aan vrijblijvendheid
Het vertrekpunt voor gezondheidszorg moet zijn: alleen
6
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zorg bieden die bijdraagt aan het functioneren van mensen
en hun kwaliteit van leven. Zo blijft de zorg betaalbaar,
van goede kwaliteit en toegankelijk voor iedereen. Volgens
de toezichthouders zet hun advies ‘een punt achter de
vrijblijvendheid die heerst in de zorg en die uitgaat van de
gedachte dat alles wat kan, vergoed moet worden. Er komt
minder vrijblijvendheid, het is tijd voor samenwerking op basis
van harde afspraken.’
Principes passende zorg
De organisaties willen in een kwaliteitskader de principes van
passende zorg vastleggen, samen met vertegenwoordigers van
patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgverleners.

KORT

Alexander Tolmeijer over
groeikansen in de mondzorg:
‘Ik zie alleen maar
mogelijkheden’
‘Zowel bij het soort behandelingen als het aantal
patiënten is groei te behalen’, stelt Alexander Tolmeijer,
praktijkhouder en eigenaar van adviesbureau Dentiva. ‘De
vraag groeit alleen maar.’
Een praktijk kan volgens Alexander Tolmeijer bijvoorbeeld
meer doen aan preventie, nieuwe behandelmogelijkheden
aanbieden op het gebied van orthodontie, implantologie,
cosmetische tandheelkunde en slijtage. Bovendien kunnen
praktijken inzetten op slimmer werken, in shifts werken en het
aantal stoelen uitbreiden. ‘Als je nieuwe behandelaren nodig
hebt, leid dan preventie-assistentes op. Dat is de kortste route
naar groei.’

Een tandartspraktijk laten groeien in 2021, wordt dat gezien de
coronacrisis niet heel lastig?
‘Nee, ik zie eerlijk gezegd alleen maar mogelijkheden. Er is
wel een tekort aan mondhygiënisten, preventie-assistenten én
tandartsen. Tegelijk is de vraag bij de patiënten er wel en er is
een achterstand op het gebied van preventie. Mensen die meer
doen aan preventie hebben ook hogere eisen, bijvoorbeeld op
cosmetisch gebied. Ook de preventie voor de jeugd vergt steeds
meer aandacht, ook om het goed op te zetten.’
Wat adviseert u bestaande praktijken die door willen groeien?
‘Mijn eerste tip zou zijn: bekijk wat je met bestaande
patiënten nog meer kunt doen, zoals uitbreiding van het soort
behandelingen, nieuwe differentiaties in huis halen, zoals
implantologie en orthodontie, de preventie uitbreiden met
bijvoorbeeld mondhygiënisten. Kortom, uitbreiding van het
aanbod.’

‘Als dat klaar is kun je ook inzetten op groei van het aantal
patiënten. Dan kun je zorgen dat je nieuwe patiënten aanneemt,
op verwijzing van je bestaande patiënten. Zo kun je op het
gebied van preventie bij kinderen vaak wel groeien. Nog maar
de helft van de vijfjarigen gaat naar de tandarts, dus daar is ook
veel groei te realiseren.’
Wat kan een praktijkhouder doen als de ruimte in de praktijk
beperkt is?
‘Als je geen extra stoel hebt voor groei, kun je ook gaan werken
in shifts. Bijvoorbeeld van 7 tot 14 uur en van 14 tot 21 uur.
Daarover moet je wel in gesprek met je medewerkers. Als ze
daaraan gewend zijn, loopt het meestal wel goed.’
‘De grootste bottleneck is wel handen aan de stoel. Als het
gaat om extra preventie die nodig is, blijkt dat de praktijken
vaak preventie-assistenten te kort komen. De coronacrisis is
misschien het juiste moment om assistentes een goede online
opleiding te laten volgen. ‘
Bij het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu - online op
12 en 16 december – verzorgde Alexander Tolmeijer de
sessie ‘Groeien in 2021? Zo doet u dat’. Lees het verslag op
www.medischondernemen.nl.

Zo noemen ze passende zorg waardegedreven: zorg voor een
doelmatige inzet van effectieve zorg, met als doel voor de
patiënt relevante winst in gezondheid en functioneren tegen
een redelijke prijs. Het is de juiste zorg op de juiste plek en zorg
die gaat over gezondheid in plaats van ziekte.
‘Zorgverleners durven productiegerichte afspraken te
heroverwegen ten gunste van contractuele afspraken,
waarin de waarde voor de patiënt voorop staat. Bijvoorbeeld
met meer tijd voor de patiënt of met meer telemonitoring,
waardoor minder consulten nodig zijn’, aldus het rapport.
De NZa gaat de bekostiging op de schop nemen. Het streven
is een verdienmodel dat is gebaseerd op het bevorderen van
gezondheid. Preventie moet meer lonend worden.
Lees het hele verhaal op: www.medischondernemen.nl
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THEMA: INNOVEREN

BORIS VAN DER VORST OVER ‘DE INNOVATIEBOOST’:

‘Fysiotherapie heeft een unieke brug
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INTERVIEW

functie met het sociaal domein’
Boris van der Vorst, directeur van FysioHolland, is met 140 aangesloten praktijken een van de grote werkgevers in de fysiotherapie.
Van der Vorst benadrukt de noodzaak tot innovatie, samenwerking
en ‘fighting spirit’. ‘Zorgverzekeraars en de beroepsgroep denken
nog veel te veel in klachten en stoornissen, terwijl dat minder relevant is.’

B

oris van der Vorst is oprichter en algemeen
directeur van FysioHolland, met inmiddels
140 aangesloten praktijken een van de
grootste fysio-organisaties van het land. ‘In mijn
ogen is de fysiotherapeut degene die de brug kan
slaan tussen het medische en het sociale domein. Dat
doen we door mensen weer te laten participeren in
werk, door ze weer te laten sporten of doordat ze
weer gewone dagelijkse activiteiten aankunnen. Dat
maakt het een heel mooi vak. Ik mis wel eens de trots
bij fysiotherapeuten over de enorme betekenis die ze
hebben in het leven van onze cliënten.’

Sociaal domein

De relatie met het sociale domein wordt in de
fysiotherapie te weinig geprofileerd, meent Van der
Vorst. ‘Interessant zou een onderzoek zijn naar het
succes van fysiotherapeuten bij hun behandeling om
cliënten weer actief te krijgen in het sociaal domein.
Dat is de echte meerwaarde die de fysiotherapie
levert. Zorgverzekeraars en de beroepsgroep denken
nog veel te veel in klachten en stoornissen, terwijl
dat minder relevant is. Belangrijk is het resultaat in
het sociaal domein. Daarin zit de unieke brugfunctie
die de fysio in mijn ogen heeft. Dat cliënten weer
functioneren in het werk, weer kunnen sporten,
gewoon boodschappen kunnen doen, daar gaat het
om.’

‘Van huis uit ben ik fysiotherapeut en ik behandel
nog altijd een dag in de week. Dat doe ik in onze
praktijk in Hilversum, waar ik eind jaren ’90 begon,
met als specialismen sport- en arbeidsgerelateerde
klachten. Ik had me destijds in mijn studie al verdiept
in beeldscherm gerelateerde klachten, daarin was
ik een van de eersten. Destijds kregen we veel
medewerkers van de omroepen, die met RSI naar
ons toestuurden. Als jonge fysiotherapeut ging ik
het hele land door met preventieve trainingen en
werkplekonderzoek.’

Complexiteit
De complexiteit van de fysiotherapie werd steeds
groter, constateerde Van der Vorst, ook doordat
het zorgstelsel steeds complexer werd. ‘Dat
heeft te maken met certificering, administratie,
automatisering, allerlei regelingen die een steeds
groter beslag leggen op de praktijkhouder. Ook
beroepsorganisaties hadden vaak niet de antwoorden
op de vele vragen die ik had. Zo ontstond bij mij het
idee over FysioHolland: zou het niet slim zijn om
met een aantal praktijken de krachten te bundelen
en te zorgen dat er een serviceteam ontstaat dat
praktijkhouders en therapeuten ontzorgt met alles
wat niet met fysiotherapie te maken heeft?’

‘Als we niet oppassen blijft de
zorg op het niveau van de jaren
’80 hangen’
In 2009 ging FysioHolland van start met
gelijkgestemde praktijken die elkaar wilden
versterken wat betreft belangenbehartiging en
innovatie. ‘Belangrijk was ook dat we vanuit
FysioHolland een sterkere gesprekspartner konden
zijn voor grote stakeholders als verzekeraars, de
Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut. Ik
wilde dat niet alleen samen doen met de KNGF, maar
ook zelfstandig als grotere werkgever vanuit de
markt.’
Ook de noodzaak tot innovatie is door een groep
praktijken beter waar te maken, aldus Van der Vorst.
‘Door de manier van bekostiging in het stelsel krijg
je een negatieve prikkel tot innovatie. Individuele
praktijken hebben te weinig slagkracht om aan
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Hét event voor de praktijkhouder en -manager

DENTAL PRACTICE
Seminar & Masterclass
Vrijdag 19 & zaterdag 20 maart 2021

Jouw praktijk naar de top

PROGRAMMA

SEMINAR - VRĲDAG
Stay in control
Persoonlĳk leiderschap, stressfactoren en zelfzorg.

Charlotte van
den Wall Bake

Best of both worlds
Verschillende generaties en werkstĳlen leren verbinden en
in te zetten als kracht.
Leren van Lean
Het team samen verbeteren met behulp van de bewezen
managementmethode Lean.

Alexander
Tolmeijer

Marco
Schreurs

De High Performance Tandartspraktĳk
Welke bewezen factoren zorgen voor meer rendement,
tevreden patiënten en gelukkige teamleden?
MASTERCLASS - ZATERDAG
Werken aan de High Performance factoren voor topprestaties
in jouw eigen praktĳk. Samen met Alexander Tolmeĳer.

Meer informatie & inschrijven
dpe2021.nl

THEMA: INNOVEREN

innovaties te werken. De beroepsgroep heeft het
al redelijk zwaar door een tarief dat weinig recht
doet aan de prestaties. Als we niet oppassen blijft
de zorg op het niveau van de jaren tachtig hangen.
En dat terwijl iedereen – zeker de generatie van
mijn dochters – steeds meer met de telefoon doet.
Online moet dus onderdeel gaan uitmaken van het
behandelproces.’

FysioHolland ijvert voor de ontwikkeling van
‘blended praktijken’. ‘Daar zijn we al jaren mee
bezig. Online zal de fysiotherapie niet volledig
vervangen, maar wel de combinatie van online en
hands on. Videobellen vergt veel meer vaardigheden,
gesprekstechniek, technische handigheid, je moet
oefeningen demonstreren. De uitdaging is dan ook
om fysiotherapeuten zo te trainen dat ze er succesvol
van gebruik blijven maken. Dat veel praktijken
weer terug zijn bij het oude normaal is jammer. De
ervaringen die opgedaan zijn bij de lockdown moeten
behouden blijven. De therapiepraktijk kan nog veel
meer aansluiten op de belevingswereld van nu.’

‘Het boksen leerde mij
het leven te allen tijde
met een fighting spirit
te benaderen’
Zorgzwaarteprofielen

Vanwege dit streven naar vernieuwing ijvert Van
der Vorst ook voor een bekostiging op basis van
zorgzwaarteprofielen. ‘Dat betekent dat je bij
een cliënt eerst onderzoek doet, en vervolgens
een compleet behandelprogramma opstelt. Bij de
arbeidsgerelateerde klachten bestaat zo’n pakket uit
elementen als werkplekonderzoek, klachtenbeeld,
voorlichting, trainingen en behandeling. Nu zie je
vaak dat een behandeling start, zonder duidelijke
kop of staart. Elke cliënt is anders en daarom moet
je in mijn ogen waken voor al te strakke protocollen.
Tegelijk moet je wel optimaal recht doen aan de
oplossingsruimte tussen cliënt en therapeut. Op basis
van data kun je tegenwoordig een inschatting maken
hoe intensief en veelomvattend de behandeling is die
iemand globaal nodig heeft.’
‘Bijvoorbeeld bij lage rugklachten kun je gebruik
maken van de StartBack Tool. Daar kunnen profielen
uitkomen die tot een kostenbegroting leiden.
De therapeut wordt dan samen met de patiënt
uitgedaagd om te bedenken wat er nodig om de

BORIS VAN DER VORST (48)
Van der Vorst is van huis uit fysiotherapeut en begon in de jaren ’90 zijn eerste
praktijk in Hilversum. In 2009 volgde de oprichting van FysioHolland, waarbij
in 2013 zo’n 30 praktijken waren aangesloten. Sindsdien ging het snel en
inmiddels telt de zorgorganisatie 140 vestigingen. ‘We hebben een heterogeen
locatieportofolio, met praktijken in ziekenhuizen, gezondheidscentra, sportscholen en standalone praktijken. Als organisatie faciliteren we de randzaken,
ook om nieuwe tools te gebruiken zoals de FysioHolland-app of om nieuwe
behandelmethoden toe te passen.’
Van der Vorst omschrijft zichzelf als ‘energiek, verbindend en ondernemend’.
In zijn vrije tijd is hij voorzitter van de Nederlandse Boksbond, een bond met
10.000 leden en 125 aangesloten verenigingen en centra. Dit jaar stelt hij zich
ook kandidaat voor het voorzitterschap van de Wereld Boksbond AIBA. ‘Het
boksen heb ik van mijn opa met de paplepel ingegoten gekregen. Boksen biedt
een fantastische workout voor mensen die fit en gezond willen blijven. Mijn
spirit en energie heb ik vanuit het boksen meegekregen, mentale veerkracht,
leren omgaan met tegenslagen. Hiervan heb ik geleerd het leven te allen tijde
met een fighting spirit te benaderen.’

beste zorg te bieden. Door van profielen uit te
gaan, kun je wegblijven van ‘overprotocollering’ en
tegelijk binnen de richtlijnen blijven. Allerlei soort
therapeuten krijgen dan de ruimte om tot een goede
behandeling te komen. Er is niet een standaard, maar
wel een prikkel om de klachten zo snel en effectief
mogelijk te verhelpen.’
‘Als je een budget krijgt voor een hele behandeling
denk je na over hoe je dat zo goed mogelijk
kunt invullen, met gebruik van e-health of
zelfmanagement van cliënten. We hebben
daarom de FysioHolland-app ontwikkeld met
afsprakenreminders en oefeningen. Daarnaast
hebben we E-exercise voor zelfmanagement van
cliënten. We ontwikkelen die tools, maar bieden er
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ook training bij, zodat mensen die middelen ook
kunnen gebruiken. Die middelen stellen we ook voor
de beroepsgroep beschikbaar, omdat die wel een
boost op het gebied van e-health kan gebruiken.’

Verkokerde financiering

Zorginnovatie loopt vaak stuk op de verkokerde
financiering, signaleert Van der Vorst. ‘Bij claudicatio
(etalagebenen) is het zinvol om looptherapieën
in te zetten om duurdere tweedelijns ingrepen
te voorkomen, maar de businesscase is voor
verzekeraars blijkbaar niet altijd helder. Soms moet
er meer geïnvesteerd worden in de eerste lijn, om
te hoge uitgaven in de tweede lijn te voorkomen. We
maken daarbij soms schrijnende dingen mee. Een
therapeut in Rotterdam is bijvoorbeeld bezig met
intensieve oefentherapie, waardoor er zo’n € 50.000
aan injecties op jaarbasis kan worden voorkomen.
Toch doet die verzekeraar ingewikkeld over de
fysiotherapie die zo’n € 300 kost, terwijl hij ook weet
dat de behandeling met medicijnen veel duurder
is. Overheid en zorgverzekeraars zouden veel meer
oog moeten hebben voor de preventieve kracht van
fysiotherapie en de besparingen die daaruit kunnen
voortvloeien.’
‘Er wordt met gescheiden budgetten gewerkt. De
eerste lijn zou brutaler moeten zijn tegenover de
verzekeraars. Bij de zorginkopers ontbreekt de
afstemming over wat nu goede zorg is. We weten
allemaal dat bij heel veel aandoeningen, zoals
diabetes en COPD, het veel oplevert als mensen met
een gezondere levensstijl aan de slag zouden gaan.
We weten ook dat dat meer investeringen vergt in
de eerste lijn. En dat het veel kosten bij de tweede

‘DE ROUTE NAAR INNOVATIE’ IN DE VISIE
VAN BORIS VAN DER VORST:
1.	Aanpakken van de bekostiging, dat wil zeggen
invoering van zorgzwaarteprofielen, waarbinnen
de fysiotherapeut wordt aangezet tot een efficiënt
behandelplan en er ruimte komt voor innovatie.
2.	Goede tools ontwikkelen zoals de FysioHolland-app,
en therapeuten daarin ook daadwerkelijk trainen.
3.	Werken aan betere communicatie met patiënten over
de mogelijkheden van de fysiotherapie.
4.	De ontwikkeling van tools voor zelfmanagement voor
de patiënt.

lijn kan besparen. Daar moet nog veel massaler op
ingezet worden.’

Van der Vorst ziet de coronacrisis als een grote kans.
‘In mijn ogen is het een boeiende periode, waarbij
ik me natuurlijk ook wel zorgen heb gemaakt. Ik
heb intussen geleerd dat we met creativiteit en
daadkracht een heel eind kunnen komen. Juist in
deze tijd zie je dat er samenwerking is, binnen de
grote werkgevers, KNGF en de hele sector. Alle
stakeholders, ook verzekeraars en NZa, toonden hun
verantwoordelijkheid. Juist de fysiotherapie, een
beroepsgroep die in de verdrukking zit, moet elkaar
weer meer gaan opzoeken. Daar ben ik een van de
aanjagers van geweest. Het concurrerende gevoel
was helemaal weg: we waren met zijn allen bezig met
hoe kunnen we de boel overeind houden.’

Door Martin Zuithof. Foto’s: Merlijn Doomernik,
Nevèl van der Vorst, FysioHolland
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MONDZORGCENTRUM WIRANTO & GO GENOMINEERD VOOR TANDARTSPRAKTIJK VAN HET JAAR

Tandartsen met passie
voor bijzondere doelgroepen
Robert en Swie Tien Wiranto - Go, tandartsen en eigenaren van Mondzorgcentrum
Wiranto & Go in Almelo, hebben met hun praktijk een nominatie in de wacht gesleept
voor de titel ‘Tandartspraktijk van het jaar 2020’. Ze behoren tot de drie finalisten, maar
de definitieve bekendmaking laat vanwege de coronacrisis nog op zich wachten. De
jury noemt de praktijk een hoopgevend voorbeeld, omdat ze veel aandacht besteden
aan de mondgezondheid van ouderen.

D

e vlag waarop de nominatie staat vermeld,
wappert al sinds februari van dit jaar
fier aan de zijkant van het moderne pand
waar de praktijk is gevestigd. In maart volgend
jaar als de jaarlijkse Dental Expo waarschijnlijk
plaatsvindt, hoopt het team te horen of ze de titel
tandartspraktijk van het jaar mogen dragen.

Wat direct opvalt als je het pand binnenkomt, is de
rust die er heerst. De kleur paars voert de boventoon.
Een ander opvallend detail dat direct in het oog
springt is de spreukenwand in de wachtkamer. Met
spreuken als: ‘De mond is de barometer van het
lichaam en de spiegel van de ziel’ en ‘Wie handelt
vanuit passie heeft geen werk maar een leven’. Deze
laatste is wellicht van toepassing op het echtpaar
Wiranto - Go. ‘De spreukenwand is iets van mijn
vrouw’, zegt Robert Wiranto lachend. ‘Dat klopt,
ik vind het leuk om spreuken te zoeken. Patiënten
zitten vaak maar te wachten. Mensen raken met
elkaar in gesprek of gaan erover nadenken’, zegt ze.

‘Er zijn gevallen waar iemand
al zestig jaar dezelfde prothese
draagt’
Preventie

14

Bij de praktijk werken: (kinder)tandartsen,
een implantoloog, mondhygiënistes,
preventiemedewerkers, tandtechniekers en
baliemedewerkers. ‘We bieden brede mondzorg
aan. We vinden het belangrijk dat we preventief
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bezig zijn en dat mensen zich bij ons geen nummer
voelen. Sommige mensen met angst voor de tandarts
bellen huilend op. De telefoon pakken is voor hen
al een hele stap. We proberen deze mensen zo goed
mogelijk gerust te stellen’, vertelt praktijkmanager
Lisette Essink.

Eigen stempel

Rob en Robert en Swie Tien Wiranto – Go begonnen
hun praktijk ooit in een verbouwde garage. Ze
verhuisden naar een andere locatie in Almelo, maar
die werd te klein. Ze kochten in 2011 een voormalig
ING-pand bij het Almelose ZGT-ziekenhuis.
‘Ons doel was een mooie eigen praktijk die goed
zichtbaar zou zijn. Desnoods zouden we die zelf gaan
bouwen, maar toen kwam dit pand vrij. Het is goed
bereikbaar, met een mooie tuin. We hebben er een
eigen stempel opgedrukt’, aldus Robert Wiranto.
Dat blijkt uit de inrichting: het pand oogt modern
en heeft een strakke inrichting. Met op de eerste
verdieping een fraaie Chinese kast en een knalrode
bank.
De praktijkhouders hebben veel aandacht besteed
aan de logistiek. Bij elke behandelkamer kunnen de
medewerkers heel gemakkelijk de sterilisatieruimte
bereiken zonder daarvoor door de gang te hoeven
lopen. De patiënten zien dus nauwelijks verkeer
op de gang. Dat draagt bij aan de kalme sfeer die er
hangt.

Verpleeghuizen

Elke patiënt moet naar de tandarts kunnen,
benadrukt Robert Wiranto. ‘We helpen het liefst
iedereen. Dat streven is zo gegroeid in de loop der
jaren. We doen het ook omdat sommige mensen,

REPORTAGE

Echtpaar Wiranto bij rolstoelkantelaar

zoals patiënten met dementie of obesitas en
bedlegerige patiënten, nergens anders terecht
kunnen.’ Vooral hun werk in de ouderenzorg in de
regio is de jury niet ontgaan. Wiranto & Go behandelt
al meer dan twintig jaar bewoners in een aantal
verpleeghuizen.

‘Zodra een bewoner is opgenomen, vragen we of deze
mondzorg van ons mondzorgcentrum wil of van de
eigen tandarts. Binnen zes weken doen we een eerste
screening van de mond en plannen een halfjaarlijkse
controle in. Sommige bewoners in de verpleeghuizen
zijn al jaren niet meer naar de tandarts geweest.’

Achterstallig onderhoud
‘We zien vaak, dat mensen vanaf een jaar of zeventig
niet meer naar de tandarts kunnen of denken dat
het niet meer zo belangrijk is. Zo’n 70% van de
ouderen bezoekt geen tandarts meer. Ook huisartsen
of medewerkers van de thuiszorg kijken vaak niet
naar de mond van een oudere. Dat is zo belangrijk,
omdat goede mondzorg het welzijn van de patiënt
verbetert.’
‘Er is veel achterstallig onderhoud. Er zijn gevallen
waar iemand al zestig jaar dezelfde prothese
draagt. Ons streven is dat goede mondzorg net
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ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.:
AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische
zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde.
Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief
apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al
het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op
4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw
cliënten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de
inrichting van uw kliniek.
Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele
anesthesie willen aanbieden:
Als u aan uw cliënten behandelingen onder algehele anesthesie wilt
aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek,
dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL
ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk
volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te
kijken. Wij zijn volledig selfsupporting.
Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen.
Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!!
Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte:
Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende
offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de
situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden
met elkaar te bespreken.

Weena 1197
3013 AL Rotterdam
Tel: + 316 247 257 37
www.aicservices.nl
info@aicservices.nl

HUISARTSEN

Wachtruimte met spreukenwand
zo zelfsprekend moet zijn als goede lichamelijk
verzorging. Het kost veel tijd om naar deze patiënten
in het verpleeghuis te gaan, of op huisbezoek bij een
bedlegerige patiënt. Deze groep patiënten mogen
we niet vergeten. Onze praktijk biedt ook mondzorg
aan patiënten die bedlegerig zijn. Dit doen wij in
samenwerking met de ambulance die patiënten met
de brandcard bij ons brengt, zodat wij ze kunnen
behandelen’, vervolgt hij.

Thuiswonende ouderen

Veel van deze behandelingen zijn tijdrovend, erkent
Robert Wiranto. En er staat geen passend tarief
tegenover. Als betrokken tandartsen willen ze meer
doen voor thuiswonende ouderen, maar dat is een
lastige en moeilijk bereikbare doelgroep.
‘We merken dat huisartsen niet verwijzen naar een
tandarts. We proberen het belang van mondzorg bij
medewerkers van de thuiszorg onder de aandacht
te brengen maar daar zit nog niet veel beweging in.
We hebben gesproken met de gemeente en onze
ideeën toegelicht. Vrijwilligers zouden de ouderen
naar onze praktijk kunnen vervoeren. Helaas heeft de
bijeenkomst nog geen vervolg gehad, corona zit ons
dwars.’
‘Basismondzorg is voor jong en oud, een gezonde
mond geldt voor iedereen en is van belang voor
de algemene gezondheid. Dat bewustzijn is nog

onvoldoende doorgedrongen bij mensen’, benadrukt
Swie Tien Wiranto. Ze hebben een speciale
rolstoelkantelaar die ze ook gebruiken voor mensen
met ernstig overgewicht. Cliënten van buiten de regio
komen speciaal hiervoor naar de praktijk.

‘We merken dat huisartsen niet
verwijzen naar een tandarts’
Mondzorg in Indonesië

Het echtpaar zet zich ook in voor betere (mond)
zorg in Indonesië waar beiden zijn geboren.
Robert Wiranto: ‘Wij bezochten een ouderentehuis
in Magelang op Midden-Java en schrokken van
wat wij daar aantroffen. Met behulp van de
Rotary Club hebben we geld ingezameld om
het huis te renoveren. Nu kunnen er bepaalde
basisbehandelingen plaatsvinden. Wij hebben de
mensen ook uitleg gegeven over hygiëne. Op dit
moment wordt een tandheelkundige kliniek in
Yogyakarta (Midden-Java) gerealiseerd, bedoeld
voor mensen die niet naar de tandarts kunnen gaan.
Daar zouden Nederlandse tandartsen en assistenten
kunnen gaan werken.’

Door Corina de Feijter
Fotografie: Wiranto & Go

jaargang 17 • december 2020 • nr. 4

17

ADVERTORIAL

LANNET DENTAL ONTZORGT TANDARTSPRAKTIJKEN

Praktijkondersteuning
op basis van veiligheid,
goede documentatie
en continuïteit
Lannet Dental begeleidt de automatisering
van tandartspraktijken. IT-engineers René
Sneijders en Richard Timmermans vertellen hoe ze praktijken van de juiste systemen
voorzien, deze up to date houden en doorlopend monitoren. Zo ontzorgen ze de tandartspraktijk volledig op IT-gebied.

Foto: Tandheelkundig Centrum Oisterwijk, onderdeel van Prime Dental Alliance.

Veiligheid

Kennisbank en documentatie

Veiligheid staat bovenaan bij Lannet Dental. Als
automatiseerder is het bedrijf zelf ook ISO27001 en
NEN7510 gecertificeerd, waardoor het projecten standaard
volgens protocollen uitvoert. René en Richard vertellen dat
ze de netwerkapparatuur op afstand monitoren. ‘Als een
internetverbinding uitvalt, dan krijgen we daar een melding
van. Nieuwe updates installeren we op de achtergrond zodat de
veiligheid gegarandeerd blijft.’

Lannet Dental ondersteunt de tandartspraktijk bovendien
met een eigen ‘dentale kennisbank’, vertelt René. ‘Dat is een
Wiki-naslagwerk, waardoor we de kennis binnen Lannet Dental
over de automatisering in tandartspraktijken systematisch
vastleggen. Stel, de klant heeft een röntgenapparaat met een
bepaalde foutcode. De oplossing daarvan leggen we hierin
vast met een uitvoerige instructie, zodat de afdeling Support
in vergelijkbare gevallen het probleem snel kan oplossen.
Wij documenteren zo nauwkeurig mogelijk. We maken, na
goedkeuring van de praktijk, foto’s van onder andere de kamers
en de apparatuur. Als een praktijk belt kunnen de collega’s
gelijk zien hoe de praktijk is ingericht, hoe de apparatuur
staat en hoe we het probleem makkelijk kunnen oppakken en
oplossen.’

Projectplan

Bij praktijken die nog geen klant zijn, voeren de IT-engineers
eerst een inventarisatie uit. ‘Dat betekent dat we het hele
netwerk nalopen en de knelpunten vaststellen’, zegt Richard.
‘Vervolgens maken we een projectplan en zetten we een
volledig nieuwe omgeving op, met bijvoorbeeld nieuwe
computersystemen, praktijkmanagementsystemen en telefonie
(‘Managed Voice’). We kunnen de praktijken dus compleet
ontzorgen.’ De dentale IT-engineers zijn op de hoogte van alle
nieuwe ontwikkelingen rond praktijkmanagementsystemen,
producten en administratieve software.

Continue monitoring

Lannet Dental monitort de systemen dag en nacht, ook in
het weekend, via Power BI-monitoring. ‘Is er ergens een
storing dan pakt de collega van de storingsdienst dit op, ook ‘s
weekends. De betreffende praktijk wordt proactief benaderd
en collega’s krijgen een bericht. Binnen Lannet Dental hebben
we bijvoorbeeld een speciale app-groep die de signalen vanuit
onze klanten oppakt en volgt. Voordat de praktijk open gaat
zijn de meeste storingen alweer verholpen.’
18
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Backup

De collega’s binnen Lannet Dental houden ook elkaar op de
hoogte, aldus René. ‘Als er iets is nemen praktijken contact op
met onze afdeling Support, die vervolgens ruggespraak hebben
met de engineers. Bij Lannet Dental weten we hoe het netwerk
van onze klanten in elkaar zit. De klant hoeft daardoor niet
steeds opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. We werken altijd
met twee engineers per tandartspraktijk. Zo is er altijd backup.’
Kijk voor alle diensten van Lannet Dental op:
www.tandartspraktijkautomatisering.nl
Lannet Dental | Sprendlingenstraat 55, Oisterwijk
013 – 747 0 747 | info@lannet.nl | support@lannet.nl |
www.tandartspraktijkautomatisering.nl

COLUMN

Gaten in de agenda
vullen in coronatijd
I

n deze tijd ontkom je bijna niet aan veel mensen die een afspraak verzetten
op korte en iets langere termijn. Goed beschouwd is ook een afspraak die men
24 uur van tevoren afzegt een probleem. De receptie moet alle zeilen bijzetten
om de agenda weer vol te krijgen. In de praktijk meten weinig medici hoeveel
afspraken gewijzigd worden op korte termijn. Daardoor onderschat men het
probleem enorm.

Met goede communicatie kan je het aantal no shows en wijzigingen al flink
omlaag brengen. Maar in deze corona tijd, die nog zeker zes maanden duurt,
zeggen meer mensen vaker en makkelijker af. Wat kan je doen om de gaten weer
snel te vullen?

Tip 1: Benoem de open plekken in de ochtend bij de dagstart.

Als je in de morgen al weet dat je een gat hebt in de agenda, lukt het heel vaak
om de patiënten van diezelfde ochtend al deze onverwachtse plek aan te bieden.
In een groter team kan je ook elkaar helpen. Maak gaten in de agenda van
vandaag en morgen een vast onderdeel van de ochtendroutine.

Tip 2: Houd een ‘snel bellen-lijst’ bij.
Een ‘snel bellen-lijst’ geeft de receptie ruimte om mensen gelegitimeerd te
bellen. De patiënt weet dat hij of zij gebeld kan worden. De receptie zorgt dat de
lijst voldoende groot is, maar dat kan alleen met hulp van de behandelaars.
Tip 3: Patiënten actief maken.

Veel praktijken blijken maar een matig functionerend systeem te hebben om
patiënten automatisch op te roepen. De praktijk gaat er van uit dat je meteen
een nieuwe afspraak maakt. Het systeem roept mensen die dit niet doen na
6 maanden automatisch oproep. Vaak blijkt dat de instellingen hiervoor niet
goed te staan. Daardoor komen er relatief veel mensen boven water met een
spoedklacht of een opschoonactie van de praktijk. Ga eens actief na hoe de
reminderfunctie werkt en wat de instellingen zijn.

Alexander Tolmeijer
tandarts en praktijkadviseur
bij Dentiva

‘In de praktijk
weten weinig
medici hoeveel
afspraken
gewijzigd
worden op
korte termijn’

Tip 4: Roep patiënten die lang niet geweest zijn, omgekeerd op.

Dit klinkt misschien gek, als je na twee jaar iemand probeert op te roepen is de
kans op succes veel kleiner dan iemand die vorige maand had moeten komen.
Start daarom bij de mensen die het meest recent geweest zijn.
Op www.dentiva.nl/nna vind je nog meer tips en verwijzingen.
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RIEN VAN DE BEEK (VAN REE HR CONSULTANTS):

Innovatie in personeelsbeleid is cruciaal
Het tekort aan personeel, de stijgende levensverwachting en toenemende
mogelijkheden van technologie maakt dat zorginnovatie ook voor uw praktijk
waarschijnlijk een strategisch speerpunt is. En dus besteedt u wellicht veel tijd
en geld aan het innoveren van (automatiserings)processen en diensten. Want de
aandacht gaat vaak uit naar technologische hoogstandjes. Terwijl driekwart van
het innovatiesucces komt van innovatief personeel, slimme managers en een
gestroomlijnde praktijk.
Kortom, innovatief personeelsbeleid is een cruciale factor
in het innovatieproces. Toch blijkt in de praktijk dat dit in
veel gevallen onderbelicht blijft. Daardoor bestaat de kans
dat u als werkgever hierdoor niet meer op een lijn zit met
uw medewerkers. Dit leidt tot meer verzuim en minder
gemotiveerde medewerkers waardoor het innoveren op andere
gebieden uiteindelijk minder kans van slagen heeft.

Veel voordelen

Waarom is innovatief personeelsbeleid belangrijk voor uw
praktijk? Het laat zien waar u voor staat wat betreft de wijze
20
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waarop uw medewerkers worden aangestuurd. Met andere
woorden, het geeft aan wat u als werkgever waardeert,
welke cultuur er in uw praktijk is en welk imago u naar de
buitenwereld wilt uitdragen.

Vervolgens is innovatief personeelsbeleid van belang omdat
het u helpt om te gaan met ontwikkelingen die zich voordoen
in de zorg. Daarnaast is Human Resource-innovatie belangrijk
voor de inrichting van personeelsbeleid en de manier waarop
dit bijdraagt aan het innovatievermogen van uw praktijk. De
volgende vragen zijn daarbij van belang:

ADVERTORIAL

• Wie zijn we en wat willen we zijn?
• Is er een noodzaak tot vernieuwing?
• Waarom willen we vernieuwen?
•	Hoe draagt de vernieuwing bij aan ons imago, ons
aanpassingsvermogen of bestaande praktijken?
• Wat is er nodig voor vernieuwing?

Medewerkers op de juiste plek

Heeft u in beeld waar de kwaliteiten liggen van uw
medewerkers? Van welke taken krijgen uw medewerkers
energie? Weet dat als de juiste mensen op de juiste plek zitten,
ze beter presteren kunnen en groeien. En daarmee ook uw
praktijk! Van Ree HR Consultants is gecertificeerd voor de
DISC of Energy Drives test. Het afnemen van deze test bij u
of uw (toekomstig) medewerkers geeft u direct inzicht of uw
praktijkmedewerkers op de juist plek zitten.

Door het afnemen van Energy Drives® krijgt u antwoord op de
volgende vragen:
• Wat wil ik echt?
• Doe ik wat ik wil?
• En wil ik wat ik doe?

U komt meer op één lijn te staan. Waardoor het uiteindelijke
resultaat van uw praktijk wordt vergroot. Van Ree HR
Consultants is hierin een sparringpartner voor u als werkgever.
Graag denken wij met u mee om de mogelijkheden te bekijken.

Opleiden

Heeft u een opleidingsbeleid? Ontwikkelingen in uw vakgebied
en branche volgen elkaar steeds sneller op. Opleiding en
ontwikkeling verdient nu meer dan ooit uw aandacht. Voor
uw medewerkers is het essentieel om in hun vakgebied
bij te blijven. En zo ook voor uw praktijk in de toekomst
van toegevoegde waarde te zijn. Investeren in opleiding en
ontwikkeling is investeren in uw organisatie. Investeringen
verdienen zich vaak dubbel terug. Waarom? Goed opgeleid
personeel functioneert beter. Zelfs een korte training kan
direct een positief effect op het functioneren van uw personeel
hebben. En inzetten op ontwikkeling biedt meer: tevreden en
duurzaam inzetbare personeelsleden die een betere binding
met uw praktijk krijgen. Van Ree HR Consultants denkt graag
mee met uw opleidings- en ontwikkelvraagstukken.

Gesprekscyclus updaten

Bij innovatief personeelsbeleid gaat het niet alleen om de
juiste mensen op de juiste plek. Zijn de functionerings- en
beoordelingsgesprekken nog een toevoeging voor uw
organisatie? Wellicht dat door een verandering in deze
gesprekscyclus u het werkplezier van het personeel vergroot.

MEER WETEN?
Wilt u verder praten? Neem contact op met Rien van de Beek,
HR-consultant bij Van Ree HR Consultants en bereikbaar via
rvdbeek@vanreehrc.nl.
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SKILLS GARDEN IN PRINSES MAXIMA CENTRUM:

René Wormhoudt is fysiotherapeut en conditietrainer bij het Nederlands elftal. ‘Kinderen die voor hun achtste bewegen associëren met plezier, blijven hun
leven lang bewegen, zo blijkt uit onderzoek’ - Fotografie: Athletic Skills Model (ASM)

Een creatieve speeltuin om te bewegen,
De Skills Garden in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie is
ontwikkeld op basis van de tien grondvormen van bewegen. René Wormhoudt,
fysiotherapeut en conditietrainer bij het Nederlandse elftal, vertelt samen
met Tommy van den Dungen, adviseur bij Kragten, over de filosofie achter de
speeltuin. ‘Als je die beweegvormen regelmatig in je leven beoefent, dan geniet
je veel gezondheidsvoordelen. Minder blessures, meer plezier in bewegen,
minder leefstijlziektes.’

H

et Prinses Maxima Centrum (PMC) is in mei 2018
geopend als centrum voor complexe zorg en research
rondom oncologie bij kinderen, als zelfstandig centrum
naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Opvallend
onderdeel bij de inrichting van het centrum zijn de twee
zogeheten Skills Gardens, een creatieve speeltuin die kinderen
en hun families uitnodigt tot bewegen, spelen, lachen en stoom
afblazen.

Het ene onderdeel is een natuurtuin met natuurlijke elementen
en het andere is een sporttuin met de hybride toepassing
van het Skills Garden-concept. De tuinen zijn onder andere
gefinancierd door het Nederlands elftal en ontwikkeld
door René Wormhoudt, fysiotherapeut en conditietrainer
bij het Nederlandse elftal, in samenwerking met Kragten,
adviesbureau voor de buitenruimte.
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Athletic Skills Model

René Wormhoudt ontwikkelde de Skills Garden samen met
Geert Savelsbergh, hoogleraar Motor Learning and Performance
aan de VU Amsterdam. Savelsbergh leverde een bijdrage met
de wetenschappelijke onderbouwing vanuit het zogeheten
‘Athletic Skills Model’. ‘Dat model is de basis van de inrichting
van de Skills Garden in het Prinses Maxima Centrum’, vertelt
Wormhoudt. ‘We hopen dat de ziekenhuizen nog meer het
belang gaan inzien van een andere inrichting van de binnen- en
buitenruimte die tot bewegen en ontmoeten uitnodigt.‘
Tommy van den Dungen is adviseur bij Kragten, gespecialiseerd
in HR, sociale relaties en doelgroep-onderzoek. De Skills
Garden draagt aan bij aan bewegen, revalideren, gezondheid en
aanpassingsvermogen, zegt hij. ‘Maar ook is er het beleefaspect,
waarbij je kunt bewegen en spelen, en even vergeet in welke

te spelen, te lachen en stoom af te blazen
wereld je bent. Als je gaat bewegen in Skills Garden, ga je ook
onbewust bezig met je motorische ontwikkeling. Die visie
vormt de achtergrond van de inrichting van de Skills Garden. ’

De Schijf van 10! voor bewegen

Het Athletic Skills Model gaat over veelzijdig bewegen, op
basis van de tien grondvormen: Balanceren en vallen, Gaan
en lopen, Stoeien en vechten, Rollen, duikelen en draaien,
Springen en landen, Gooien en vangen, Trappen en schieten,
Klimmen en klauteren, Zwaaien en slingeren, Maken van – en
bewegen op muziek (Zie Schijf van 10, Infographic: Athletic
Skills Model, p. 24). ‘Als je die beweegvormen regelmatig in je
leven beoefent, geniet je veel gezondheidsvoordelen’, vertelt
Wormhoudt. ‘Minder blessures, meer plezier in bewegen,
minder leefstijlziektes. Kinderen die voor hun achtste bewegen
associëren met plezier, blijven hun leven lang bewegen. Je hoeft
ze dan niet te motiveren, die gaan uit zichzelf bewegen.’

Om positieve associaties bij het bewegen tot stand te brengen,
is de rol van ouders, sport, onderwijs en overheid cruciaal.
‘Wij kunnen wel de omgeving inrichten op een manier die
je verleidt om in die tien vormen actief te worden. Hierdoor
verandert je gedrag ten opzichte van de ruimte. Als we ouder
worden vinden we het bewegen vaak minder normaal. We gaan
bijvoorbeeld ’s avonds niet aanbellen bij de buurman voor een
potje badminton. Kinderen doen dat wel spontaan. Een Skills
Garden is er daarom niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen’, benadrukt Wormhoudt ook.

‘We willen met die inrichting alle mensen in het ziekenhuis
beïnvloeden. Of het nu kinderen, ouders, schoonmakers,
artsen, onderzoekers of fysiotherapeuten zijn. Ook patiënten
of familie die zitten te wachten, kunnen even bewegen. Dat
soort gedragsveranderingen ontstaan niet zomaar, daar moet
je de mogelijkheden voor creëren. Immers zien bewegen, doet
bewegen.’

Diversiteit aan beweegmogelijkheden

De Skills Garden nodigt uit tot creatief bewegen. Wormhoudt:
‘Uitnodigend is de diversiteit aan beweegmogelijkheden op
diverse niveaus. Er is altijd iets voor jouw niveau te vinden.
Allerlei elementen, zoals verschillende materialen, kleuren,
patronen en lijnen dagen je uit om zelf creatief te worden. Dat
gebeurt in spel- en oefenvormen. Die creativiteit is interessant,
het gaat om de vrijheid van bewegen en de keuzes die je maakt.
Dat is iets anders dan een fitnesstoestel neerzetten, dat meestal
weinig vrijheid in het bewegen kent. De lijnen, de hellingen,

MEER INFORMATIE:
•	Het Athletic Skills Model, www.athleticskillsmodel.nl/schijfvan10;
•	Prinses Maxima Centrum, www.prinsesmaximacentrum.nl;
•	Kragten, onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte
https://www.kragten.nl/projecten/skills-garden-mxima-centrumutrecht
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kunnen er praten, andere dingen doen en ook uithuilen. De tuin
biedt een mix van sociaal-emotionele componenten.’’

Aantrekkelijke revalidatie

Schijf van 10 voor bewegen. Zie: www.athleticskillsmodel.nl/schijfvan10/ Infographic: Athletic Skills Model
de kuilen, de trampolines, elementen om te balanceren, te
klimmen, kruipen, rollen en duikelen – nodigen meer uit om in
herhaaldelijk beweging te komen.’

Die uitnodiging tot bewegen past goed bij het Prinses
Maxima Centrum. Wormhoudt: ‘Het gaat om ontwikkelingsgerichte zorg, waarbij het kind centraal staat en iedereen zijn
eigen manieren kan vinden. Het is uitdagend voor elk niveau.
De grond is bijvoorbeeld zacht waardoor het uitnodigend is om
er een koprol op te maken. Ook is er een helling waar je een
koprol kunt maken, maar dat zal niet elk kind durven. Iedereen
heeft zo allerlei opties op zijn niveau om mee te spelen. Juist
die mogelijkheid tot differentiatie maakt de Skills Garden heel
aantrekkelijk voor het Prinses Maxima Centrum.’

Tegenwicht medische omgeving

Door de onderliggende methodiek ontstaat ook een beleefplek,
die een tegenwicht biedt tegen de medische omgeving, legt
Tommy van den Dungen uit. ‘Er ontstaat een sociale omgeving,
waarin mensen ook met elkaar in contact kunnen komen. Een
open omgeving om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Het
helpt om even los te komen van de medische ruimtes, waarin je
aan niets anders kunt denken dan ziek zijn.’

Ook kinderen in het Prinses Maxima Centrum, die vaak ernstig
ziek zijn, moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, vervolgt Van
den Dungen. ‘Bij vakken als rekenen en taal gebeurt het vaak
wel, maar qua bewegen is dat niet vanzelfsprekend. Doordat
de Skills Garden daartoe uitnodigt, komen ouder en kind in een
ander soort contact dan alleen in een zorgrelatie. Dat levert
plezier op tussen ouders en kind, maar ook tussen de broertjes
en zusjes van dat kind. Die hebben namelijk ook te maken met
zo’n ziekte. Ook zij kunnen in de Skills Garden hun energie
kwijt en zich weer opladen. Ouders, kinderen en familieleden
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De Skills Garden wordt ook gebruikt door fysiotherapeuten bij
hun revalidatieprogramma’s voor de kinderen. Wormhoudt:
‘De fysiotherapeut wordt zo ook uitgedaagd om creatieve
oefeningen in te zetten, bijvoorbeeld balansoefeningen om
rompstabiliteit te trainen. Dit oefenen kan ook spelenderwijs
als je op de trampoline gaat springen, van de glijbaan afglijdt
of met een skelter of rolstoel over hobbels heengaat. Zo maakt
de Skills Garden de revalidatie aantrekkelijker. Kinderen
vinden de spelvormen heel leuk en gaan het dan ook vaker
spontaan doen.’ Een Skills Garden is voor iedereen toegankelijk,
benadrukt Wormhoudt. ‘We richten hem zo in dat kinderen,
volwassenen en ouderen er terecht kunnen. Als het in een
gebied komt dat vergrijsd is of juist uit een overwegend jonge
bevolking bestaat, dan werkt een homogene aanvliegroute
niet. Dan werkt het bijvoorbeeld de komende zeven jaar, maar
daarna staat het leeg. We hebben een concept ontwikkeld voor
alle leeftijden, je kunt er vanaf de peuter- tot honderdjarige
leeftijd altijd bewegen. De initiatiefnemers snappen dat het
om een ontwerp gaat voor alle leeftijden. Wij proberen de
inclusiviteit waar veel mensen het over hebben, vorm te geven.’

‘De Skills Garden is een
beleefplek, die een tegenwicht
biedt tegen de medische
omgeving van een ziekenhuis’
Een taal van bewegen

Wormhoudt. ‘Als deze tien grondvormen de basis worden
binnen het bewegen, zal er binnen de sport veel meer
waardering onderling ontstaan en ook meer waardering voor
het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Daarom
bieden we beweegopleidingen aan voor fysiotherapeuten,
mensendieckers, docenten beweegonderwijs, trainers en
coaches, buurtsportcoaches. Ze leren een gemeenschappelijke
taal op basis van bewegen zodat we niet als concurrent naar
elkaar kijken, maar juist als partners.’

Kragten is medeontwerper van de Skills Garden en heeft
partijen in de beweeg- en sportsector betrokken bij het
concept, vertelt Tommy van den Dungen. ‘De visie op bewegen
verandert, de maatschappij verandert, waardoor we ook op een
andere manier moeten leren denken. Daarbij moeten we samen
uitvinden hoe het kan worden gebruikt en een goede uitstraling
kan krijgen. Door een omgeving voor alle groepen te creëren,
versterkt dat ook sociale cohesie en sociale controle. ’

Door Martin Zuithof. Fotografie: Athletic Skills Model
(ASM)

Uw data is veilig
opgeslagen
Veel praktijkhouders staan voor
uitdagingen bij het implementeren
van de privacywetgeving. Deze vraagt
u immers alle patiëntgegevens en
overige documentatie aantoonbaar te
beveiligen.
Complan is NEN7510/ISO27001
gecertificeerd en biedt u de ultieme
oplossing in informatiebeveiliging:
Tandarts In De Wolken®. Met deze
aanvullende dienst staat alle privacy
gevoelige informatie in een beveiligde
virtuele omgeving. Daarnaast wordt
systeembeheer voor het grootste
gedeelte uit handen genomen, waardoor
u zorgeloos kunt doen wat u het liefste
doet: patiënten behandelen.
Benieuwd of Tandarts In De Wolken®
ook voor uw praktijk uitkomst biedt?
Onze ervaren accountmanagers komen
graag bij u langs om uw wensen te
bespreken en u tijdens het gehele
traject persoonlijk te begeleiden.
De diensten van Tandarts In De Wolken® zijn in
2012 geïntroduceerd. Complan was hiermee de
eerste leverancier van tandheelkundige software
die een Cloud oplossing aanbood. Het aantal
gebruikers is sindsdien fors gegroeid en vanaf
2018 wordt er gebruik gemaakt van een tweede
datacenter om aan de grote vraag te kunnen
voldoen. Bestaande Novadent gebruikers
kunnen hun pakket blijven gebruiken zoals zij
gewend zijn!

Complan Valens BV

0229 - 266 606
info@complan.nl
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ZORGONDERNEMERS DIE BEGROTEN ZIJN SUCCESVOLLER!

Begroten in de eerstelijnszorg
De meeste zorginstellingen starten in het vierde kwartaal traditiegetrouw met
het opstellen van de begrotingen voor het volgende boekjaar. Elke instelling die
met geldstromen te maken heeft, doet dit tenslotte. Helemaal als u werkzaam
bent in het sociale domein van de zorg. Maar in de eerstelijnszorg kom ik de
begroting nauwelijks tegen. Een gemiste kans. Zeker als u wilt innoveren!
Waarom een begroting opstellen?
Volgens het woordenboek is een begroting een ‘voorlopige
berekening van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar’.
Daarmee heeft u nog geen antwoord op de vraag met welk doel
u een begroting zou opstellen. Ik geef u een paar redenen:

•	voor het opstellen van een ondernemersplan bij de start of
overname van een praktijk.
•	voor het bepalen van de financieringsbehoefte en -aanvraag
bij een bank of vermogensverschaffer.
•	voor het verkrijgen van een subsidie bij de gemeente of het
rijk.
• als basis voor de jaarlijkse kostprijsberekening.
•	om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen
om uw praktijkresultaat te verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers die actief en
bewust met begrotingen werken succesvoller zijn. Omdat ze
gericht sturing geven aan hun praktijk. Daarmee raken we
mijns inziens aan het belangrijkste doel van begroten. Als
ondernemer heeft u namelijk een missie, visie en strategie.
Noem het gerust een droom. Een begroting is een doel, en een
doel is een droom met een deadline. Door een begroting te
maken, weet u als ondernemer of u uw doelen het komende
jaar kunt realiseren en wat daarvoor nodig is. Serieus nadenken
over de begroting leidt automatisch tot nadenken over uw
ondernemersdroom.

Verbinding tussen begroting en doel

Als accountant in de zorg kom ik veel begrotingen of prognoses
tegen. Van de meeste prognoses word ik niet heel warm. Voor
de bepaling van de omzet en kosten is het uitgangspunt de
realisatie van het lopende jaar of de vorige begroting. En daar
wordt dan een bepaald percentage bij opgeteld. De uitkomst
is vaak een iets hoger verwacht resultaat onder aan de streep.
Dit is begroten volgens de omgekeerde kaasschaafmethode.
Overal een beetje aan schaven, maar uiteindelijk geen echte
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keuzes maken. Op deze manier legt u geen verbinding tussen de
begroting en het doel van uw praktijk.
Maak daarentegen eerst uw praktijkdoel voor het komende jaar
helder en maak keuzes. Waar ga ik mij op focussen, wat doe
ik wel en wat doe ik niet. Heb eens het lef om te beginnen met
een blanco begroting. Hoe zou u begroten als u volgend jaar de
hele praktijk opnieuw zou mogen opzetten? Als u bijvoorbeeld
wilt groeien, meer tijd wilt inruimen voor de patiënt, minder
druk in de praktijk wilt leggen, wilt toewerken naar een exit
of overname? U zult moeten focussen op de agendaplanning,
aantallen patiënten, capaciteit, kwaliteit van personeel, betere
kengetallen. Zo loopt u de hele winst- en verliesrekening
door. Van omzet en personeelskosten tot marketing- en
huisvestingskosten.

Duurzaamheid

Betrek hierin ook het duurzaamheidsaspect. Waarin kan ik
verduurzamen en wat mag mij dat kosten? Bijvoorbeeld: meer
digitaal, minder (plastic)afval, een hoger energielevel van uw
praktijkpand, elektrisch rijden, duurzame inzetbaarheid van
personeel. Ook hier kan een begroting u helpen bij het maken
van keuzes. Dan is het aan te bevelen om niet met één begroting
te werken maar met verschillende scenario’s.

Twee hulpmiddelen

In de praktijk werk ik met twee hulpmiddelen die u kunt
gebruiken bij het bepalen van uw praktijkdoelen. De eerste is
de Praktijkscan en de tweede is het Business Model Canvas.

1. Praktijkscan

Met de praktijkscan voor de zorg krijgt u een totaalbeeld
van het reilen en zeilen binnen uw praktijk. Wat gaat goed
en op welke terreinen is winst te behalen. Aan de hand van
een vragenlijst kunt u uw praktijk op verschillende terreinen
beoordelen. Hierdoor ontstaat een spindiagram.
Het grote voordeel van de praktijkscan is dat deze kan worden
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ingevuld door de directe betrokken binnen uw praktijk: de
eigenaren, de praktijkmanager en uw adviseur. Op die manier
ontstaat een fotomoment van uw praktijk. De praktijkscan helpt
u om doelen te stellen en focus te leggen. Door het gesprek
met elkaar te hebben, wordt in uw hele praktijk dezelfde focus
gelegd.

2. Business Model Canvas

Met dit model brengt u alle bedrijfsaspecten op een
overzichtelijke- en visuele manier in kaart. Aan de hand van
negen bouwstenen beschrijft u uw praktijk, het verdienmodel,
klanten, relaties en leveranciers. Waar worden de kosten
gemaakt, waar liggen de kansen, wie zijn uw patiënten, wat is
uw toegevoegde waarde en hoe kunt u innoveren? Zo krijgt u
zicht op welke praktijkonderdelen van essentieel belang zijn en
waar eventueel bijsturing nodig is. Het mooie van het Canvasmodel is dat er geen dik boekwerk of een heisessie voor nodig
is. U kunt direct beginnen en brengt in één overzicht in kaart
welke onderdelen van uw praktijk essentieel zijn om succesvol
te kunnen zijn. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is om alle
eigenaren, de praktijkmanager, personeel en uw adviseur erbij
te trekken.

In gesprek over doelen

Het gebeurt nogal eens dat een ondernemer mij als accountant
vraagt om de begroting op te stellen. En dat is te begrijpen.
Wij hebben inzicht in al uw financiële data en ook de tools om
snel een goede begroting te maken. U zult echter begrijpen dat
wij dat niet alleen kunnen. Eerst zullen we het gesprek met u
aangaan over uw praktijkdoelen voor het komende jaar. Welke
uitgangspunten en veronderstellingen liggen ten grondslag aan
keuzes die u in de toekomst wilt maken?
Pas als dat helder is, kunnen we u goed helpen bij het opstellen
van de begroting. Graag zelfs. Wij geloven dat het gesprek
aangaan leidt tot een betere begroting en keuzes voor de
toekomst. Echter, het is en blijft uw begroting. Wij kunnen en

mogen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Daarom
zullen wij u dus ook kritisch bevragen op de inhoud van de
begroting. Dat mag u van ons verwachten.

Het leven na de begroting: sturen op cijfers

Na het maken van de begroting zit het werk er niet op.
Integendeel, dan begint het pas. Periodiek moet u de
gerealiseerde cijfers vergelijken met de begroting en waar
mogelijk en nodig op tijd bijsturen. Dit noemen we: sturen op
cijfers!

Als u dat namelijk niet doet, dan weet u te laat dat uw
ondernemersdromen en -doelen niet gehaald worden. Elke
ondernemer heeft daarom stuurinformatie nodig, want meten
is weten. Het is belangrijk om vooraf de belangrijkste KPI’s te
definiëren waar u de praktijk echt op stuurt. Met behulp van
een financieel dashboard heeft u real time inzicht in waar u
staat. Ook hierbij helpen wij u graag.

Tot slot

•	Stel uzelf eens de vraag: Waarom maak ik een begroting?
Wat is het doel van de begroting?
•	Behoud de verbinding tussen uw praktijkdoelen (missie,
visie en strategie) en de begroting.
•	Laat eens iemand van buiten de organisatie kritisch naar
uw begroting kijken. Denk aan een accountant, adviseur of
andere onafhankelijke partij.

OVER DE AUTEUR
Harro de Haan AA RB FFP is accountant voor de zorg en werkzaam
bij Visser & Visser.
Voor een persoonlijk gesprek kunt u met Harro contact opnemen
(06 – 10 37 28 66 of hrdehaan@visser-visser.nl)
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HAN VAN DE STEEG (HUISARTS EN DIRECTEUR MEDI-MERE):

‘Er vindt een revolutie plaats
in de huisartsenzorg’

Han van de Steeg is huisarts en directeur van huisartsenpraktijk Medi-Mere met
vijf locaties in Almere. Er schuilt in hem een bevlogen huisarts en ondernemer.
Hij ziet het vak veranderen en dat is volgens hem onvermijdelijk. Vooral met de
digitale zorg gaat het hard. ‘Dat maakt ons vak zakelijker en ik weet dat het sommige huisartsen verdriet doet.’
28
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INTERVIEW

H

et gesprek vindt half oktober plaats als de
tweede coronagolf een feit is. Terugblikkend
op de corona-uitbraak zegt Han van de
Steeg: ‘De eerste coronagolf vonden we spannend.
We lieten ons verrassen door de lockdown. Ik
ben in het crisisteam gaan werken. In het begin
was het heel rustig in de praktijk. De huisartsen
waren echt onthand. Tijdens de lockdown
hebben we het beeldbellen ingevoerd. Eerst onze
praktijkondersteuners ggz, dat was direct succesvol.
Hun collega’s somatiek vonden het lastiger om op
deze manier contact te hebben met hun patiënten
die chronisch ziek en vaak ouder zijn. De huisartsen
hebben veel e-consulten gedaan en veel gebeld.
Ik probeerde digitale zorg al eerder in te voeren.
“Online als het kan, op het spreekuur als het moet”,
dat is mijn thema voor huidafwijkingen. Ik vind het
van de zotte dat mensen voor elke huidafwijking
langskomen. De corona-uitbraak heeft ons geholpen
om dit bij patiënten en huisartsen erin te krijgen.’
Zijn patiënten gebruiken ook mijngezondheid.
net, een portaal waarmee mensen gemakkelijk
gezondheidszaken bij hun huisartsen en apotheker
kunnen regelen, en de app Medgemak, een onderdeel
van het portaal. ‘Dat heeft ons geholpen om verder te
digitaliseren.’

Extra huisarts

Van de Steeg heeft voor drie maanden een extra
huisarts aangenomen. ‘Ik ben blij dat ik deze stap
heb genomen, want een van mijn huisartsen is
besmet. Daarnaast werk ik extra met basisartsen die
de telefonische triage doen. Ik blijf last houden van
ziekmeldingen van medewerkers. Ik merk trouwens
dat corona op psychosomatisch vlak een rol speelt.
‘Is dit het begin?’, denk ik als ik een dag wat meer
zweet.’

Van de Steeg laat zijn medewerkers testen en heeft
hierover afspraken gemaakt met het Flevoziekenhuis.
‘Ik merk dat het personeel op zijn tenen loopt. Ik
probeer elke week op een locatie langs te komen,
maar nu gaat dit niet. Ik kan niet even de kamer
inlopen bij de praktijkondersteuner om te kijken hoe
het gaat. Ik duik via beeldbellen nu in haar cloud. Dat
wordt wel gewaardeerd.’

‘Digitale zorg is een mindset’

De eerste lijn heeft digitale zorg in een rap tempo
omarmd. Het kan volgens Van de Steeg niet anders,
maar er zit een nadeel aan digitale zorg: de vooral
wat oudere huisarts mist zijn patiënten, hij wil ze
toch het liefst in de spreekkamer zien. ‘Het fysieke
contact is een belangrijk deel van ons vak. Maar zoals
het was in de zorg, daar kunnen we niet meer naar
terug, dan gaat de zorg kapot. We moeten de zorg

anders inrichten. Het is een mindset. Natuurlijk moet
je het vak plezierig blijven vinden, maar als je het
efficiënt wil doen, moet je jezelf bij elke patiënt de
vraag stellen: Is het voor het stellen van een diagnose
en het bepalen van een behandeling nodig dat ik
deze patiënt in mijn spreekkamer zie? Een uitslag
kun je vaak online bespreken. Als ik een patiënt met
depressieve klachten medicatie heb voorgeschreven
en ik wil weten hoe het gaat, dan kan dat na een paar
weken prima digitaal of per telefoon. Het kost een
generatie voordat we digitale zorg goed gerealiseerd
hebben.’

‘Het klinkt heel simpel, maar
draagvlak creëren is cruciaal,
zeker als je een bevlogen huisarts
bent zoals ik’
‘Vak van huisarts is een mensenvak’

Van de Steeg realiseert zich goed dat het vak van
een huisarts een mensenvak is. ‘Ik haal vreugde uit
beeldbellen met mijn patiënten. Ik ben dolblij dat het
kan. De meeste patiënten begrijpen ook waarom het
niet altijd nodig is dat ze op het spreekuur komen.
Maar voor sommigen is het een uitje. ‘Ik heb je
gemist’, zeggen ze dan. Maar ik heb liever niet dat ze
mij zien als een uitje.’

‘Ik wil een belangrijke rol in de zorg spelen’

Van de Steeg heeft zich in 1993 in Almere gevestigd.
Dat was het jaar waarin EVA, wat staat voor
Eerstelijns Voorzieningen Almere - de voorloper
van de huidige Zorggroep Almere, de organisatie
van gezondheidscentra - niet langer het alleenrecht
had op gezondheidscentra. De gemeenteraad had
besloten dat de inwoners meer keuzen moesten
hebben in de eerste lijn. Zo werd Van de Steeg de
eerste vrijgevestigde huisarts in Almere.
Zijn praktijk is flink gegroeid: er zijn vijf locaties, met
in totaal inmiddels 20 duizend patiënten. Op elke
locatie werken maximaal drie fte huisartsen, zodat
patiënten weten wie hun huisarts is. De huisarts
blijft een generalist, waarbij er specialisaties zijn
om nog kwalitatief betere en uitgebreidere zorg aan
patiënten te kunnen bieden, zo staat op de website
te lezen.
Van de Steeg werkt twee dagen als huisarts en de
overige dagen als directeur. Zijn laatste loot aan
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te roepen en te gaan volgen. In het begin verliep
dat goed, maar ik had de aanpak niet goed geborgd,
waardoor de werkwijze verslapte en ik alweer
met andere dingen bezig was. Ik hoopte dat het
zichzelf in de praktijk zou bedruipen en dat de
praktijkondersteuner het zou oppakken, maar dat
gebeurde niet. Van zijn pogingen om te innoveren
heeft hij een aantal lessen geleerd. ‘Het klinkt heel
simpel, maar draagvlak creëren is cruciaal, zeker
als je een bevlogen huisarts bent zoals ik. Check
wat je wil, houd ruggenspraak, luister goed naar
je medewerkers. Zorg dat je de nieuwe werkwijze
borgt.’

‘Leid doktersassistenten breder en beter op’

zijnstam is een praktijk in het stadsdeel Haven, die
hij recent heeft gemoderniseerd. ‘Daar is het aantal
patiënten al verdubbeld.’ Waarom weer een praktijk
erbij? ‘Dat is de ondernemer in mij. Ik wil een
belangrijke rol in de zorg spelen in Almere, samen
met Zorggroep Almere. Ik zit ook in het bestuur van
de regionale huisartsenorganisatie.’

‘Als je groeit word je minder slagvaardig’

Groei heeft ook nadelen, dat heeft Van de Steeg
ondervonden. ‘Als organisatie word je minder
daadkrachtig en slagvaardig. Het wordt anoniemer,
je hebt minder contact met je medewerkers, minder
feeling met de werkvloer en minder invloed.’

‘Je moet je afvragen of nog een
extra hulpverlener in de
praktijk niet verwarrend is voor
de patiënt’
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Als je wilt innoveren, heb je baat bij een goede
analyse van wat je wilt veranderen of verbeteren,
een projectplan en een goed lopend proces. ‘Zo ben
ik nooit te werk gegaan’, verklapt hij en hij geeft een
voorbeeld van hoe een in eerste instantie kansrijk
initiatief toch mislukte. ‘We hadden een plan om
patiënten met osteoporose in kaart te brengen, op
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Van de Steeg ziet een aantal belangrijke trends.
‘De zorg wordt complexer. Ik verwacht dat
doktersassistenten in de nabije toekomst meer
eenvoudige zorgvragen zullen afhandelen en dat
praktijkondersteuners meer medisch complexe
problemen gaan behandelen. Natuurlijk onder
eindverantwoordelijkheid van de huisarts, maar ik
hoef de patiënten niet altijd te zien. Dat betekent dat
ik vertrouwen moet hebben in mijn medewerkers.
Om taakdelegatie te realiseren, heb ik goed
gekwalificeerd personeel nodig. Doktersassistenten
mogen wat mij betreft beter en breder worden
opgeleid.’

Over de nieuwe functie van physician assistant
(PA), die taken of soms spreekuren van de huisarts
overnemen, is Van de Steeg niet enthousiast. ‘Die
verdient zichzelf niet snel terug. Een PA is beduidend
duurder dan een doktersassistente en zal nimmer
meer patiënten zien dan een doktersassistente en
dan is de rekensom snel gemaakt. Ook moet je je
afvragen of nog een extra hulpverlener in de praktijk
niet verwarrend is voor de patiënt.’

‘We sorteren voor op huisartsenzorg 2.0’

Ook het huisartsenvak zelf is aan verandering
onderhevig, meent Van de Steeg. ‘We willen onze
patiënten zien, zo zijn we opgeleid en dat vinden we
ook leuk. Maar onze tijd is kostbaar. Digitale zorg
gaat nu heel hard, maar daardoor wordt ons vak
zakelijker. Dat is inherent aan efficiënter werken.
Ik weet dat sommige huisartsen deze ontwikkeling
verdriet doet. Er vindt een revolutie plaats. We zitten
nu in de “anderhalve samenleving” en zijn met de
digitalisering aan het voorsorteren op huisartsenzorg
2.0.’ De patiënt verandert trouwens ook. ‘Ik merk dat
ze willen meebepalen wat er moet gebeuren en dat
vind ik prettig. Ik weet niet of ze meer regie willen.’

Door Corina de Feijter. Fotografie: Medi-Mere

COLUMN

D

e brede implementatie van innovaties gaat soms erg langzaam. Soms
kost het jaren duwen en trekken, financieel stimuleren, vallen en
opstaan voordat een innovatie algemeen wordt gebruikt. Soms is er een
crisis voor nodig om ontwikkelingen in een stroomversnelling te zien belanden.
Mede door covid-19 is e-health nu aan een opmars bezig. Maar wanneer
zal dat volledig ingeburgerd zijn? Beeldbellen is nu bijvoorbeeld hot in de
huisartsenzorg. Maar hoe zit het met e-health in andere sectoren? Hoeveel
tandartsen, psychologen, fysiotherapeuten et cetera hebben al een interactieve
website, maken gebruik van beeldbellen of andere vormen van e-health?
De toepassing van artificial intelligence is bij veel beroepsgroepen nog ver
weg. Of lijkt dat maar zo? Hebben we wel in de gaten wat er om ons heen
gebeurt? Innovaties die onze praktijkvoering in de nabije toekomst sterk gaan
beïnvloeden komen van buiten de zorgsector en zullen straks door de burgers,
werkgevers en de politiek worden afgedwongen. En dan moeten we mee, of we
dat nu willen of niet.

Dit soort stille revoluties zijn dichterbij dan we denken. Neem bijvoorbeeld
de vroegere trots van Eindhoven, een producent van gloeilampen,
scheerapparaten en televisies. Alleen nog een sponsorschap van de lokale
eredivisie voetbalclub herinnert nog aan dit verleden. Inmiddels maakt Philips
al lang geen gloeilampen meer, of televisies. De meeste omzet wordt buiten
Nederland, in de USA en opkomende markten in Azië en Zuid-Amerika behaald.

Rob van Damme
MD, MA, bruggenbouwer in de
zorg bij Bakenberg Consult en
huisarts

'Soms is er
een crisis
nodig voor een
stroomversnelling'

Foto: Tandartspraktijk Zuidoost

Glazen
gezondheidsbol

Philips levert beeldvormende apparatuur en verzamelt gegevens. Die gegevens
worden gebruikt voor simulaties en met behulp van artificial intelligence en
slimme algoritmes om gezondheid en uitkomsten van zorg te voorspellen. Al de
röntgenfoto’s, CT-scans, MRI’s, echo’s worden (ongevraagd) gebruikt voor het
verdienmodel van dataverkoop. En daar is heel veel geld mee te verdienen.
De Defence Innovation Unit van het Amerikaanse leger heeft samen met
Philips, Garmin en Oura een project opgezet om door middel van het continu
meten van zes biometrische variabelen en slimme algoritmes van Philips de
gezondheid van militairen te kunnen voorspellen. 48 uur voordat een soldaat
ziek wordt door bijvoorbeeld een virusinfectie kan dit al worden gesignaleerd.
Combineer dit met gevalideerde sneltesten en je kunt hier als werkgever tijdig
op anticiperen. Of als zorgverlener alvast met medicatie starten of een dosering
bijstellen.
U denkt dat de glazen bol iets is voor waarzeggers op de kermis in de
middeleeuwen? Dan vergist u zich. De glazen bollen voor de gezondheid zijn er
al lang en de waarzeggers heten Philips, Samsung, Google, Facebook, Amazon
en Apple.
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DUTCH DENTAL ACADEMY

Praktische cursussen
en trainingen gericht op de
mondzorgpraktijk van nu
Dutch Dental Academy verzorgt bij- en nascholingen in de mondzorgbranche, gericht op
het hele team en op alle functies in een praktijk. Het brede aanbod bestaat uit trainingen en
cursussen voor zowel praktijkmanagers als assistenten, zoals de 'Basisopleiding praktijkmanagement', ‘Coachend leidinggeven voor praktijkmanagers of tandartsen’ en de ‘Opleiding
tot balie-assistent’.

T

rainingen en cursussen ontwikkelen die nog beter
zijn afgestemd op de praktijk én de cursisten. Met die
ambitie begon Maaike van der Mee, praktijkmanager bij
mondzorgpraktijken en MBO-docent, dit najaar haar bedrijf.
‘Trainingen voor praktijkmanagers of baliemedewerkers
worden vaak gegeven door mensen die niet werkzaam zijn in
onze branche, of die zelfs nog nooit in een praktijk geweest
zijn. Dan kan je wel iets vertellen over communicatie, maar
niet over hoe dat in een tandartspraktijk gaat. Dat heb ik vaak
gehoord van cursisten en concludeerde ik: “Dat kan beter”. Ons
cursusaanbod is meer inhoudelijk toegespitst op werken in de
tandartspraktijk. Doordat onze docenten uit de praktijk komen
kunnen we sneller schakelen als het om nieuwe wetgeving gaat
of andere vernieuwingen in de branche.’

Inspelen op brede opleidingsbehoefte

Het doel van de Dutch Dental Academy is kwalitatief goede
opleidingen te bieden voor alle functies in de praktijk, zegt Van
der Mee. ‘We bieden kennis waar cursisten meteen mee aan
de slag kunnen in de praktijk. Onze opleiding balie-assistent
is de meest uitgebreide die er is. Daar zit alles in.’ Bestaande
opleidingen in de mondzorgbranche richten zich vooral op
de opleiding van preventieassistenten en laten daarmee een
opleidingsbehoefte bij andere functies liggen, vindt ze. ‘Wij
maken ons eigen onderwijs en dat is volledig gericht op de
praktijk van nu. Dus het is altijd up-to-date. Wij kunnen heel
goed inspelen op de behoeften van de cursisten, omdat wij
weten waar zij tegenaan lopen.’

Bevoegde docenten uit de praktijk

Goed opleiden lukt alleen met goed geschoolde bevoegde
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docenten, die aandacht hebben voor didactiek en die
deelnemers iets kunnen leren vanuit de praktijk. ‘We zorgen
voor de afwisseling van praktijkopdrachten, stukken theorie,
oefeningen doen, onderdelen met elkaar bespreken en steeds
oefenen.’ Het programma is afgestemd op de behoeften van de
cursisten. Van der Mee: ‘Onze cursisten zijn praktisch ingesteld
en willen graag al doende leren. Ze willen lezen afwisselen met
instructies op video. Daarover praten we, laten we opdrachten
maken en oefenen we in de praktijk.’

'We bieden kennis waar
cursisten meteen mee aan de
slag kunnen’
Unieke Opleiding balie-assistent

De opleiding tot balie-assistent bestond nog niet in deze vorm,
stelt Van der Mee. ‘Ook baliemedewerkers moeten van alles
weten over de regels in mondzorgpraktijken, de behandeling,
de gebitsanatomie, allemaal zaken waarin ze in het contact
met patiënten, collega’s en tandartsen te maken krijgen. Hoe
spreek je mensen aan? Hoe is je communicatie? Wat doe je
met klachten? Klanten worden steeds mondiger en hoe ga je
daarmee om? Maar ook: hoe ga je in gesprek met de tandarts,
die het misschien niet eens is met wat je gedaan hebt. Hoe doe
je dat?’

ADVERTORIAL

Maaike van der Mee: 'Trainingen en cursussen ontwikkelen die nog beter zijn afgestemd op de praktijk én de cursisten' - Foto: Dutch Dental Academy

Basisopleiding praktijkmanagement
Een opvallend onderdeel van het cursusaanbod is de
‘Basisopleiding praktijkmanagement’. Van der Mee schetst dat
beginnende praktijkmanagers voor grote uitdagingen staan.
‘Ze vragen zich af hoe ze moeten managen, leiding geven en
taken organiseren. Daarbij moeten ze leren hoe ze zich tot
de praktijkeigenaren en het personeel moeten verhouden.
Omdat ze vaak doorgroeien als assistent moeten ze eerst leren
leiding te geven, om te gaan met het personeel, gesprekken
te voeren, en ze moeten veel dingen op HR-gebied leren. Ook
het organiseren van de praktijk, hoe doe je dat? Er zijn best
veel praktijkmanagers die daar moeite mee hebben en ook wel
vastlopen.’

Op praktijkmanagers komt altijd veel af: ze moeten steeds van
de meest uiteenlopende onderwerpen op de hoogte zijn, vertelt
Van der Mee. ‘Je moet van alles af weten: van de planning, van
de agenda, je moet iets met personeelszaken managen, je
moet facilitaire zaken regelen, je moet de logistiek beheren.
Als praktijkmanager ben je in deze branche een manusje van
alles. De teams bestaan grotendeel uit dames en vaak speelt
er onderling nog wel eens wat. De teams worden steeds groter.
Het zijn grote praktijken. Ga dat allemaal maar regelen en
organiseren.’

Zorgvuldig gekozen, rustige locaties

De cursussen en trainingen worden gegeven op zorgvuldig
geselecteerde, rustige locaties verspreid over het land, die
speciaal zijn ingericht op onderwijs in kleine groepen. Van
der Mee vertelt dat ze een voorkeur heeft voor direct contact
met de cursisten, boven online-trainingen. ‘Ik wil graag

MAAIKE VAN DER MEE EN DE DUTCH DENTAL
ACADEMY
Maaike studeerde verpleegkunde, Management en Leidinggeven in
de gezondheidszorg. Ze is docent bij diverse MBO- en mondzorgopleidingen en werkt inmiddels tien jaar als praktijkmanager in de
mondzorg. Voor de Dutch Dental Academy verzamelde ze een breed
docententeam, met specialismen op het gebied van mondzorg, communicatie en praktijkmanagement. Nieuwe cursussen in het aanbod
zijn 'Assisteren bij chirurgische behandelingen' en de 'Opleiding
voor orthodontieassistent'. Dutch Dental Academy is geaccrediteerd
door QKeurmerk, het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en
nascholing.

inspirerende locaties, zodat iedereen zich geïnspireerd en op
zijn gemak voelt. Dat de cursisten denken: fijn, ik heb morgen
weer een training of cursus en daar ga ik met plezier naartoe.’
Contactinformatie:
Dutch Dental Academy
Koepoortstraat 31
4285 BE Woudrichem

T: 0657448556
E: info@dutchdentalacademy.nl
W: www.dutchdentalacademy.nl
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PROMIS VERGEMAKKELIJKT HET GENERIEK METEN VAN PATIËNTEN UITKOMSTEN

Pilot ‘Slimmer Scoren’ met PROMIS
gaat van start in fysiotherapiepraktijken
Begin volgend jaar gaan acht fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn in de pilot ‘Slimmer
Scoren’ werken met Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS).
Het generieke meetsysteem voor het meten van door patiënten gerapporteerde uitkomsten,
wordt wetenschappelijk onderzocht.

D

e Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de DutchFlemish PROMIS-groep, het Instituut voor
Bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht
en Fysiomanager vormen het consortium dat de pilot
gaat vormgeven. ‘Ik zie deze pilot als een belangrijke
stap in het meten van uitkomsten en van wat je doet
als fysiotherapeut’, aldus Peter de Boer, directeur van
Fysiomanager, de softwareleverancier die gevraagd
is om te participeren in het wetenschappelijk
onderzoek.
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Er is al een aantal zorginstellingen dat PROMIS
gebruikt, zoals het OLVG in Amsterdam, Erasmus
UMC en het Brandwondencentrum. Maar de
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meeste fysiotherapeuten zijn nog niet bekend met
PROMIS. Peter de Boer: ‘In de fysiotherapie worden
wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten
gebruikt om een beeld te krijgen van de patiënt. Het
zijn lange vragenlijsten voor bepaalde doelgroepen,
maar niet specifiek geschikt voor degene die voor
je zit. De vragenlijsten bevatten vragen die niet
altijd relevant zijn of er niet toe doen. PROMIS
meet wat patiënten belangrijk vinden en meet
de meest relevante aspecten van gezondheid en
kwaliteit van leven van patiënten met of zonder
chronische aandoening. Het maakt gebruik van
zogeheten itembanken, een set vragen die allemaal
hetzelfde domein meten, bijvoorbeeld lichamelijk

ADVERTORIAL

•	Wat is het klinisch relevante verschil van de
PROMIS-instrumenten in deze patiëntengroep?
•	Hoe ervaren patiënten en fysiotherapeuten het
gebruik van PROMIS?
• Zijn er struikelblokken, wat kan beter?
•	Heeft het meerwaarde voor de behandelaar en de
patiënt?
•	Is het een waardevolle toevoeging voor de
fysiotherapeut?
•	Welke scholing hebben fysiotherapeuten nodig
om deze manier van meten op grote schaal uit te
rollen?
functioneren, of het ervaren van pijn.’
‘Uit een itembank kunnen vragen worden
geselecteerd met behulp van een computer
algoritme, dat heet Computer Adaptief Testen (CAT).
Op basis van het antwoord op de eerste vraag, wordt
de meest relevante volgende vraag uit de itembank
geselecteerd. Dit proces herhaalt zich een paar keer,
totdat een score wordt bereikt met een van tevoren
bepaalde precisie. Op deze manier kan met minder
vragen, meestal vier tot zes, een hele precieze score
worden bereikt. Vergelijkbaar met een traditionele
vragenlijst van twintig vragen’, legt De Boer uit.

Voordelen PROMIS

Tot nu toe wordt een vragenlijst afgenomen op basis
van een aandoening. Maar tegenwoordig hebben
mensen meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld
COPD en pijn aan de heup. Dan vullen ze vragen toch
anders in. De vragen van PROMIS zijn niet klachten
specifiek maar overstijgend (generiek) en kunnen
zo voor patiënten met meerdere aandoeningen
toegepast worden.
PROMIS heeft grote voordelen voor patiënt en
fysiotherapeut. De patiënt hoeft geen lange
vragenlijsten meer in te vullen. En de vragen die
ze krijgen, zijn van toepassing op hun situatie. Dat
scheelt tijd. De fysiotherapeut krijgt sneller een
preciezere score die wetenschappelijk gevalideerd
is. PROMIS is toepasbaar bij alle patiëntengroepen,
volwassenen en kinderen, waardoor uitkomsten
van zorg gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen
worden.

Meerwaarde voor behandelaar en patiënt

In januari gaan onder voorbehoud van de
subsidieaanvraag acht fysiotherapiepraktijken die
gebruik maken van het pakket van Fysiomanager,
gedurende een half jaar werken met PROMIS voor
drie deelgebieden. Het wetenschappelijk onderzoek
moet antwoord geven op een aantal vragen:

‘De pilot is een belangrijk stap om de patiënten
minder te belasten en de administratieve lasten van
fysiotherapeuten te verminderen. Een patiënt vult
wel drie of vier vragenlijsten in, aan het begin en
einde van een behandeling. Het is mooi als je dat
met PROMIS kunt terugbrengen tot enkele kortere
vragenlijsten van vier of zes vragen’, stelt De Boer.
In de studie worden de uitslagen van de vragen
centraal en geanonimiseerd verzameld. Dat biedt
de mogelijkheid om te onderzoeken of PROMIS een
bijdrage levert aan het meten van klinimetrie, het
meten van klinische verschijnselen. Dat gaat het
consortium doen.

Geen onderzoek naar kosten

De PROMIS-vragenlijsten zijn toegevoegd aan
Fysiomanager. ‘Patiënten beantwoorden met PROMIS
een eerste vraag en krijgen vanuit de databank van
PROMIS een volgende vraag. Wij hebben de vragen
dus niet in eigen beheer, dat is een wezenlijk verschil
met de vragenlijsten die nu gebruikt worden’, aldus
De Boer. Het gebruik van de databank brengt kosten
met zich mee die gedurende het onderzoek gedragen
worden door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
‘Het kostenaspect wordt in het onderzoek niet
meegenomen. Maar mocht de meerwaarde van
PROMIS overtuigend worden aangetoond, dan zijn
er wellicht partijen die de kosten voor hun rekening
willen nemen, zoals een zorgverzekeraar.’
Peter de Boer wijst erop dat het werken met een
databank de kans op fouten verkleint. Omdat het
proces geautomatiseerd verloopt en er minder
versies van de vragenlijsten in omloop zijn.
PROMIS klinkt veelbelovend en de verwachting is dat
het goed inzetbaar is in de fysiotherapiepraktijk. ‘Het
kan zeker meerwaarde hebben voor de fysiotherapie.
Het is plezierig om als softwareleverancier mee te
mogen werken aan het zo efficiënt mogelijk inrichten
van de techniek.’

Door Corina de Feijter.
Fotografie: Fysiomanager
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LOUIS OVERGOOR (BETTERY INSTITUTE):

‘De fysiotherapeut kan iemand
met schulden stimuleren
om in beweging te komen’

Louis Overgoor met Marijn Aalders, de oprichters van het Bettery Institute – foto: Bettery
36
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INTERVIEW

Louis Overgoor, samen met Marijn Aalders oprichter van het
Bettery Institute, houdt zich al lang bezig met vernieuwing op het
gebied van brede gezondheid. Zo pleitte hij voor een bredere rol
van de fysiotherapie en meer ondernemerschap. ‘De rol van de
fysiotherapeut in de brede gezondheid is het ondersteunen van
mensen in hun ontwikkeling.’

L

ouis Overgoor ziet er anders uit dan in
het voorjaar. Hij heeft chemokuren gehad,
waardoor zijn haar is uitgevallen. Bovendien
heeft hij stamceltransplantatie ondergaan, maar
kon grotendeels doorwerken, zo vertelt hij stoïcijns.
Louis Overgoor: ‘Ik ben nauw betrokken bij de
ontwikkelingen in de GGZ en daar was veel te doen.
Dat gaf afleiding en ook de lockdown hielp me,
omdat ik me toch al voorzichtig moest gedragen in
verband met kans op infectie. Iedereen werkte thuis,
we moesten veel videobellen en daardoor viel het
minder op.’
Overgoor is arts en werkt als ‘creatief directeur’
van het Bettery Institute, ‘gamechangers in health’.
Bettery zet zich in voor een andere benadering in
de gezondheidszorg, samengevat met de slogan van
‘Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ (‘de GG/
ZZ-visie’).

U pleitte er bij het congres Fysio Praktijk Anno
Nu in maart voor dat de fysiotherapie zich met
veel meer domeinen kan verbinden om mensen
in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld in het sociale en financiële domein, zoals bij schulden. Is
dat een voorbeeld van uw creatieve kijk?
‘Ja. De behoefte van mensen is dat ze invloed krijgen
op hun leven. De ontwikkelingen rond ‘positieve
gezondheid’ en ‘de brede gezondheid’ zijn niets
anders dan dat je vraagt of iemand lekker in zijn
vel zit en hem of haar ondersteunt bij de ambities
die diegene heeft wat betreft gezondheid en
functioneren. Fysiotherapeuten zelf hoeven zelf niks
met de schuldenproblematiek, dat gaat vooral over
het proces van in beweging komen.’
‘Als iemand continu thuis zit, als hij is vastgelopen
omdat hij in de schulden zit, kan de fysiotherapeut
hem vragen: wat kun je doen om van je schulden
af te komen? En dan ondersteunen om het eerste
stapje te zetten. De fysio is geen specialist die kan
vertellen hoe dat moet. Als iemand vervolgens wel
weer met het maatschappelijk werk durft te bellen
over zijn schulden, is dat een essentiële beweging.
De vraag is wel hoe je dit in de fysiotherapie zou
willen financieren. Dat moet je niet financieren

vanuit de Zorgverzekeringswet, maar dan kijk je naar
andere vormen van financiering, bijvoorbeeld voor
schuldhulpverlening’.

Vanuit het ideeëngoed van ‘Ziekte en Zorg naar
Gezondheid en Gedrag’ ontwikkelde u in
Amsterdam Zuidoost het Big Move-programma.
Hoe werkte dat?

‘Big Move kun je zien als een voorloper van de
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi) , maar ging
vooral over gedrag. Aangetoond is dat door ander
gedrag juist grote effecten op leefstijl en gezondheid
ontstaan. De opdracht van de GLi nu is gericht vanuit
de zorg. De verzekeraar wil en mag dat alleen betalen
bij een bepaalde medische problematiek, zoals overgewicht. Dan gaat het om afvallen en ook om voeding.
Daaraan is als eis het bewegen toegevoegd, activiteiten die zich in de wijk kunnen afspelen. Eigenlijk
horen deze maatregelen ook in het maatschappelijk
domein thuis en dus ook de financiering die daarbij
past.’

‘De toekomst ligt niet in
aanpakken als de GLi, maar meer
in ontwikkeling in de wijk en
burgerschap’
‘We hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan
opleidingen voor jongere kinderen in de jeugdzorg.
Die hebben we zo begeleid dat ze de dingen gingen
doen, die ze wel interessant vonden. Zo leerden ze
langzamerhand weer overweg met de mogelijkheden
die de school biedt.’

Hoe werkt de Gecombineerde Leefstijlinterventie nu in uw ogen?

‘Iedereen doet zijn best om mensen in beweging
te krijgen, maar de professionals worden alleen
afgerekend op de vraag of deelnemers zijn afgevallen.
De financiering is zo beperkt dat het voor de
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Louis Overgoor bij het congres Fysio Praktijk Anno Nu in maart 2020: ‘Een aanbod ontwikkelen voor het bedrijfsleven staat fysiotherapeuten volkomen
vrij’ – foto: Martin Hols
gemiddelde fysiotherapeut niet zo interessant is,
want die moet er zoveel voor doen. Je moet heel
veel tijd steken in motivatie van mensen, maar
die tijd wordt niet gefinancierd. Dan zijn er dus
systeemkrachten die zo’n model tegenwerken.’

‘De financiering van GLi is
zo beperkt dat het voor de
gemiddelde fysiotherapeut niet
zo interessant is’
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‘Ik denk ook dat de toekomst niet ligt in dit soort
pseudo-medische aanpakken, maar veel meer rond
ontwikkeling in de wijk, de gemeente, burgerschap,
vanuit professionele coaches. Coaches die in staat
zijn om mensen in beweging te laten komen, zich te
ontwikkelen en weer successen te beleven.’
‘Fysiotherapeuten hebben daarbij het voordeel dat
ze een verbinding hebben met het medische domein

MedischOndernemen

via de International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF). Dat gaat over het
functioneren van mensen en niet alleen over hun
medische problemen. De fysiotherapeut is daarin
in opgeleid. Het ICF is niet alleen fysiek, maar gaat
ook over wonen, schulden, relaties en invloed van de
omgeving op je gezondheid. De fysiotherapeut heeft
dus een goed kans om daar een rol in te spelen, als
hij tenminste ondernemend denkt.’

Waar ziet u de kansen voor de fysiotherapeut?

’Als specialist in het bewegen en functioneren in de
wijk heeft de fysio kansen in verschillende sectoren,
bijvoorbeeld rondom arbeid. Denk aan bedrijven, die
hun medewerkers gezond willen houden. Ondernemers hebben daarvoor ook financiering over.
Zij willen hun werknemers zo goed mogelijk laten
functioneren. Daar bestaan al gezondheids- en beweegprogramma’s, maar die kunnen verder worden
verbreed. Goed functioneren gaat er ook over of je
jezelf blijft ontwikkelen, of je goed in je vel zit. Als fysiotherapeut kun je een compleet programma bieden,
dat mensen optimaliseert in hun arbeidsvermogen.
Het in stand houden van arbeidsvermogen is veel
geld waard.’

INTERVIEW

Fysiotherapeuten werken wel steeds meer
samen met psychologen en diëtisten. Wat is dan
de route naar dat nieuwe ondernemerschap?
‘Die samenwerking gebeurt meestal binnen het
medisch model. Dan zit je heel erg vast aan normen,
resultaten, eisen van verzekeraars. Verzekeraars
zullen nieuwe initiatieven niet zo snel omarmen.
De weg naar aanbod ontwikkelen voor het
bedrijfsleven staat fysiotherapeuten volkomen
vrij. Ze kunnen met werkgevers gaan praten wat
zij nodig hebben. Iedere werkgever zit daarmee, is
bang voor verzuim en heeft belang bij het vergroten
van het arbeidsvermogen. Dus hoe krijg je goed
functionerende medewerkers, die ook nog iets
presteren en een groter arbeidsvermogen hebben?’
‘Het arbeidsvermogen vergroten gaat alleen als er
aan factoren als autonomie, werkgeluk, zingeving
wordt voldaan, maar gaat ook over beweging en
persoonlijke ontwikkeling. De professional die dit
soort groei kan ondersteunen, hoeft niet alles te
weten, maar kan wel zorgen dat medewerkers steeds
weer een nieuwe stap gaan zetten.’

Alleen fysiotherapeuten zijn niet altijd in beeld
bij multidisciplinaire netwerken in gemeenten of
regio’s.
‘De fysiotherapeut zou zich kunnen profileren
om mensen in het kader van brede gezondheid
in beweging te krijgen. Dan ben je een
interessante partner voor de gemeente. Je hebt
daarbij ondernemerschap nodig als het gaat om
positionering, het denken in concepten en je moet je
eigen identiteit heruitvinden.’

U zegt dat u met het Big Move-programma
deelnemers uit het medisch model wilde laten
stappen. Het individu blijft de beheerder van
zijn eigen vraag. Hoe werkt dat?

‘We keken met de Big Move niet alleen naar het in
beweging krijgen van individuen, maar ook naar het
gedrag via een groepsproces. We ondersteunden
groepen om de regie van de professionals over te
nemen, het ging om eigenaarschap en beheer. Het
financieringsmodel liep dwars door de sectoren
heen, deels betaald door de gemeente, deels door
de verzekeraar en deels door de mensen zelf.
Mensen waren ongelooflijk actief en enthousiast
en een aantal groepen gingen zonder begeleiding
en financiering door, omdat ze heel veel lol hadden
samen.’
‘Door de angst van de patiënt wordt deze snel
afhankelijk van de arts. Het medisch model lijkt
daarmee eigenlijk op een ouder-kindrelatie. Dat
moet een gelijkwaardige relatie worden, waarin
de hulpvrager aangeeft waar hij naar toe wil en

waarmee hij geholpen wil worden. Hij doet dat
binnen een veilige groep, daarin ligt de grote
ontwikkelkracht van mensen. In een groep kunnen ze
dingen leren die ze alleen nooit zouden durven. Als
ze het gevoel hebben dat ze het kunnen, durven ze
het in de echte wereld ook.’

‘Het medisch model lijkt eigenlijk
op een ouder-kindrelatie’
Essentieel is dat het gaat over thema’s die het
individu belangrijk vindt, zegt u. Maar dat is
voor iedereen toch anders, maakt dat de ontwikkeling in een groep niet lastig?

‘Het gaat om jouw zingeving, jouw richting, niet over
leefstijl of zoiets. Individuele ontwikkeling kan zich
goed afspelen in een groep. Daarin ontstaan krachten die groter zijn dan jezelf. Een van de belangrijke
krachten is dat je anderen leert helpen. Als ik iets
toevoeg aan een ander, groei ik zelf drie keer zo snel.
Als een ander zich verbetert door mij, word ik ook
groter.’

‘Zo ondersteunt het groepsproces de snelle groei
naar zelfvertrouwen, zingeving, iets toevoegen aan
de wereld. Als jij iets toevoegt aan een ander krijg
je zelf meer waarde. Het is een onderdeel van ons
sociale bestaan, niet alleen halen, maar ook brengen.
Het gaat er niet alleen om aan jezelf te werken, maar
er gebeurt van alles in een groep. De maatstaf is de
energie die je ervan krijgt. Als het goed is, voel je je
lekker. Het gaat om je diepe gevoelsniveau, dat is een
gevoelig systeem dat aangeeft of iets goed is voor jou
of dat het je energie kost. Dat is brede gezondheid.’

Door Martin Zuithof

PARTNERSHIP ‘BREDE GEZONDHEID EN
DE ICF’
Het Bettery Institute is lid van een landelijke publieke private partnership met partijen die nadenken over hoe het
begrip ‘brede gezondheid’ geconcretiseerd kan worden in
onderzoek. Het gaat om een samenwerkingsverband met
onder meer iPH, hogescholen en universitaire medische
centra. Louis Overgoor: ‘Dat wordt een centrale plek
waarin partijen samen werken, waarbij ook de International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF-classificatie) een centraal begrip wordt.’ Meer informatie: www.health-holland.com en www.bettery.nl
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PATRICIA VERMEULEN (AMREF FLYING DOCTORS) OVER ‘MALAWI GUARDIANS’:

‘Zorgverleners voor een land
waar de meeste mensen nooit
een dokter zien’
Patricia Vermeulen, directeur van Amref Flying Doctors, vertelt over het project ‘Malawi
Guardians’ in het Afrikaanse Malawi, een van de armste landen ter wereld. Binnen dit project
leidt Amref Flying Doctors lokale zorgverleners op via LEAP, een mobiele trainingsapplicatie.
Brancheorganisatie VvAA ondersteunt het project sinds dit jaar.

P

atricia Vermeulen is sinds 2015 directeur van
Amref Flying Doctors. Ze is bedrijfskundige en
werkte tot 2005 in het bedrijfsleven. ‘In 2005
ging ik voor het Wereld Voedselprogramma van de
Verenigde Naties naar Malawi. Toen werden mijn
ogen geopend en dacht ik: hier ga ik mijn werk van
maken. Ik heb daarna eerst acht jaar bij het Rode
Kruis gewerkt en was er verantwoordelijk voor grote
hulpverleningsoperaties in verschillende delen van
de wereld. Ik heb het nu al vijf jaar ontzettend naar
mijn zin bij Amref Flying Doctors, een waanzinnige
leuke en goede organisatie.’
De opdracht van Patricia Vermeulen is om met
Amref Flying Doctors in Nederland zoveel mogelijk
fondsen te werven voor het Afrikaanse hoofdkantoor
in Nairobi: Amref Health Africa. Bevlogen vertelt
ze over de vele kanten die haar functie heeft. ‘Als
directeur moet je een grote gunfactor hebben. Op elk
podium, met elk persoon, of het een CEO is of wie
dan ook, moet je een waardevolle relatie opbouwen.
Daarnaast moet je kunnen inspireren en overtuigen,
zodat organisaties, donoren of mensen echt willen
bijdragen aan je missie. Ons werk gaat ook over
efficiëntie. Elke euro kun je maar één keer uitgeven.
Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat al het
opgehaalde geld goed terechtkomt in Afrika.’

Amref Nederland-directeur Patricia Vermeulen: ‘In Malawi werden mijn ogen geopend
en dacht ik: hier ga ik mijn werk van maken’ – foto: Amref Flying Doctors
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Lokale gezondheidswerkers
Amref Flying Doctors draagt vanuit Nederland bij
aan die missie en werkt met verschillende projecten
aan het verbeteren van de gezondheidszorg in
Afrika. Een daarvan is ‘Malawi Guardians’, waarin
lokale zorgverleners getraind worden via de mobiele
telefoon. Malawi is een van de armste landen ter
wereld en ligt tussen Zambia, Mozambique en

ACHTERGROND

Patricia Vermeulen: 'De Malawi Guardians zijn vaak de eerste en zelfs enige zorgverleners die de inwoners ooit zullen zien’
Tanzania. Op een totale bevolking van 22 miljoen telt het land
slechts 350 artsen. Amref Flying Doctors ontvangt voor dit
project steun vanuit onder meer de Nationale Postcode Loterij
en VvAA. Ook komt VvAA in actie voor de Malawi Guardians
met de crowdfundingsactie ‘Zorgverleners voor Zorgverleners’.
Patricia Vermeulen: ‘350 dokters zijn bij lange na niet genoeg
om iedereen in Malawi van de juiste zorg te voorzien. Dat
betekent dat er behoefte is aan een extra pool van lokale
zorgverleners, die dicht bij de bevolking staan en niet in een
kliniek ver weg werken. Die lokale zorgverleners noemen
wij de Malawi Guardians. Ze vormen letterlijk de kern van
de gezondheidszorg. Vaak zijn zij de eerste en zelfs enige
zorgverleners die de inwoners van veel afgelegen dorpen ooit
zullen zien.’

Diverse campagnes en initiatieven zoals leiderschapstrajecten
(medewerkers van VvAA en Amref werken gezamenlijk aan hun
leiderschapskwaliteiten) en het Innovate4Life studentenpanel
(studenten hielpen in de selectie van innovatieve Afrikaanse
scale-ups die bijdragen aan een gezond en sterk Afrika).
Opleiden per mobiel
De Malawi Guardians maken bij hun scholing vooral gebruik
van de applicatie LEAP, die werkt op elke telefoon: smartphone
én oude basistelefoons zonder internet. ‘Met LEAP kunnen
we mensen op afstand opleiden, in hun eigen tempo en
tijd. Het platform is al een paar jaar succesvol in Kenia en
wordt nu uitgerold in Malawi en nog een aantal Afrikaanse
landen. Inmiddels hebben 1700 zorgverleners in Malawi

PARTNERSCHAP AMREF-VVAA: ELF JAAR IN ACTIE VOOR EEN GEZOND EN STERK AFRIKA
De samenwerking tussen Amref Flying Doctors en brancheorganisatie
VvAA bestaat sinds 2009. ‘We delen dezelfde historie, want we zijn
beiden opgericht door een drietal artsen. Zowel VvAA als Amref zijn de
stem en steun van zorgverleners. En we geloven samen in de kracht
van verbinding, zorgverleners voor zorgverleners’, vertelt Margot van
de Coterlet, adviseur bij VvAA, over de nauwe samenwerking tussen
beide organisaties. Het partnerschap omvat een reeks spraakmakende
acties en campagnes:

•	Africa Classic, een jaarlijkse mountainbiketocht in landen als Tanzania, Kenia en komend jaar ook voor het eerst in Malawi. Elk jaar
nemen hier tenminste tien VvAA-leden aan deel. Aan deelname is
een sponsoractie verbonden, waarbij deelnemers zich verplichten
5.000 euro aan sponsorgeld binnen te halen. Bovendien betalen

ze hun eigen vliegticket. De eerste 10 leden die zich inschrijven
krijgen 1.000 euro sponsorgeld van VvAA gedoneerd. Vanwege
corona is de Africa Classic dit jaar niet doorgegaan.
•	Zorgverleners voor Zorgverleners. Met deze campagne draagt
VvAA bij aan terugdringing van het tekort aan zorgpersoneel en
beschikbaarheid van beschermingsmateriaal in Malawi. VvAA
vraagt haar leden daarom in actie te komen zodat Amref Flying
Doctors in korte tijd honderden extra zorgverleners in Malawi kan
opleiden én beschermen.
•	Studenten voor Studenten. In Kenia is Amref een eigen universiteit
gestart, de Amref International University. Voor de accreditatie is
de opzet van een fysieke, wetenschappelijke bibliotheek nodig.
In samenwerking met de Philips foundation is hiermee een begin
gemaakt. Studenten die gelinkt zijn aan VvAA hebben hier in 2020
ook een mooie bijdrage aan geleverd.
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de training succesvol doorlopen.’ Vermeulen legt uit dat
cursisten met hun mobieltje naar een gratis antwoordnummer
bellen. ‘Daar kunnen ze kiezen uit 35 modules, op allerlei
gezondheidsthema’s als hoge bloeddruk, cholera of nu ook
corona. Via tekst- en spraakberichten doorlopen cursisten de
modules, die te vergelijken zijn met podcasts. Ook wordt hun
kennis getest, in een pre-test en een post-test. Deze manier van
opleiden blijkt heel effectief. De opleiding geeft hen ook echt
aanzien in hun dorpen.’
De nieuw opgeleide zorgverleners krijgen in hun werkgebied
ongeveer 100 gezinnen onder hun hoede. Zij geven
voorlichting, verlenen basiszorg en bij problemen verwijzen
ze patiënten door naar het ziekenhuis in de buurt. ‘De lokale
zorgverleners kennen iedereen en weten wat de mensen
nodig hebben. Of het nu gaat om het adviseren van vrouwen
voor prenatale en postnatale zorg, of om moeders met zieke
kinderen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Met dit soort
ogenschijnlijk kleine interventies worden vele levens gered.’

Opleiden en bewustmaken
De introductie van het LEAP-platform in een land is een
omvangrijke operatie, schetst Vermeulen. ‘De ontwikkeling van
het platform in Kenia duurde enkele jaren en het opschalen
naar andere landen gaat sneller. Maar ook dat kost tijd: het
lokale telecombedrijf moet het platform ondersteunen en het
Ministerie van Gezondheidszorg moet alle gezondheidsmodules
die op het platform staan accrediteren. Onder de bevolking
is een bewustwordingsprogramma nodig. Je kunt namelijk
wel lokale zorgverleners opleiden, maar uiteindelijk moeten
de mensen in de dorpen ook begrijpen wat de rol van deze
zorgverleners is.’
‘De reguliere gezondheidsprogramma’s van Amref Flying
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Doctors zijn daarbij essentieel. Denk aan thema’s als gevarieerd
eten, seksuele voorlichting, het belang van hygiëne en schoon
drinkwater. Daarbij spelen ook nog altijd mythes een rol en
bestaat er niet altijd vertrouwen in het zorgsysteem. Op al die
fronten werkt Amref Flying Doctors met de lokale bevolking,
om er zodoende voor te zorgen dat de introductie van het
platform succesvol is.’
Mythes rond corona
Daarbij speelt op dit moment in Malawi ook de coronaepidemie, waarvoor de gezondheidswerkers speciaal worden
getraind, vertelt Vermeulen. ‘Zij gaan de dorpen in en geven de
betrouwbare informatie rond het virus. Net als in Nederland
bestaat daar ook heel veel fakenews. Goede informatie is dus
essentieel. Dat gaat via de lokale radio, maar men rijdt ook
met megafoons door de dorpen heen. Het is belangrijk om de
mythes die eromheen hangen, tegen te gaan. De zorgverleners
verwijzen ook door als ze denken dat toch iemand
coronaklachten heeft. Ze hebben kortom een signaalfunctie
en doen ook contactonderzoek. En dat is, net als in Nederland,
belangrijk om in al die dorpen verdere verspreiding te
voorkomen.’

Door Martin Zuithof. Fotografie: Amref Flying Doctors

MEER INFORMATIE:
• Website van Amref Flying Doctors: www.amref.nl
•	De samenwerking van Amref met VvAA: www.vvaa.nl/samenwerken/amref
•	Zorgverleners voor Zorgverleners-campagne: vvaa.vooramref.nl

Beste Praktijkmanager,
Zo zijn we aanbeland in de decembermaand van
een onvergetelijk jaar. Ik hoop dat jullie privé en op je
praktijk(en) er een beetje goed doorheen gekomen zijn.
En wellicht lukt het je om rond de feestdagen even bij te
tanken. Zodat je ook in alle rust even kunt nadenken over
de dingen die je in 2021 mee kunt nemen uit dit jaar vol
hectiek, aanpassingen, onzekerheid en hopelijk ook de
nodige successen.
Zelf zijn we ondanks alles begonnen om naast onze
‘activiteiten voor iedereen’ ook al onze leden steeds
meer op maat te voorzien van informatie-, kennis- en
netwerkmomenten. Online uiteraard, terwijl je het liefst
live met elkaar bij zou praten over de zaken die je bezig
houden. Aan de andere kant heeft het ook zijn voordelen
en zijn we er best aan gewend.

Alle reden om ook volgend jaar op deze weg door te
gaan. Met binnenkort een nieuwe website, een grootse
Dag van de Praktijkmanager op 27 mei in Hilversum
en een reeks aan (online)bijeenkomsten specifiek voor
startende- en ervaren praktijkmanagers in onder meer
de mondzorg, huisartsenzorg, fysiotherapiepraktijk en bij
gezondheidscentra.
Hou de (nieuwe) website in de gaten. En blijf MO Plek
bezoeken om elkaar 24/7 verder te helpen!
Fijne feestdagen!
Het PraktijkmanagersNetwerk
Geert Dijkstra
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Online Meetup voor praktijkmanagers
huisartsenpraktijken:

‘Zorg dat je
vitaal bent’
‘Je kunt alleen een goede praktijkmanager zijn als je vitaal
bent’, zegt Charlotte van den Wall Bake. Hoe blijf je als
praktijkmanager vitaal? Ze gaf tijdens de online Meetup
voor praktijkmanagers in huisartsenpraktijken
(12 november) concrete tips. Praktijkmanager Miranda
Verleun vertelde over haar aanpak om huisartsenpraktijken
vitaler te maken, zodat zij aantrekkelijk zijn voor waarnemers en opvolgers.
Praktijkmanager Miranda Verleun
Miranda Verleun werkt al circa dertig jaar in de
huisartsenzorg. Momenteel is ze in dienst als
praktijkmanager en coördinator praktijkmanagement
bij THOON in Hengelo. THOON staat voor Twentse
Huisartsen Onderneming Oost-Nederland,
een organisatie die huisartsen ontzorgt bij hun
praktijkvoering. Als praktijkmanager wordt ze
uitgeleend aan huisartsenpraktijken.
Opvolging is probleem
Binnen nu en vijf jaar zoekt een groot aantal
Twentse huisartsen een opvolger. ‘Er werken
nog veel solisten met grote praktijken, tussen de
2500 à 2800 patiënten. Die worden niet door één
huisarts overgenomen. Het is lastig om geschikte
opvolgers en waarnemers te vinden. We hebben een
werkgroep om te kijken hoe we dit probleem kunnen
oplossen. We hebben een draaiboek gemaakt voor
de startende huisarts en de huisarts die wil stoppen.
Er is niet één oplossing en het is vaak maatwerk’,
vertelt Verleun.
Praktijken vitaler maken
Verleun wordt ingezet om een praktijk te
ondersteunen bij het vinden van een opvolger. Ze
gaat kijken op welke punten de praktijk veranderd
kan worden. ‘We hebben het liever over de praktijk
vitaler maken. Veranderen of verbeteren klinkt
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negatief tegenover de zittende huisarts. Ik kijk vanuit
het perspectief van de waarnemer. Ik ga met de
praktijkhouder en het hele team in gesprek en maak
een plan van aanpak. Het is in ieders belang dat
patiënten goed worden overgedragen.’
Praktijkvoorbeeld
Aan de hand van een voorbeeld maakt Verleun
duidelijk welke situaties ze aantreft en hoe ze te
werk gaat. In januari krijgt ze een telefoontje van
een huisarts die per 1 april wil stoppen, maar
die daarvoor nog niets heeft geregeld. ‘Het was
een praktijk aan huis waar al veertig jaar niet in
geïnvesteerd was. De huisarts deed nog alles zelf,
zijn vrouw werkte als praktijkondersteuner diabetes.
Het lukte om zijn vertrek een kwartaal uit te stellen.’
Verleun slaagde erin een vertrouwensband op te
bouwen met de huisarts en een aantal taken direct
van hem over te nemen. Ze startte ouderenzorg
op en zorgde dat de doktersassistentes een
triageopleiding gingen volgen en zelfstandiger
konden gaan werken. ‘De huisarts leefde op en ging
ermee akkoord dat de huisartsengroep zijn praktijk
tijdelijk in beheer nam. Uiteindelijk is hij nog driekwart
jaar praktijkhouder geweest en heeft hij daarna nog
een half jaar als waarnemer in zijn eigen praktijk
gewerkt.’

Online Meetup voor praktijkmanagers fysiopraktijken:

‘Ga niet in
de underdogpositie
zitten’
Ga je als praktijk specialiseren? Hoe kom je aan
goed personeel? Hoe zorg je dat medewerkers
stagiaires willen begeleiden? Diverse actuele
onderwerpen passeerden de revue tijdens de
eerste online Meetup voor praktijkmanagers in
fysiotherapiepraktijken op 5 november. Onder
leiding van Charlotte van den Wall Bake ontspon
zich een levendige discussie over het vak. ‘Een
praktijkmanager is nodig om als praktijk verder te
ontwikkelen.’
Het is plezierig om ook in contact te komen met
praktijkmanagers uit je eigen beroepsgroep. Zelfs online.
Vanuit die gedachte vond vorige week dan ook de eerste
online Meetup voor praktijkmanagers in fysiotherapiepraktijken
plaats. Met een kleine groep, maar de reacties van de
deelnemers waren na afloop niet minder enthousiast.
Bewuste keuze voor specialisatie
Mike Scholten ging in zijn presentatie in op de organisatie
en visie van de praktijk. Fysiotherapiepraktijk Scholten in
Rosmalen is een praktijk met zestien medewerkers, waar
diverse disciplines op twee locaties werken. ‘We kiezen
bewust voor specialisaties, zoals kinderfysiotherapie, manuele
therapie en sportfysiotherapie.’ Scholten ziet kansen,
bijvoorbeeld een aanbod voor ouderen ontwikkelen. ‘Het gaat
erom dat je medewerkers in huis hebt die dat willen doen en
zich daarin verder willen scholen. Mijn rol als praktijkhouder is
om dat proces verder te begeleiden en dan bijvoorbeeld aan
te sluiten bij een valpreventieprogramma.’
Specialiseren of niet?
Moet je alles willen aanbieden? Deze vraag kwam al snel naar
boven bij de deelnemers. Een van hen gaf aan dat het pand
eigenlijk al vol zit en er dus geen ruimte is om nieuw aanbod
te ontwikkelen. Een deelnemer merkt op dat een praktijk
professioneler overkomt als deze zich specialiseert. Scholten
bevestigt dat het gemakkelijk is om te specialiseren als de
praktijk een grotere omvang heeft.

Mike Scholten, Fysiotherapiepraktijk Scholten

Nieuwe leden
Ook het afgelopen kwartaal hebben we nieuwe collega’s
mogen begroeten bij het Praktijksmanagers Netwerk. Er
hebben zich zowel vanuit de mondzorg als uit de eerste lijn
nieuwe leden aangemeld. Bijzonder is de aanmelding van de
praktijkmanager vanuit het Evidensia Dierenziekenhuis.
Tamara Vriend-van Halen
Huisartsenposten Oost-Brabant
Jadranka Ninic
Huisartspraktijk Prelude
Anita van den Broek
HAP Medius
Rianne Gijsen
Orthodontistenpraktijk Weert
Gijs Mackaij
HAP Zwaansvliet
Mirella Koeten
Honk Ketenzorg Huisartsenorganisatie
Annette Vangangel
Tandartspraktijk Kraaij
Sandra Wiss
Evidensia Dierenziekenhuis
Esther Gjaltema
Huisartsenpraktijken De Hoge HOED
Judith Hofstede
Cindy Deppenbroek-Hilgeholt Huisartsenmaatschap Twekkelerveld
Astrid van Elsäcker	Huisartsenpraktijk Zuidwest, de Singel
Huisartsen
Nathalie Vonk
Gezondheidscentrum Noord
Marijke Hof
Tandartspraktijk De Huys
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Nieuw lid Marijke Blommendaal:

‘Praktijkmanager
wordt steeds meer
een vak’
Hoe ben je praktijkmanager geworden?
‘Ik ben in 2010 in dienst gekomen. De functie heette
toen centrummanager, omdat ik manager was van
het hele samenwerkingsverband. Inmiddels is de
financieringsstructuur veranderd en ligt de nadruk
zowel op de praktijk (naar binnen gericht) als de
wijk, naar buiten gericht. De term manager dekt
de lading van deze twee componenten meer dan
praktijkmanager.'
'Bij ons is multidisciplinaire samenwerking en
samenwerking in de wijk heel belangrijk. Ik vind
de term praktijkmanager een paraplubegrip. Een
assistente die de roosters maakt, wordt soms ook
praktijkmanager genoemd. Onder manager versta ik
iemand met een hbo-achtergrond, bedrijfskundig of
vergelijkbaar. Ik heb zelf geen zorgachtergrond.’
Wat is je rol in de praktijk?
‘Een traditionele praktijkmanager houdt zich bezig
met personeelszaken, financiën en facilitaire zaken.
Samenwerking tussen de disciplines en daarbuiten,
en alles wat daarmee te maken heeft, ligt ook op
mijn bord. Ik vind dat ook een van de leukste dingen
van mijn functie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met
nieuwbouw. Een deel van het ziekenhuis komt bij
ons, we gaan meer samenwerken met de tweede
lijn. We werken ook samen met andere disciplines,
als fysiotherapeuten, podotherapeuten, psychologen
en logopedisten. Daar overleggen we vaak mee en
we maken gezamenlijke zorgplannen. ’
‘Ik zou het liefst met een dagelijks bestuur willen
werken, zodat we snel kunnen schakelen. Maar
zover is het nog niet. De huisartsen hebben ieder
een bepaald onderwerp onder hun hoede. Ze
besluiten over alle zaken samen. Het gevolg van

deze werkwijze is wel dat ik de meeste professionele
kennis heb, en zij op sommige gebieden leken zijn.
Ik moet hen steeds informeren. Dat kost natuurlijk
veel energie. Ik zou een managementteam willen dat
bestaat uit huisartsen die daarvoor zijn vrijgemaakt
en relevante scholing hebben gevolgd.’
'Er bestaat nog het beeld van een praktijkmanager
die komt vertellen hoe je je werk moet doen. Maar
het is iemand die de huisarts ontzorgt. Dat weten
veel huisartsen nog niet. Ze zijn bang voor verlies
van hun professionele autonomie. Ze zijn het niet
gewend om te praten over bedrijfsmatige aspecten
van hun praktijk. Maar een huisarts is ook werkgever.
Praat over de praktijk als een bedrijf, dat is nodig
in de eerste lijn, die heeft behoefte aan meer
innovatiekracht.’
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PLUIMEN UITDELEN LEIDT TOT MOTIVATIE

De positieve kracht van
complimenteren
Samenwerken in een medische praktijk: intensief en regelmatig onder hoge
(tijds)druk. Dit kan makkelijk leiden tot onderlinge ergernissen. Alles moet goed
en het moet snel. En als het even kan… ook nog leuk. Je verwacht het nodige van
je collega’s of en zij verwachten omgekeerd heel veel van jou. Charlotte van den
Wall Bake legt uit hoe je de positieve kracht van complimenteren kunt inzetten,
als instrument voor productiviteit, effectiviteit en arbeidsvreugde in de praktijk.

A

andacht gaat gemakkelijk, vaak onbewust
naar wat er niet goed gaat. Zeker als er sprake
is van drukte. Draai dat eens om. Leg je focus
op het positieve: het is leuker om bezig te zijn met
dingen die je energie geven dan met ergernissen. Is
dat makkelijk? Nee, maar het is meer dan de moeite
waard, want het levert jouw positieve energie op en
je creëert een stimulerende werkomgeving voor je
collega’s.
Onuitgesproken verwachtingen die uitsluitend in
jouw hoofd plaatsvinden leiden onherroepelijk tot
teleurstelling. Immers als je niet uitspreekt wat je
verwacht, weet de ander niet dat deze een keuze
heeft om er wel of niet naar te handelen. Vlotte
kans dat die collega het anders doet dan jij voor
ogen had, daar vind jij dan wat van en om de lieve
vrede te bewaren slik je je ergernis wellicht in.
Al deze schikkingen cumuleren tot een negatieve
beeldvorming en voor je het weet zie je voornamelijk

‘Het effect dat je teweegbrengt
met doelgerichte waardering
is enorm’
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het negatieve in deze collega. Met alle gevolgen
van dien: verminderde onderlinge waardering,
onveilige werksfeer, vergrote kans op fouten en een
gegarandeerd verminderde productiviteit.

Omdenken

Ga dus omdenken. Focus je op het positieve en
benoem dat. Complimenten zijn bij uitstek een
‘instrument’ om als praktijkmanager invloed
te hebben op productiviteit, effectiviteit en
arbeidsvreugde in de praktijk.

Complimenteren is een ijzersterke manier om
medewerkers erkenning te geven en te motiveren.
Bovendien laat je met een compliment zien dat
je opmerkzaam bent. Een gemeend en passend
compliment dat jij uitdeelt, zegt dus ook wat over
jou. Hier en daar schort het echter nog wel aan
consequent doorvoeren van deze management tool.
Er is nog steeds een aantal mensen die vindt dat
‘gewoon goed functioneren’ de normaalste zaak
van de wereld is en dus geen aandacht behoeft of er
gewoonweg niet bij stilstaan dat dit een kans is om
te investeren in de relatie; velen zijn niet zo scheutig
met het geven van complimenten. Gelukkig zijn de
meeste praktijkmanagers zich in toenemende mate
bewust van de positieve kracht van complimenteren.

De rol van de praktijkmanager

Non-verbaal complimenteren

Het is niet alleen de taak van jou als praktijkmanager
om constructieve complimenterende feedback te
geven. Het hoort ook bij jouw rol om een cultuur
van complimenten in de praktijk te verwezenlijken.
Dat een belangrijke taak, want tussen medewerkers
onderling kan het er in een medische praktijk soms
venijnig aan toe gaan.

Voor een compliment zijn niet altijd woorden nodig.
Een glimlach kan ook vaak al wonderen doen.
Evenals een schouderklopje, een opgestoken duim
of een knipoog. Laat dit overigens niet de enige
manier zijn waarop je je waardering laat blijken. Het
is belangrijk om non verbale complimenten af te
wisselen of te ondersteunen met woorden.

Iedereen heeft waardering nodig voor het werk dat
hij doet. Waardering van collega’s met wie je direct
samenwerkt is het belangrijkst. Daarom is het ook
zo belangrijk dat na de behandeling van de laatste
patiënt, de behandelaar de dag afsluit met iedereen
met wie hij deze shift heeft gewerkt en samen kort
terug te blikken op de dag met een focus op het
positieve. Medewerkers die vertrouwen in elkaar
hebben en elkaar waarderen, kunnen veel werk
verzetten en kunnen meer van elkaar hebben als het
even niet zo gaat als verwacht; ze lopen een stapje
harder, tonen meer betrokkenheid en voelen zich
meer verantwoordelijk.
Complimenten geven is een gewoonte die goed te
leren is en waarvan je zelf ook vrolijker wordt. Al is
het alleen maar doordat je meer oog hebt voor het
positieve in de ander.

‘Als je een compliment geeft, is
het belangrijk dat het duidelijk is
dat je het meent’
Spelregels

•	Complimenten over gedrag zijn talloze malen
waardevoller dan complimenten over uiterlijk.
Het gaat immers om een werksituatie. Dan is het
belangrijker om te horen: ‘Ik heb erg fijn met je
gewerkt vandaag, want …. (maak het op maat,
licht toe wat er was in het gedrag van de ander,
daar ligt de kracht van een compliment)’ dan ‘Wat
zie je er leuk uit.’
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Hoe zet je complimenteren in?
•	Geef zelf meer complimenten; benoem regelmatig
aspecten waar je collega’s goed in zijn of wat ze goed
hebben opgepakt.
•	Maak complimenten over complimenten. Laat merken
dat je het waardeert als een medewerker iets aardig
zegt over de ander.
•	Wissel complimenten af, non-verbaal en verbaal én met
aandacht, maak eens een tijd voor een kletspraatje met
een collega. Zulke kleine investeringen zijn zo waardevol.
•	Varieer in woordkeus. De woorden ‘goed’ en ‘leuk’ zijn
woorden die vaak vallen bij complimenten. Wissel deze
woorden af met andere, minder platgetreden, woorden.

‘Complimenten zijn bij uitstek
een ‘instrument’ om invloed
te hebben op productiviteit,
effectiviteit en arbeidsvreugde’

•	Als je een compliment geeft, is het belangrijk dat
het duidelijk is dat je het meent. Sterker nog… als
je het niet meent, dan is het raadzaam om op zoek
te gaan naar een compliment waar je wel achter
staat. De ontvanger zal het merken en voor jezelf
is het ook leuk om iets geloofwaardigs te zeggen.
•	Verspreid complimenten over de dag, de week,
het jaar in plaats van ze op te sparen bijvoorbeeld
een functioneringsgesprek. Door complimenten
te verspreiden, bereik je veel meer. Voorkom
echter dat je wordt gezien als een slijmbal die om
de haverklap complimentjes uitdeelt.
•	Verdeel de complimenten over alle collega’s. Pas
op met het voortrekken van collega’s met wie je
meer een klik hebt of van collega’s waarvan je
denkt dat ze het meer nodig hebben. Iedereen
heeft net zoveel recht op een welgemeend
compliment van jou.
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•	Spoor behandelaars aan hun assistentes te complimenteren, het hoort bij hun rol als behandelaar. En nodig
assistentes uit om elkaar complimenten te geven en
ook aan de behandelaren met wie ze werken. Complimenteren is doorgaans besmettelijk.
•	Vraag aan teamleden, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek, wat ze goed vinden aan een ander. Zodra
dit eenmaal is benoemd, is de kans groter dat deze
medewerker het ook direct tegen zijn collega zegt.
•	Als je besluit om complimenten als managementinstrument in te zetten, dan is het raadzaam om bij een
werkoverleg te vertellen dat de praktijk dit gaat doen,
waarom jullie het belangrijk vinden, wat je er mee wilt
bereiken en wat je van het team verwacht.

•	Kracht van herhaling. Wat herhaald wordt,
wint in geloofwaardigheid, dat geldt ook voor
complimenten. Als je verschillende keren laat
blijken dat je iets goed vindt, dan zal dat meer
impact hebben.

•	Kies een stijl die bij je past, als je tot nu toe niet
zo complimenteus was, dan is het wat doorzichtig
als je ineens vette complimenten uitdeelt. Zoek je
eigen vorm, als het compliment maar oprecht en
‘op maat is’.

Samenvattend

Het effect dat je teweegbrengt met doelgerichte
waardering is enorm. Wanneer je er een gewoonte
van maakt regelmatig welgemeende complimenten
te geven, dan motiveert dat niet alleen, het
zorgt er ook voor dat jij zelf en je teamleden
daadwerkelijk kunnen veranderen. Niet alleen door
de wederkerigheid, ook door het ‘storten op de
emotionele bankrekening’, zoals Stephen Covey dat
zo mooi zegt. Daardoor zullen teamleden sneller
voor elkaar klaar staan en een stapje harder voor de
praktijk lopen.

Door Charlotte van den Wall Bake

Als je meer wilt weten over het geven van feedback
lees dan ‘Geweldloze communicatie’ van MedischOndernemen, nummer 1, maart 2020, p. 42-45

COLUMN

Besturen op afstand,
zonder te crashen

‘I

eder zichzelf respecterend bestuurslid zorgt er tegenwoordig voor dat
hij of zij kan ‘besturen op afstand’. Dus is dit sinds kort ook het mantra
van onze vereniging. Als het je als bestuurder niet lukt de organisatie zo
in te richten, dat jij je bestuursfunctie minimaal kan combineren met 2 of meer
andere bestuursfuncties, doe je niet meer mee.

Besturen op afstand zorgt voor continuïteit en geeft het bestuur de ruimte om
(strategische)doelen te bepalen. Zonder de ballast van allerlei operationele
zaken. Daar is immers het verenigingsbureau voor. Ik ben wat sceptisch over
deze transitie. Mijns inziens liggen er gevaren op de loer. De afstand tot de
uitvoering wordt namelijk nog wel eens verward met de afstand tot de praktijk.
En de praktijk dat zijn de leden, en de leden zijn je gebruiksaanwijzing.

Juist als de uitvoerende zaken gedelegeerd kunnen worden aan een sterk
verenigingsbureau zouden bestuurders de tijd moeten hebben om de
gebruiksaanwijzing goed door te nemen door in gesprek te gaan met de leden
en dat ene betekenisvolle telefoontje (ondanks dat je alsnog heel druk bent met
je andere taken) wel te plegen. Misschien ben ik ook wel zo sceptisch vanwege
mijn eigen ervaring met besturen op afstand.
Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was rond Sinterklaas. Mijn
buurjongen van 10 had heel lang en hard gewerkt en al zijn geld gespaard om
een elektrische bestuurbare auto, met afstandsbediening te kunnen kopen.
Toentertijd kostten die dingen nog een vermogen. Vol trots liet hij deze aan
me zien. En uiteraard wilde ik de auto ook uitproberen. Ik was pas 9, maar zo
moeilijk kon het niet zijn. Ik zag mijn buurjongen immers de auto behendig
besturen, liggend op de bank, tussen de tafelpoten door reed de auto mooie
rondjes in de huiskamer.

Maar het was veel moeilijker dan ik dacht. Ik dacht dat je gewoon kon sturen.
Maar zo eenvoudig bleek het niet te zijn. Je moest de afstand goed kunnen
inschatten, je moest weten hoeveel je het stuur moest draaien om een bocht te
kunnen maken, en je moest uiteraard weten hoe je moest remmen. Ik had echt
totaal geen controle over de auto, met een enorme vaart stuurde ik de auto recht
op een muur af. Ik probeerde nog ernaartoe te rennen zodat ik een harde klap
tegen de muur kon voorkomen. Maar mijn afstand van de bank tot de muur was
net te ver. De auto crashte, tegen de muur, kapot, onherstelbaar beschadigd. Mijn
buurjongen was immens verdrietig. Alles waar hij zo hard voor had gewerkt
in een paar minuten kapot gemaakt… door mij. Ik had beter moeten weten en
bedachtzamer moeten zijn, een levensles.
Besturen op afstand: mijn ding is het niet. Maar ik ga ervan uit dat onze
bestuurders betere ervaringen hebben en die muur met gemak kunnen
ontwijken. Mits er voldoende aandacht is om de gebruiksaanwijzing te lezen
voordat het gas wordt ingedrukt.
En waarvoor kiest u in uw praktijk(en)?

Elllen Nuijten,
RondOm Podotherapeuten

‘De afstand tot de
uitvoering wordt
nog wel eens
verward met de
afstand tot de
praktijk’

Ellen Nuijten (40) studeerde podotherapie
aan Fontys Hogescholen in Eindhoven. Ze
is getrouwd en heeft vier zonen. RondOm
Podotherapeuten, een organisatie met 200
praktijken verspreid over Nederland, stuurt ze
samen met Marly van Gestel aan. Daarnaast
richtte ze diverse bedrijven op, zoals Toppodotherapie Nederland, Allesvoordepodotherapeut.
nl, Huntandheal.nl en het Kennisinstituut voor
Podotherapeutische zorg (www.kipz.nl). Een
recente innovatie is de app ‘Diabetesvoetencheck’ (www.diabetesvoetencheck.nl).
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Docket:
de slimme planningstool voor de
medische groepspraktijk

Docket is een handige tool om de teamplanning in een groepspraktijk efficiënt uit te voeren. De tool bestaat uit
vier hoofdonderdelen: de planning, de afwezigheden, de templates en het team. An Bogaert en Peter Revalk van
softwareontwikkelaar Pàu leggen uit waarin de kracht van deze gebruiksvriendelijke planningssoftware schuilt.

De templates
Centraal staan de zogeheten ‘templates’, die het maken van
de planning vereenvoudigen. ‘De templates vormen het
uitgangspunt, ze zijn het basisschema, omdat ze de situatie
weergeven op basis van normale aanwezigheid van alle
teamleden’, legt An Bogaert, business development manager bij
softwareontwikkelaar Pàu uit.
EEN BETERE PLANNING, EEN BETERE PATIËNTENERVARING
Medische organisaties dragen met de optimalisatie van de teamplanning met Docket dragen bij tot de realisatie van het viervoudig
doel-model (‘Quadruple Aim’) van de medische sector. Het digitaliseren, centraliseren en standaardiseren van de planning creëert een
positieve dynamiek met effect op iedere pijler van het model. Betere
patiëntenervaring en verhoogde medewerkerstevredenheid gaan zo
hand in hand met kostencontrole en kwalitatievere zorgverlening.
Ambities voor zorg op basis van waarden krijgen hiermee een stevig
fundament.
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‘De templates maken Docket heel efficiënt. Je hoeft maar een
keer iets in te voeren en kunt die basis vervolgens steeds
hergebruiken. Om de planning af te maken hoef je alleen nog de
uitzonderingen eruit te halen en op te lossen. Daarmee heb je
een oplossing in één platform en allerlei lijstjes voor instroom,
uitstroom en afwezigheid niet meer nodig. De tool wijst je op
alle mogelijke conflicten in de planning.’
Het team
In het overzicht van de teamleden staan de NAW-gegevens
van het teamlid en het voorkeursschema met de werkdagen
en uren van het teamlid. An Bogaert: ‘Als je een teamlid in
de planning invoert, maar die planning sluit niet aan op het
voorkeursschema van die persoon, dan zie je meteen dat
er een conflict is, dankzij een rode icoon. Zo kun je bij elk
teamlid rekening houden met zijn of haar voorkeursschema.
Doordat Docket automatisch die koppeling maakt, krijg je
meteen een ruggesteun. Per teamlid kun je ook de toekomstige
afwezigheden aangeven, bijvoorbeeld de vakantieplanning.’
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De afwezigheden
Docket bevat van elk teamlid niet alleen het aantal uren dat hij
of zij contractueel werkt, maar ook hoeveel hij of zij al gewerkt
heeft. ‘Je ziet dan welke mensen nog niet alle uren hebben
gewerkt en die je dus kunt inplannen. Ook als de afwezigheid
maanden van te voren is opgegeven, krijg je tijdig een signaal
dat er op bepaalde tijden een conflict is. Als je dan iemand
wijzigt in de planning, doet Docket een suggestie welk teamlid
dat kan zijn, bijvoorbeeld iemand die nog uren moet inhalen.
Met die logica helpt het systeem je de planning compleet te
maken. ’

alle diensten goed op elkaar aansluiten en of alle uren op het
eind van de maand kloppen.’

Standaardisatie
Ook biedt Docket standaardisatie en overzicht als meerdere
mensen aan de planning werken, vervolgt An Bogaert.
‘Meerdere planners kunnen met dezelfde tool werken, in plaats
van elke planner met een eigen systeem of Excel-sheet. Zeker
voor grotere praktijken of ketens met meerdere vestigingen
biedt zo’n standaardisatie grote meerwaarde. Docket maakt
ook inzichtelijk wie met wie werkt. Bovendien zie je direct of

Optimale bezettingsgraad
Op het gebied van agendabeheer en optimalisatie van
praktijken wordt binnen opleidingen van oudsher niet veel
aandacht geschonken, constateert Revalk. ‘We merken dat
tandartsen vaak beperkt inzicht hebben in het runnen van een
praktijk als bedrijf. Hierdoor omringen ze zich niet altijd met
de juiste middelen zoals Docket. Met deze tool kun je bovendien
efficiënt data verzamelen over de bezettingsgraad van een
praktijk. Het verschaft je bijvoorbeeld inzicht in hoeveel uur
een bepaalde behandelkamer heeft leeggestaan. Daarmee
geeft Docket ook een beeld van hoeveel ruimte er is voor
investeringen of van de mogelijkheid om nieuwe medewerkers
aan te nemen.’

De planning
Docket heeft daarnaast nog andere voordelen. Peter Revalk,
customer succes manager bij Pàu: ‘Docket staat in de cloud
en biedt de centrale oplossing voor de planning. Het vormt
voor het team de standaard, de enige waarheid. Door die
centrale planning wordt de samenwerking in het team enorm
vereenvoudigd. Ook de interne communicatie wordt daarmee
duidelijker en efficiënter. Een planning is immers niet statisch,
maar er zijn steeds veranderingen. Als je daarover aparte
mails zou versturen, volgen niet alle teamleden wat de actuele
planning is. Een op de cloud gebaseerde centrale planning
voorkomt dat soort problemen.’

SERVICETEAM VAN DOCKET
Het serviceteam van Docket biedt wekelijks ondersteuning bij de
invoering van de tool, via video bellen. ‘We geloven in persoonlijke
begeleiding. We helpen de klanten eerst op weg, zodat het nieuwe
systeem niet blijft liggen. Zo weten we ook dat mensen een volledig
inzicht hebben in het systeem. We nemen taken uit handen bij het
opzetten van de tool’, aldus Peter Revalk.

Platformonafhankelijk
Docket is als clouddienst bovendien ‘platform onafhankelijk’
omdat gebruikers via een browser op elke pc kunnen
inloggen. Aparte software om de tool te installeren, is niet
nodig, vertelt Revalk. Daarbij zijn er eenvoudig koppelingen
te leggen zijn met andere systemen, zoals de software voor de
loonadministratie.

DOCKET: HET PARADEPAARDJE VAN PÀU
‘Docket is een paradepaardje van Pàu, dat ondersteuning biedt aan
bijvoorbeeld Vlaamse overheid, warenhuizen en mediabedrijven’,
zegt An Bogaert, business development manager bij softwareontwikkelaar Pàu. Bekijk hier de introductievideo met ervaringen van
tandartspraktijken Icarus en Dentius.
https://www.youtube.com/watch?v=vMCAPsGxBuY

Meer informatie:
Docket is ontwikkeld in Vlaanderen door het IT-bedrijf Pàu,
en is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.
https://docketmedical.eu/
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DENTAL PARTNERS ROTTERDAM INTRODUCEERT DÉ NIEUWE STANDAARD IN STERILISEREN

Reinigen, desinfecteren
en steriliseren
in een handomdraai

Alle dentale instrumenten klaar
voor gebruik in 7-15* minuten.
Het eerste all-in-one systeem

Klaar voor gebruik

Klinkt als een perfecte workflow, toch? Het kan
allemaal met de Summox One. Het eerste all-in-one
systeem ter wereld dat verder gaat dan alle andere
machines en apparaten die je kent in onze branche.
Summox One is de nieuwe standaard voor reinigen,
desinfecteren en steriliseren.

In 7 tot 15* minuten zijn de instrumenten weer klaar
voor gebruik, inclusief registratie en voorzien van
een Smart Seal met de procesinformatie. Essentieel
voor een praktijk waar veiligheid en efficiëntie
voorop staan.
* tijd is afhankelijk van container type en programma

Geheel automatisch
Het reinigen, desinfecteren en steriliseren
van instrumenten hoeft geen tijdrovende en
veeleisende klus meer te zijn. De containers met
instrumenten worden op de Summox One gelegd.
Het systeem herkent de container, weet precies wat
er moet gebeuren en start automatisch. De totale
procesdocumentatie wordt eveneens automatisch
bijgehouden, inclusief track & trace.
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Workflow
Wat als binnen jullie mondzorgpraktijk het proces
van het reinigen, desinfecteren en steriliseren van
tandheelkundige instrumenten volautomatisch zou
kunnen verlopen? Inclusief alle hoekstukken? Geen
tussentijdse handelingen door de assistenten, het
volledige proces verloopt automatisch. Een veilig
hoogwaardig chair-2-chair- systeem, aangepast aan
de workflow van jullie praktijk. Summox One maakt
het makkelijk.

ADVERTORIAL

Smart Containers
Deze transparante, robuuste containers zijn
voorzien van een RFID-tag waardoor het systeem
exact weet welke stappen er nodig zijn. Doordat
de containers vacuüm gesloten worden, wordt de
optimale conservatie behouden en de steriliteit van
de instrumenten gewaarborgd.
Het all-in-one systeem
Snelheid en veiligheid gaan bij de Summox One
hand in hand. De procestijden zijn gering dankzij
technische innovaties als high-performance
reinigen, turbo drogen en microsterilisatie met
plasmatechnologie.

Makkelijk organiseren en opbergen
De Smart Seal bewaakt de integriteit van het totale
infection proces. De instrumenten zijn na het proces
direct klaar voor gebruik, afkoelen is niet nodig.
Het organiseren en opbergen van de gebruiksklare
behandelsets verloopt soepel met behulp van de
kleurentags.

Veilig werken
Mede doordat Summox One is ontwikkeld in
samenwerking met mondzorgprofessionals, zijn
met dit all-in-one systeem prikincidenten en
kruisbesmetting verleden tijd. Het proces van
reinigen, desinfecteren en steriliseren was nog nooit
zo veilig.
Smart Software
Het 7 inch-touchscreen geeft, met behulp van de
slimme software, in een oogopslag de informatie
die er nodig is in het infection control proces. De
Summox One is cloud en wifi connected. Dit maakt
remote data analyse en software updates mogelijk.

Containertop met seal 2021

Smart Seal
Elke Smart Container wordt geseald met een Smart
Seal. Hierop wordt alle relevante informatie geprint,
zoals de infection control, proces-status, inhoud
en THT-datum. Er bestaat dus nooit meer twijfel of
de instrumenten gedesinfecteerd of gesteriliseerd
zijn. De Smart Seal beschermt de integriteit van de
sterilisatie en het vacuüm, totdat deze verwijderd
wordt.

Albert Plesmanweg 103a -103d
3088 GC Rotterdam
Postbus 59213 | 3008 PE Rotterdam
T 010 245 1880 | 06 53 39 06 99

PE
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CapsNobel

ABN-AMRO
Werkt u als zelfstandig huisarts, tandarts,
fysiotherapeut, dierenarts, apotheker of
medisch specialist binnen een praktijk?
Of wilt u een (para-)medische praktijk
starten of overnemen? Dan heeft u
misschien geld nodig voor een pand, voor
medische apparatuur of voor goodwill.
De bankiers van ABN AMRO snappen wat
er nodig is om uw praktijk een vliegende
start te geven.
Neem gerust contact met ons op. Wij zijn
24/7 telefonisch bereikbaar voor uw privé
en zakelijke vragen.
Wij zijn te bereiken via 088 - 388 97 77
(24 uur per dag, 7 dagen per week).
ABN - AMRO Desk Medische Beroepen
Jachthavenweg 112
1081 KJ Amsterdam
www.abnamro.nl/medisch

lexandré Finance

Alexandré Finance; Financiële en
administratieve dienstverlener
gespecialiseerd in de zorgbranche. Onze
werkzaamheden gaan verder dan alleen
de uitvoering van uw zorgadministratie.
Als kennispartner adviseren wij over
fiscaal gunstige praktijkconstructies,
begrotingen en prognoses,
praktijkovernames en koppelingen tussen
uw zorgsysteem met boekhoudpakketten
en andere software.
Alexandré Finance B.V.
Hunneperweg 2-E
7418 EH Deventer
0570 – 618 883
Info@alex-andre.nl
www.alex-andre.nl
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CapsNobel Accountants &
Belastingadviseurs
Ondernemen is meer dan het zorgen
voor een kloppende boekhouding.
Daarom gaat CapsNobel graag een stap
verder. Niet alleen als het gaat om het
uitzetten van de juiste koers en financiële
planning, maar ook bij vraagstukken op
juridisch, organisatorisch of HRM-vlak. De
door de jaren heen opgebouwde kennis
en ervaring maken CapsNobel tot hét
aanspreekpunt voor medische specialisten
en zorgverleners.
CapsNobel Accountants &
Belastingadviseurs
Dorpsstraat 105
4661 HN Halsteren
0164 - 680 010
info@capsnobel.nl
www.capsnobel.nl

Contimeta compressoren
Savannahweg 15
3542 AW Utrecht
030 - 248 48 48
info@contimeta.com
www.contimeta.com

De Leestafel
De Leestafel is marktleider in het leveren
van tijdschriften aan bedrijven met een
wachtruimte. De Leestafel heeft een
groot aantal services waardoor wij u
altijd van dienst kunnen zijn.
Daarnaast bespaart u bij ons veel tijd en
tot 80% op de winkelprijs.
De Leestafel
Kryptonstraat 2
2718 TD Zoetermeer
079 - 316 20 51
info@deleestafel.nl
www.deleestafel.nl

Dentalair
Dentalair is het grootste full service
dental depot van tandheelkundig
Nederland.

Contimeta
Contimeta is al jaren specialist in stille
compressoren voor o.a. medische
toepassingen, vanaf 30 dB/A! Standaard
compressoren leverden wij uit voorraad.
Bij maatwerk, vaak het geval, worden
onze compressoren aangepast aan klant
specifieke wensen en eisen.
Een medische- of bijv. dental compressor
vormt het hart van uw praktijk. Niet
zo maar een compressor, kwalitatief
hoogwaardig, (zeer) stil, schoon,
betrouwbaar en betaalbaar.

Al ruim 57 jaar leveren wij met onze
bedrijfsonderdelen producten en
diensten op gebieden als consumables,
equipment, bouw en interieur.
Dentalair Products Nederland B.V.
Wieldrechtseweg 26
3316 BG Dordrecht
078 - 654 37 37
info@dentalair.nl
www.dentalair.nl
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Weten wat Dentiva voor jouw praktijk
kan betekenen? Neem contact op met
Elsbeth Nijhoff of Alexander Tolmeijer via
onderstaande gegevens.

DENLO
• Beloon uw patiëntjes met een leuke
attentie.
• G
 eef poetsinstructies middels ons breed
assortiment handpoppen
• S peciaal voor ziekenhuis, tandarts,
dokterspraktijk, school etc.
• V
 raag vrijblijvend onze folder aan
ofbezoek onze website!
• Gebruik uw éénmalige kortingscode
MO-4 voor online bestellingen
t/m maart 2021 .

Denlo Europe B.V.
Terminalweg 15
3821 AJ Amersfoort
033 – 2030501
info@denlo.nl
www.denlo.nl

Dentiva
Een verademing voor de praktijk
Dentiva ondersteunt tandartspraktijken
met advies, trainingstrajecten en
nascholing op het gebied van optimale
bedrijfsvoering en communicatie in
de praktijk. Door grondige kennis en
ruime ervaring op zowel bedrijfskundig
als tandheelkundige gebied, staat
Dentiva echt naast de praktijkhouder
en praktijkmanager. Met behulp van
bewezen methoden, tools en protocollen
worden processen in de praktijk
verbeterd en helpt Dentiva team en
praktijk blijvend succesvoller te worden.
Samen met de praktijk zetten we de stip
aan de horizon. Dentiva zorgt voor de
navigatie ernaartoe, met meer rust en
werkplezier als resultaat!

Dentiva
Stinzenlaan Zuid 235, 3621 TC Breukelen
info@dentiva.nl
www.dentiva.nl

06 – 52 54 34 63

DIXFORTUIN – DE FINANCIEL
SPECIALIST VOOR MEDICI
De advisering van DixFortuin start met
de inventarisatie van uw wensen. Het
geboden advies is niet alleen bij een
loondienst- of waarneemsituatie, maar
ook ten aanzien van een eigen praktijk
of toetreding tot een maatschap en het
begeleiden hierbij.
Daarnaast geeft een goede inventarisatie
een deskundig advies, met als gevolg: de
juiste verzekeringen!
Door onze jarenlange ervaring
combineren wij voor diverse medici
speciale verzekeringen, zoals het
DixFortuin privé pakket voor artsen.
En natuurlijk zijn de adviseurs van
DixFortuin u ook op het gebied van
hypotheken graag van dienst.
U de praktijk – wij de financiën
U kunt gebruik maken van onze
jarenlange kennis
DixFortuin Financieel
Praktijkadviesbureau
Burg. De Bordesstraat 86
1404 GZ Bussum
info@dixfortuin.nl
0302515199

www.dixfortuin.nl

Elysee Dental, uw tandtechnische
partner voor de toekomst!
Elysee Dental houdt de ontwikkelingen
in de tandheelkunde wereldwijd
nauwgezet in de gaten. Als onderdeel
van een grote wereldwijde organisatie
kunnen we met regelmaat nieuwe
processen en oplossingen aanbieden
die voor tandartspraktijk de workflow
overzichtelijker, efficiënter en
betaalbaarder maken.
Optimale communicatie tussen tandarts
en laboratorium geeft het beste resultaat
voor uw patiënt.
Elysee Dental Solutions B.V.
Flemingweg 14
2408 AV Alphen aan den Rijn
T +31 (0) 172 653 300
D +31 (0) 172 782 882
info@elysee-dental.nl
www.elysee-dental.nl

Fydee
Fydee Nederland is een landelijk kwaliteits- en ondernemersnetwerk voor
Praktijkeigenaren in de fysiotherapie. Ben
je praktijkeigenaar of praktijkvertegenwoordiger en wil je alle handvatten binnen handbereik hebben om jouw praktijk
op een duurzame manier te managen?
Kiezen voor Fydee betekent ontzorging,
professionalisering, ontwikkeling,
samenwerking en groei. Wij ondersteunen ons netwerk met individueel advies
in de praktijk, het delen van kennis, het
leren van elkaar en het aanbieden van
alle producten en diensten.
Fydee Nederland
Oosthavendijk 1
4475 AA Wilhelminadorp
0113 - 71 55 40
info@fydee.nl
www.fydee.nl
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HuisartsenHulp is gespecialiseerd in
(tijdelijke) vervanging van personeel op
korte termijn, vaak al binnen 24 uur. Wij
maken daarbij gebruik van een groot,
landelijk netwerk van waarnemend
huisartsen, praktijkondersteuners,
praktijkverpleegkundigen,
gediplomeerde doktersassistenten en
geneeskundestudenten. Onze focus
ligt op het oplossen van alle personele
vraagstukken die spelen bij eerstelijns
huisartsenzorg (huisartsenpraktijken,
huisartsenposten en gezondheidscentra).
HuisartsenHulp B.V.
Herengracht 560 4v
1017CH Amsterdam
020-2621020
info@huisartsenhulp.nl
www.huisartsenhulp.nl

Infomedics
Infomedics werkt voor duizenden
kleine en grote zorgpraktijken
en -instellingen in Nederland. De
bekendste activiteit bestaat uit
facturering en debiteurenbeheer voor
de eerstelijns zorg. Wij nemen dit
werk uit handen van veel tandartsen,
mondhygiënisten, orthodontisten en
tandprothetici. Daarnaast werken wij
ook voor fysiotherapeuten, logopedisten,
apothekers, opticiens en bijvoorbeeld
podotherapeuten. Op onze website
vindt u meer informatie over onze
dienstverlening.
Infomedics
Postbus 60108
1320 AC Almere
036 – 54 72 299
info@infomedics.nl
www.infomedics.nl
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Intelly, Hét alternatief voor factoring Als
mondzorgspecialist wilt u bezig zijn met
uw passie. Helaas komt er ook een
hoop administratie bij kijken om uw vak
uit te oefenen. Dit kan sneller makkelijker
en goedkoper! Intelly is
de oplossing voor uw praktijk en een
uitstekend alternatief voor factoring.
Intelly
Laagveld 1
6014 DD Ittervoort
088 - 541 56 78
erik@intelly.nl
intelly.nl/mondzorg

Kiwa is een van ’s wereld grootste
organisaties op het gebied van testen,
inspectie en certificering (TIC). Met
TIC-services, opleidingen en consultancy
helpt Kiwa opdrachtgevers vertrouwen te
creëren in producten, processen
en medewerkers. Kiwa’s expertise als
opleider en certificeerder in de
zorgsector en als datasecurityspecialist
ontmoeten elkaar in dienstverlening
rondom NEN 7510, de Nederlandse
norm voor informatiebeveiliging in de
gezondheidszorg.
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
2288 EA Rijswijk
088 – 998 44 00
cybersecurity@kiwa.com
www.kiwa.nl/nen7510

Leerpunt KOEL biedt kwalitatief
hoogwaardige (na)scholingen voor
huisartsen, assistenten en andere
eerstelijnszorgverleners. Ons aanbod
wordt samengesteld door vakgenoten,
zonder inmenging van de farmacie. Zo
borgen wij onze onafhankelijkheid en
relevantie voor de praktijk. Wij spannen
ons in voor een praktijkgericht (na)
scholingsprogramma, met variërende
actuele onderwerpen en sprekers. We
spelen bovendien in op de specifieke
vraag van uw praktijk met maatwerken in-company scholingen. Daarnaast
bieden we post-mbo-opleidingen voor
assistenten zoals de Management
Ondersteuner Huisarts, Spreekuur
Ondersteuner Huisarts en Triage
Ondersteuner Huisarts. Zo kunnen de
organisatie én haar werknemers zich
blijven ontwikkelen. Een kwalitatieve en
tevreden eerstelijn. Daar doen we het
voor!
Leerpunt Koel
IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 - 619 30 68
secretariaat@leerpuntkoel.nl
www.leerpuntkoel.nl

Noord Negentig is een organisatie
met ruim 70 medewerkers, bestaande
uit accountants, fiscaal juristen en
belasting- adviseurs. Onze mensen
zijn gespecialiseerd en ervaren in
het bedienen van zorgexperts en
ondernemers in de eerste lijn. Wij
verbeteren de financiële kant van
uw praktijk, ongeacht de fase van
ontwikkeling waarin u zich bevindt.
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Persoonlijk kennis maken? Neem contact
met ons op.
noord negentig
Paterswoldseweg 813
9728 BM Groningen
050 - 520 53 00
info@noordnegentig.nl
www.noordnegentig.nl

Oase Dental
Oase Dental is een product van
VST Software. Oase combineert
patiëntendossiers, boekhouding
en managementinformatie in
één overzichtelijk programma.
Onze oplossingen maken het
programma geschikt voor alle soorten
mondzorgpraktijken, ongeacht grootte
of discipline. Het door VST ontwikkelde
Online Patiëntenportaal voorziet
in de steeds belangrijker wordende
contactloze communicatie met patiënten.
Overstappen naar Oase kan met behoud
van vrijwel alle grafische en overige
gegevens.
VST Software B.V.
Dreef 48
2012 HS Haarlem
023 – 5516731
info@oasedental.nl
www.oasedental.nl

Press Evolution zorgt ervoor dat er
in uw wachtruimte steeds een pakket
van minstens 14 recente, ongebruikte
magazines voorhanden is en dat voor een
bijzonder voordelig tarief. Ontdek uw
voordeel als MedischOndernemen-lezer
op www.pressevolution.nl/acties, code:
MO

Press Evolution
Postbus 2204
5600 CE Eindhoven
info@pressevolution.nl
www.pressevolution.nl

Steras is een klein familiebedrijf in
sterilisatieapparatuur. Wij zijn echter
groot in het verlenen van service. Altijd
een oplossing om te kunnen steriliseren,
ook buiten reguliere tijden. Advies,
verkoop, onderhoud en service zijn onze
kenmerken.
Enkele merken; WEBECO – W&H –
Newmed
Steras
Volkerakpad 3
1316 LR Almere
Postbus 1431
1300 BK Almere
06 - 23 00 97 84
info@steras.nl
www.steras.nl

Veltkamp
Wij zijn een kleinschalig, ambitieus en
een betrokken accountantskantoor.
Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in
de (para-)medische branche. Vanuit hun
jarenlange ervaring weten zij als geen
ander wat er speelt in uw sector en met
welke uitdagingen u te maken krijgt op
het gebied van administratie, personele,
organisatorische, financiële en fiscale
zaken. Wij nemen deze zorgen graag
voor u uit handen.
Veltkamp & Pol Accountants en
Belastingadviseurs
Duurzaamheidstraat 26
8094 SB Hattemerbroek
038 - 444 70 48
info@veltkamp-pol.nl
www.veltkamp-pol.nl

Visser & Visser is een organisatie met 13
vestigingen en ruim 340 medewerkers.
Boven de vestigingen hebben wij een
Branchegroep Zorg, die zich specifiek
richt op u als zorgverlener. Zo begeleiden
wij o.a. veel huisarts-, mondzorg- en
VAN REE
fysiopraktijken. Wij ontzorgen de gehele
In uw praktijk staat het dagelijks verlenen
financiële administratie via een ICT-slag
van zorg natuurlijk op nummer 1. Naast
met een online dashboard, dat gelijk
uw medische praktijk is er de financiële
dienst doet als jaarrekening. Wij kennen
praktijk.
uw branche en staan u terzijde met
Wij helpen u daar graag bij. Hiervoor
o.a. HRM-, fiscale- en administratieve
kan gebruik gemaakt worden van
vraagstukken. Daarnaast begeleiden wij
dashboards. Hoe het werkt:
u bij overnametrajecten, waardering en
•	Snel
onderhandeling. Wij geloven in de kracht
Overzichtelijke 				
van samenwerking: Samen verder in de
managementrapportages
Zorg! Voor een persoonlijk en vrijblijvend
• Simpel
gesprek kunt u contact met mij opnemen:
Eenvoudige implementatie, altijd en
overal toegankelijk.
Visser & Visser Zorg
• Samen
H.R. (Harro) de Haan AA RB FFP
Rapportages delen we met elkaar
Einsteinstraat 2
Wij ontzorgen u graag.
4207 HW Gorinchem
06 -10 37 28 66
info@vanreeacc.nl
hrdehaan@visser-visser.nl
www.accountantsindezorg.nl
www.visser-visser.nl/zorg
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Voorpraktijken
Een second opinion over alle facilitaire
contracten in uw praktijk leidt gemiddeld
tot een kostenbesparing van 20-40%.
Voorpraktijken onderzoekt geheel
onafhankelijk of de praktijk:
-onnodige kosten kan beperken
-marktconforme contracten heeft
-kansen heeft op het gebied van
duurzaamheid
-voldoet aan wet- en regelgeving
-voldoet aan verzekeringseisen
U kunt nu via www.voorpraktijken.nl
eenvoudig een kennismaking inplannen.
Voorpraktijken
Bredaseweg 108A
4902 NS Oosterhout NB
085 - 273 35 66
info@voorpraktijken.nl
www.voorpraktijken.nl
http://twitter.com/Voorpraktijken
Instagram.com/Voorpraktijken

beroepsspecifieke dienstverlening.
Afgestemd op hun situatie en mede
ontwikkeld door en voor zorgverleners.
Kijk op vvaa.nl voor meer informatie.

•	Verhogen van de Google vindbaarheid
•	Onderhouden van de social media
accounts
•	Nieuwsbrieven opstellen en versturen

VvAA
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 - 247 47 89
ledenservice@vvaa.nl
www.vvaa.nl

Kijk voor uitgebreide info op
www.zorgpromotor.nl

Wachtkamerschermen® biedt
betaalbare oplossingen om de
communicatie met uw patiënt te
optimaliseren. Via narrowcasting van
Wachtkamerschermen® vertoont u snel
en eenvoudig informatie zoals (praktijk)
mededelingen, actuele wachttijden,
aanwezigheid van medewerkers,
etc. Nu met unieke mondzorg en
gezondheidsinformatie!
Het aanmeldsysteem van
Wachtkamerschermen® bundelt
aanmelding en identificatie in één
gebruiksvriendelijk systeem.
Patiënten aanmelding via QR-code of
identiteitsbewijs verhoogt de efficiency in
uw praktijk.
Wachtkamerschermen®
Kerkenbos 1053 P
6546 BB Nijmegen
024 - 350 54 00
Info@wachtkamerschermen.nl
www.wachtkamerschermen.nl

Als collectief is VvAA de stem en steun
van zorgverleners in Nederland. Bijna 100
jaar geleden opgericht door drie artsen
die vonden dat ze samen sterker stonden,
is de organisatie inmiddels uitgegroeid
tot een collectief van ruim 124.000 leden.
Gezamenlijk laten we onze stem horen
op zorgbrede onderwerpen als bezieling
van zorgverleners en behoud van een
veelzijdig zorglandschap met voldoende
keuzevrijheid voor patiënten.
Hiernaast ondersteunt VvAA individuele
leden en hun zorgondernemingen
in de vorm van kennisdeling, advies,
ontwikkeling, verzekeringen en andere
62
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ZorgPromotor is een gespecialiseerd
(online) communicatiebureau in de zorg.
Zorgpromotor helpt zorgorganisaties op
de kaart te zetten door onder andere:
•	Logo en huisstijl ontwikkeling
•	Ontwerpen en bouwen van websites
•	Foto- en videoreportages te verzorgen

ZorgPromotor
Stationsplein 21
4461 HP Goes
085 - 273 84 87
info@zorgpromotor.nl
www.zorgpromotor.nl

ZorgSom
Is een softwaretool voor tandartsen,
orthodontisten en mondhygiënisten.
ZorgSom berekent welk deel van een
mondzorgbehandeling de patiënt
vergoed krijgt vanuit de basis-,
aanvullende en tandartsverzekeringen.
Met één druk op de knop is voor iedereen
inzichtelijk wat de verzekering vergoedt
en wat de patiënt zelf moet bijdragen.
Probeer ZorgSom met een proeflicentie 2
maanden gratis én vrijblijvend uit.
ZorgSom
Nieuwenhuizenweg 13A
2314 XP Leiden
071 - 303 00 33
info@zorgsom.nl
www.zorgsom.nl

ADV

Slechte
communicatie
vreet energie!
Maar
Dental

welk middel zet je nu in?
Plek

helpt

jouw

praktijk

met het verbeteren van de interne
communicatie

en

daarmee

de

samenwerking. Dental Plek combineert

Ontdek het gemak
van Dental Plek voor
effectieve en veilige
communicatie!
Bekijk de demo op:

www. dentalplek.nl

de functies van e-mail, whatsapp, chat
en agenda op één plek.

SOCIAAL INTRAEN EXTRANET

DOCUMENTATIE
PLATFORM

ROOSTERMODULE

TAKENSYSTEEM

VEILIG BESTANDEN
VERSTUREN
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