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Ondernemen in de Fysiotherapie

Bron: Ondernemen & Internet



Succes komt niet vanzelf

Maar kan je wel voorspelbaarder maken door:

Je goed voor te bereiden

Een plan te maken

Korte en lange termijn doelen te definiëren

Je dienstenpakket en groep(en) van afnemers te bepalen

Je team hierin mee te nemen



Ondernemen is ook risico’s nemen

Realiseer je dat er ook concurrenten zijn

Je zal je klanten /patiënten dus moeten verleiden

In een markt met veel concurrenten/collega’s “steel” je dus klanten

Ondernemen is ook winnen van je concurrenten/collega’s, vriendelijk zijn helpt 

maar hoeft zeker niet

Op zoek naar je “stijgbeugel” / uniek en doorslaggevend duurzaam voordeel



Treacy en Wiersema 

Waardestrategie

Let op: 

Je kan niet op alle facetten de 

beste zijn. Keuzes maken is 

dus nodig. 



Strategisch plannen en

verankeren in je team, delen met je stakeholders

Ga verder dan denken in termen van leveren van goede zorg of een CQ 

waardering van 8 of hoger. Dat is mooi maar niet onderscheidend.

Verdeel taken in je team, maar hou wel overzicht

Evalueer en bespreek wat wel en niet goed voor je werkt

Fouten maken mag, zoals je er maar van leert en tijdig kan corrigeren

Belangrijk is dat de klant er zelf voor wil betalen



Kan ondernemen ook fout gaan?

Ja, zelfs gerenommeerde partijen zijn kwetsbaar!
Vooruitkijken, anticiperen en verbeteren zijn doorlopend nodig  

Een bedrijfskompas is dus wel noodzakelijk



Fysio in de 

Lock-down

Niet alles zie 

je tijdig op je 

af komen!

Wat dan te 

doen?



ABN AMRO sector analyse



ABN AMRO sector analyse
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ABN AMRO sector analyse



Vektis analyses over zorgverplaatsing



Vektis analyses over zorgverplaatsing



Fysio omzet daling tijdens Covid-19 in NL



Fysio omzet daling tijdens Covid-19 in NL

Per praktijk andere impact, afhankelijk van gemaakte keuzes

- Praktijk tijdelijk op slot -> omzet 0%

- Praktijk werkt zo goed als mogelijk door -> omzet 5-10%

- Praktijk heeft alternatieve omzetstromen -> 30-40%

Bepalend is dus je handelen in de situatie en reeds eerder gemaakte keuzes



Noodzaak tot Alert handelen / voorbeeld uit de regio

Fysiotherapiepraktijk al veel jaren actief in het dorp en de regio. 10 FTE, 

meerdere specialisaties, plus gecertificeerd. Denkt mee met de opzet van een 

een GEZ. Realisatie hiervan laat lang op zich wachten. 

Twijfelt bij de gereedkomen van het GEZ, is hij nu niet te oud om de nieuwe start 

in het GEZ nog te maken. Een sterke praktijk uit de regio twijfelt niet en neemt 

positie in het GEZ. Kort daarna stappen enkele therapeuten over naar de 

nieuwe praktijk in het GEZ. Enkele maanden later verkoopt de praktijkhouder 

noodgewongen zijn bedrijf aan de nieuwe toetreder en heeft het nakijken.



Ondernemen is mooi, 
maar is er geld te verdienen in Fysio?



Veel nieuwe ontwikkelingen in Fysio

Doorlopende contractering veranderingen

Grote ketens: FysioHolland, FGN - Fysio Groep Nederland

Samenwerking in coöperaties en verenigingen

Investeerders vanuit NL en het buitenland zijn actief, en hebben grote 

hoeveelheden geld over om een positie te verwerven in de zorgmarkt 

Schijnbaar is er dus (veel) geld te verdienen in Fysiotherapie, maar hoe zien 

individuele praktijkhouders dat dan?



Financial Benchmark [2018] 

Opmerkelijk grote verschillen op inkomensniveaus bij  

fysiotherapie praktijkhouders:

Voorbeeld Praktijk (BV), met 9 man personeel, inkomen eigenaar = €55.000,- 

op jaarbasis, inclusief de last en zorg van het bedrijf. 

Voorbeeld Praktijk (Mts) met 18 man personeel, inkomen per eigenaar = 

€178.000,- en op de persoonlijke spaarrekening een groot bedrag.



Financial Benchmark: Some off the good fellows



Wat maakt een fysiotherapie zakelijk succesvol?

Combinatie van: 

Streef naar lage (of verantwoorde) bedrijfskosten

Stroomlijning van de bedrijfsprocessen 

Benutten van kansen in de zorgmarkt, samenwerking met anderen

Keuzes over vast /prestatie loon, zorg producten

Verdelen van managementtaken

Doe het niet alleen, maar betrek je team in het bedrijfsplan en de uitvoering

Hou het bedrijf wendbaar en flexibel

Maar alleen dit is niet voldoende!



Mondiale changes

De snelheid
waarmee dingen veranderen in de wereld
en het zorg werkveld is erg hoog.

Als ondernemer moet je dus doorlopend alert zijn!



Patiënt wordt cliënt en neemt initiatief
Internet, smartphone en always connected

Vreemd, nee denk aan de gamechangers: GAFAA
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Van patiënt naar…
cliënt / consument 

hij / zij heeft zich al georiënteerd en is opzoek naar bevestiging en hulp.

Hier kan je als ondernemer op inspelen door het aanbieden van nieuwe  

producten en diensten
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Volg je passie
het start immers met je liefde voor het fysiotherapie vak

en combineer dit met: 

1) ondernemerschap  

2) hospitallity 

3) marketing en

4) een eigen bedrijfskompas (Big Data)
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En hoe dan?
…want zo zijn we niet opgeleid!!



�29

Hospitality = 
Volledige klantfocus

Gouden formule 
=  

Customer Journey
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Ondernemen in de Fysiotherapie

• niet alleen verzekerde zorg
• creëren en benutten van nieuwe kansen
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SpotOnMedics 3G-model:

Goed & Gemak & Geld verdienen
(duurzaam je verdienvermogen verbeteren)



Transformeer van traditioneel naar online, 
doe het niet alleen maar neem je team mee

Laat de de nieuwe technologie voor je werken,
sneller, consistent en lagere kosten
 
Integreer maximaal in je omgeving en ga doorlopend
opzoek nieuwe omzet en hogere doelmatigheid.  

Gebruik je eigen dashboard voor positiebepaling. 

In drie stappen naar succesvolle praktijkvoering



Benut het waardecreatie model 
om praktijkrendement duur-
zaam te verbeteren met o.a.:  

- 100% cloud / Google G-suite  

- minder administratie  

- online portaal en intake 
vragenlijst / patient included  

- gebruik van E-health



Zoek nieuwe omzetstromen!

- GLI, 
- Arbo, werkgevers, gemeenten
- de patiënt zelf

Integreer maximaal in je omgeving
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Big data en Business Intelligence
als zakelijk kompas
“Het zorgmodel in Nederland zal zeker tot 2030 veranderen”  
 
(Citaat van Hoogleraar Evidence-based Physiotherapy.  
Raymond Ostelo in Medisch Ondernemen - jan 2018) 



Big Data en Business Intelligence

basisbegrippen 



Data = data, 
maar pas op met te snelle conclusies!



IT IS THE FLUFFY STUFF THAT IS THE HARDEST

E.G. CHANGE, TEAMS, STRATEGY, ORG MODEL, REVENUE MODELS, INNOVATION  

Zorgverzekeraars, VECOZO, LDK, LDF. Veel andere data-definities, maken dat dashboards 
andere waarden laten zien. We hebben geen gemeenschappelijke taal! Hoe lastig is dat. 

Advies: eigen data dashboard, Praktijkbeeld, Ketenbeeld, Leren van elkaar, Samen verbeteren 



Let op: Andere begrippen en datasets,  
waar kijk ik naar?

Hoe lastig is het als 

partijen andere bron- 

selecties hanteren?  

 

Vertrouw op jezelf en  

je eigen data!  





Uitkomstinformatie: verzamelen



Uitkomstinformatie: feedback 2.0



Big Data is geen IT-ding,
maar een idee-ding



Beter voorbereid  
Beter gesprek 
Beter gevoel

Praktijkvoering, audits, 
Personeels- en 
contractgesprekken, 
zorgproducten, etc
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Business Intelligence gaat ons helpen 

in het herkennen van patronen

Voorbeelden: 
Foto analyse medische diagnose

Auto’s lezen verkeersborden  

en slimme EPD’s hebben een 

voorspellende waarde, waardoor je 
op basis van ervaringscijfers aan je 

pt kan voorspellen hoeveel 
behandelingen nodig zijn voor 

herstel
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• Van Praktijkdata naar besluitvorming ondersteunende data (je eigen kompas) 

• Praktijken die samen krachten bundelen
• Regionaal in een coöperatie of vereniging
• Landelijk in een keten
• Landelijk in een expertise praktijk

• Van traditioneel naar online zorg
• Client steeds meer in de lead

• Ook na het Corona tijdperk is er een blijvende behoefte aan online

Trends om rekening mee te houden



Afsluitende 
overdenkingen
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Stelling 1

Stelling 1
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Nooit gedacht wordt 
opeens realiteit

Een dijk van 637 km 

kan Europa beschermen 

tegen stijgende zeespiegel
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Stelling 1

Stelling 2



Toon leiderschap

Zorg voor een  
heldere visie

Blijf positief denken

Samen met je team

Kwartiermaken

Zorg voor een eigen 
praktijkdashboard
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“Ondernemers zijn doorlopend in 
beweging, fysio’s zijn specialist bewegen”.  

Werk aan je strategisch plan en start met 
eerste stappen hierin om invulling te geven 
aan nieuwe omzetstromen! 

Take home message


