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ACCENTDOORVERWIJZEN

bijvoorbeeld dat mijn cliënt misschien zijn bloed 
zou kunnen laten testen op waarden. Dat vind ik het 
waardevolle van het steeds bespreken met elkaar, 
ergens terecht kunnen. Je blijft leren. Destijds, 
toen ik de opleiding voor psychomotorisch thera-
peut deed, had ik heel veel intervisie, iedere week. 
Ik had daar toen wel eens de balen van. Maar als ik 
er nu op terugkijk, ik heb daar zóveel van geleerd, 
dat is echt ongelofelijk. Dat hoeft niet altijd met 
een intervisiebijeenkomst; het zit hem ook in even 
appen. Hoe zou jij dat doen? Heb jij een oefening 
voor dit? Jij weet meer van de knie. We hebben 
ook een speciale Facebookgroep. Als je je vragen 
daarin zet, krijg je van tien mensen een reactie en 
een tip. Dat is waardevol.’ 

Een van de redenen waarom veel mensen niet 
doorverwijzen, is de angst om cliënten – dus een 
stuk inkomen – kwijt te raken, is Hannekes mening. 
‘Als jij iemand doorverwijst voor een second opi-
nion, voor een stukje wat jij niet kan, of voor iets 
anders, dan moet je het vertrouwen hebben dat 
iemand weer teruggestuurd wordt. Het is ook een 
stukje vertrouwen in jezelf. De mond-tot-mond-
reclame is zó belangrijk; als jij je werk goed doet, 
komen mensen wel terug. En ze kletsen het rond 
als jij ze goed geholpen hebt. Zo krijg je ambas-
sadeurs voor je bedrijf. Maar ik kan dat makkelijk 

zeggen, want ik heb voldoende inkomen. Als je dat niet hebt, is dat een 
stuk lastiger. Toch denk ik dat angst de slechtste raadgever is. Laat je 
nooit leiden door de angst dat je praktijk leegloopt. Juist door goed door 
te verwijzen, krijg je mensen terug, daar ben ik van overtuigd. Dat zie je 
op termijn en daar moet je vertrouwen in hebben. En als je geld moet 
verdienen, dan zijn er genoeg mogelijkheden om tijdelijk even iets anders 
erbij te doen; zo bouw je dat langzaam op.’ a

Meer informatie: www.triggerpointcoach.nl

DOORVERWIJZEN NAAR ELKAAR

als je goed 
doorverwijst, krijg 
je mensen terug

sturen, maar ik wilde eerst graag de arts zelf spreken om te kijken of hij 
er ervaring mee had. Het was een precair probleem, dus ik wilde van die 
arts horen dat hij hiermee uit de voeten kon. Anders zou ik verder zoeken. 
Die arts belde me na tien minuten terug. Ik was er heel blij mee dat er zo 
op gereageerd werd. En dat bouw je langzaam op. Je moet het durven, je 
moet een goed, kort en duidelijk verhaal hebben en dan proberen.

Soms gaan cliënten, nadat we het er samen over gehad hebben, ook 
zelf op zoek. Dat kan ook. Maar in de wat lastigere gevallen, mensen die 
eigenlijk uitbehandeld zijn en geen idee hebben van hoe nu verder, vind ik 
dat je moet helpen in de zin van samen bedenken wat iemand vervolgens 
kan doen. En als ik met vakantie ga, staat er in mijn autoreply een collega 
waar je naartoe kunt. Tachtig procent wil dat niet, maar als er eentje tus-
sen zit die echt heel veel pijnklachten heeft, die wil dan naar iedereen. En 
dat moet kunnen, je moet mensen niet laten zwemmen.’

Een belangrijk voordeel van een netwerk van collega-therapeuten is dat 
je met elkaar kunt uitwisselen. In het kader van die onderlinge uitwisse-
ling laat Hanneke zich een paar keer per jaar coachen door een therapeut 
en doet ze actief aan intervisie. ‘Ik word zelf gecoacht door een thera-
peut waarmee ik vier keer per jaar een goed gesprek heb of waar ik naar-
toe ga als ik iets moeilijks heb meegemaakt. Zodat ik even kan sparren 
of ik wel op de goede weg ben. Daarnaast heb ik een intervisiegroepje, 
waarmee we zes tot acht keer per jaar bij elkaar komen. Maar ook een 
appgroepje: ik loop hier tegenaan, weet je iets? Ik werk bijvoorbeeld heel 
veel samen met twee collega’s die iets doen met voeding en epigenetica. 
Daar weet ik zelf te weinig van. Dus soms vraag ik hen in de appgroep wel 
eens tips bij een specifiek probleem. Dan krijg ik wat tips en bespreek dan  


