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Even kort voorstellen….

  

! Opgeleid als fysiotherapeut

! Country director van Physitrack

! Oprichter en verkoop eHealth88

! CEO solvo Groep

! solvo Groep: solvo, eHealth88, gezondheidsplein.nl, ziekenhuis.nl, 

doktersdokter.nl 

mailto:martine@solvo.nl
http://gezondheidsplein.nl
http://ziekenhuis.nl
http://doktersdokter.nl


Wat kan je van deze sessie verwachten?

! Introductie eHealth in de fysiotherapie

! 10 tips voor online innovatie & profilering

! Ruimte voor vragen & discussie





eHealth in de fysiotherapie 



Wat is eHealth in de eerste lijn?

10 tips voor online innovatie & profilering van de praktijk



1: online afspraken maken & genereren

! solvo (gratis aanmelden via www.join.solvo.nl) 

! FysioBram

! EPD leverancier

http://www.join.solvo.nl


1: de werking van het solvo platform



1: de werking van het solvo platform









2: Reviews
! Widget Qualiview

! ZorgDNA

! Zorgkaart Nederland

! Google Reviews

! Moodus



2: Reviews



2: Reviews



3: Patiëntenvoorlichting plaatsen
! Thuisarts

! Fysioforum

! Hierhebikpijn



3: Patiëntenvoorlichting plaatsen
! Thuisarts

! Fysioforum

! Hierhebikpijn

Zie bijvoorbeeld:

https://www.fysiocentrumamsterdam.nl/ (Thuisarts)

https://adphys.nl/ (Fysioforum)

https://www.fysioterharmsel.nl/ (hierhebikpijn widget)

https://www.fysiocentrumamsterdam.nl/
https://adphys.nl/
https://www.fysioterharmsel.nl/


4: chat support



5: online begeleiding
! Physitrack

! e-Vitality

! Huiswerkoefeningen



5: online begeleiding



6: praktijk app
! visitekaartje voor je praktijk

! protocollen inladen

! locaties

! therapeuten

! video’s tonen

! nieuws / push berichten

! evenementen en diensten promoten 



7: app’s voor patiënten
! Veel app’s met oefeningen, voor metingen etc



8: app’s voor fysiotherapeuten
! Veel app’s voor meten & weten

! Bekijk zeker http://www.fysiotherapieapps.nl/

! Meer eHealth diensten checken? Kijk op https://www.digitalezorggids.nl/ 

! Veilig appen: Siilo

http://www.fysiotherapieapps.nl/
https://www.digitalezorggids.nl/


9: social media
! Twitter is voor B2B

! LinkedIn is voor relaties

! WhatsApp is niet veilig en niet bestemd voor patiënten of overleg

! Facebook is leuk! Met name voor betrokken patiënten 



10: professionaliseer
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10: professionaliseer alle kanalen
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Marketing in de praktijk



De moderne eerstelijns praktijk



Nog even resumé...

! Talloze mogelijkheden

! Probeer het uit en vraag om hulp

! Schoenmaker blijf bij je leest

! Begin klein, denk groot 



“Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat 

ik het wel kan”

Take home message: 





Vragen? Reacties? Suggesties?

Mail mij: martine@solvo.nl 

mailto:martine@solvo.nl

