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ZOETERMEER. Het gaat 
slecht met de fysiothera
pie. In de eerste drie 
kwartalen van dit jaar 
bezochten 10 procent 
minder mensen een prak
tijk in vergelijking met 
dezelfde periode' in 2011. 
Paramedisch Centrum 
Impact heeft er weinig 
last van door een speci
ale methode. 

JOEY GAROIEN 

De economische crisis raakt ons al
lemaal. Op veel zaken wordt bezui
nigd, ook op fysiotherapie. "En dat 
is niet verstandig;' volgens Anoelies 
Pool (47). Als fysiotherapeute is zij 
werkzaam bij Impact, met vestigin
gen in Oosterheem en Seghwaert. 
Ze vindt dat mensen behandelingen 
beter niet kunnen uitstellen. "In 
deze tijd wordt zorg vaak uitgesteld 
tot de pijn echt ondraaglijk is. Als 
mensen dan eenmaal bij de fysio
therapeut komen, is het vaak al te 
laat of kost het veel behandelingen. 
Dat is zonde, want als een patiënt 
op tijd is, zijn er vaak minder behan
delingen nodig. Dat scheelt dan 
weer in de kosten!' 

Toch merkt Pool dat het bij Im
pact niet heel slecht gaat. "Natuur
lijk merk je wel wat potentiële pa-

Annelies Pool 

'Wij kunnen 
chronische -
klachten beter 
behandelen' 

Annelies Pool (rechts) legt de werking van het bekken uit aan een patiënt. Ze baseert zich bij haar werk 
op wetenschappelijk onderzoek. FOTO BEN BOUKES 

tiënten iets terughoudender zijn. 
Maar de echte problemen zitten bij 
praktijken die in wijken zijn geves
tigd waar veel mensen wonen met 
lage inkomens. Die hebben echt 
geen geld om het te betalen en blij
ven vaak jarenlang met 'klachten 
rondlopen. Fysiotherapeuten' heb
ben het dan lastig om het hoofd 
boven water te houden:' 

Impact wil zich.ook onderschei
den van andere praktijlcen. Er wordt 
gebruik gemaakt van 'evidence 
based'. Pool legt uit: "Bij Impact pro
beren we om de wetenschap achter 
fysiotherapie in de praktijk te bren
gen. Zo stellen wij het verplicht dat 

al onze medewerkers een masterop
leiding hebben gevolgd of kon aan 
het volgen zijn. Zo kan een veel 
beter advies aan patiënten worden 
gegeven, omdat we ons baseren op 
bewijs na wetenschappelijk onder
zoek. We verwachten dat onze the
rapeuten ook na hun opleiding 
nieuwe wetenschappelijke litera
tuur blijven lezen:' 

ONDERSTEUNEN 
Het verschil met reguliere fysiothe
rapie ligt bijvoorbeeld bij mensen 
met chroriische klachten. Pool: "An
dere fysiotherapeufen kunnen vaak 
niets meer voor mensen met blij-

vende klachten betekenen. Wij blij
ven die mensen juist ondersteunen. 
Doordat we op de hoogte zijn van de 
nieuwste behandelmethodes is het 
mogelijk om hen toch bepaalde 
oefeningen te laten doen, waardoor 
zij weer beter kunnen functioneren 
in de maatschappij." -

Overigens moet 'evidence based' 
niet overschat worden. "Het is niet 
zo dat je per definitie een betere fy
siotherapeut bent als je een weten
schappelijk opleiding hebt gehad. 
Ervaring in het vak is ook erg be
langrijk:' In 2025 wordt het weIlan
delijk verplicht dat fysiotherapeuten 
een masteropleiding volgen. 




