
12

VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG | mrt/apr 2020

Zo’n samenwerking moet je opbouwen. Hanneke 
heeft haar netwerk in de loop van de tijd op ver-
schillende manieren opgebouwd. ‘Soms zeggen 
cliënten dat ze bij iemand geweest zijn en dat heel 
goed vonden. Dat schrijf ik op. Ik heb een dossier 
met namen van goede mensen in mijn omgeving.’ 
Zo vertellen haar cliënten ook soms over haar bij 
een andere behandelaar. ‘Ik had op een gegeven 
moment iemand met hartproblematiek. Hij was 
regulier helemaal onderzocht en hartproblemen 
waren daarbij uitgesloten. Vervolgens werd hij 
naar een psycholoog gestuurd om met de stress 
te leren omgaan. Dat zag hij niet zitten en hij koos 
ervoor om naar mij te gaan. Volgens mijn therapie 
kunnen bepaalde spieren deze symptomen veroor-
zaken. Het kan door stress veroorzaakt worden, 
maar de stress slaat dan weer op de spieren. Na 
een paar sessies bij mij bleken de klachten aan-
zienlijk te verminderen. Dat heeft deze man goed 
teruggekoppeld naar zijn arts in Amsterdam en die 
verwijst nou regelmatig naar mij door.’

Dus je eigen cliënten spelen een belangrijke rol bij 
de opbouw van je netwerk, maar vaker vraagt het 

om een actieve investering van jezelf. ‘Met mijn eigen huisarts heb ik telefonisch een 
intervisie gedaan. Artsen moeten regelmatig intervisie doen. Het is een huisartsen-
post met drie artsen die meededen. Ik deed mijn verhaal en zij vonden dat interes-
sant en sturen nou mensen door. Dat zijn dingen die je kan doen in mijn optiek: aan-
bieden dat je tijdens een huisartsenintervisie telefonisch of persoonlijk kan komen 
uitleggen wat je doet. Huisartsen vinden het heel fijn als ze wat hulp kunnen krijgen. 
Maar het moet concreet zijn, niet zweverig. Duidelijk en to the point. Ik zou het bij-
voorbeeld benaderen door aan te geven dat ik weet dat SOLK-problematiek veel tijd 
kost en dat ik daarin kan ondersteunen. Of heel duidelijk laten zien dat je bijvoor-
beeld gespecialiseerd bent in hoofdpijnklachten en daar veel mee kan. Toon dat aan, 
laat het zien. Dus kijk naar wat anderen nodig hebben in plaats van te zeggen dat je 
met elke klacht iets kan.

DOORVERWIJZEN NAAR ELKAAR

bij gecompliceerde 
klachten bepaalt 
de cliënt feitelijk 
wat gaat werken en 
wat niet

P
sychomotorisch- en myofasciaaltherapeut 
Hanneke Heij, is sinds een paar jaar ook directeur 
van het nascholingsinstituut Triggerpointcoach®. 
Daarnaast werkt ze nog één dag in de week in haar 
eigen praktijk. Hanneke is een goed voorbeeld van 
een therapeut die een netwerk van therapeuten 
heeft opgebouwd. Voor een second opinion, om 
naar door te verwijzen, om verwijzingen van te krij-
gen en om met elkaar te sparren. Hanneke: ‘In mijn 

visie is er niet één therapie geschikt voor alle pijnklachten. Er is niet voor 
een cliënt dé perfecte therapie. Dus het is zoeken naar de ingang, met 
name als je het over wat meer chronische klachten hebt. Als de klachten 
wat gecompliceerder worden, dan is de cliënt als het ware heel belang-
rijk, want die bepaalt wat gaat werken en niet. Dat is onder andere afhan-
kelijk van de klik tussen therapeut en behandelaar. Ik doe myofasciale 
therapie en daar kan ik heel veel mee, maar dat is niet het enige waar het 
om gaat. Er moet ook vertrouwen zijn in de behandelaar. Tegelijkertijd 
kijk je als therapeut naar waar jouw patiënt het meest baat bij heeft. 

Ik zeg ook altijd, bij mij weet je na drie behandelingen of we op de goede 
weg zitten. Het is niet over na drie behandelingen, dat kan maar hoeft 
niet. Na de derde behandeling moet ik een aanleiding hebben om door 
te gaan. Als ik die niet heb, dan verwijs ik door. Dan zitten ze bij mij niet 
goed. Misschien is de klacht te specifiek of ontbreekt mij de kennis, mis-
schien is de klik er niet of zit iemand nog niet helemaal in de fase dat 
hij eraan toe is, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Dat betekent dat je 
moet kunnen doorverwijzen en dus een goed netwerk om je heen moet 
hebben, van andere behandelaren. 

Ik kom bijvoorbeeld veel schouderproblemen tegen waarvan ik twij-
fel of ik daar zelf wat mee moet doen. Zo’n cliënt stuur ik dan naar een 
schouderspecialist waar ik een goede relatie mee heb. Die kijkt dan en 
geeft groen licht om te behandelen of hij vindt de orthopeed een beter 
idee. Hij gaat vrijwel nooit zelf behandelen; hij stuurt of terug naar mij 
of door naar een orthopeed. Heel soms belt hij me op omdat hij het zelf  
wil behandelen. Daar is niks mis mee. Het vertrouwen is goed, daar gaat 
het om.’ 


