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Coaching in zelfmanagement en preventie, de sleutel voor 

toekomstgerichte fysiotherapeutische zorg. 

Als fysiotherapeut wil je je cliënten helpen door hen zo efficiënt en snel mogelijk 

klachtenvrij te krijgen en bovenal klachten te voorkomen. 

Gezondheidsbewustwording en gedragsverandering van de cliënt spelen hierin 

een grote rol, immers; lange termijn resultaten zul je boeken wanneer een cliënt 

intrinsiek gemotiveerd is zélf zijn balans belasting-belastbaarheid te bewaken, 

gezond te willen zijn en blijven. 

Hoe ver reikt jouw invloed op de gezondheidsbewustwording en 

gedragsverandering van je cliënt? Hoe zie jij je rol als fysiotherapeut hierin? Ben jij 

je bewust van de achterliggende drijfveren van je cliënt? Hoe zou je dit in 

preventieve zin in kunnen zetten? Welke kennis en vaardigheden zijn daarbij van 

belang?  

"De zorg verandert, dat zien we ook terug binnen de fysiotherapie." 

De focus in de zorgverlening verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en 

gedrag, van oorzaak naar gevolg en van klachten, activiteiten naar participatie; 

ontwikkelingen die gestimuleerd worden door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars.  Effectief kunnen 

coachen op bewustwording en gedrag is essentieel binnen de zorg van de 

toekomst, waar de nadruk meer en meer komt te liggen op preventie, 

zelfmanagement.  

“Preventie en zelfmanagement leveren een structurele bijdrage aan gezondheid en 

daardoor aan het verminderen van de zorgconsumptie.” 

Wij, een team van bevlogen en in preventie en zelfmanagement gespecialiseerde 

fysiotherapeuten van Triple Dynamixs Academy starten aankomend najaar met de 

nieuwe geaccrediteerde Post-HBO opleiding Register FysioCoach voor 

fysiotherapeuten (geaccrediteerd met 28 EC’s). Samen met Het Compass - een 

instantie die opleidingen verzorgt op het gebied van veranderkunde, masterclass 

Professioneel Coachen en individuele ontwikkelsessies - is invulling gegeven aan 

deze unieke opleiding voor de specialist in fysieke belasting.  



 

“De fysiotherapeut van de toekomst is niet alleen een behandelaar  

maar ook een specialist, coach, trainer, adviseur, beroepsontwikkelaar en 

professioneel leider.” 

Alle handvaten worden uitgereikt om je volledig klaar te stomen om professioneel 

en preventief te gaan coachen, begeleiden en adviseren in je eigen praktijk en/of 

op de werkvloer.  

De basis van de opleiding is het wetenschappelijk onderbouwde 

zelfmanagementmodel die naadloos aansluit op de marktbehoefte en de 

ontwikkelingen binnen de zorg. Gedurende 1,5 jaar werk je aan een specialisatie 

in zelfmanagement, preventie en coaching waarmee je cliënten én organisaties 

kwalitatief en doelgericht kan begeleiden in zelfmanagement, zelfsturing, 

bewustwording en gedragsontwikkeling. 

“Een Register FysioCoach levert een constructieve en duurzame bijdrage aan een 

bewust gezond & vitaal Nederland. “ 

Meer weten? Wij heten je van harte welkom op één van onze 

informatiebijeenkomsten, daar lichten wij toe hoe de inhoud van de opleiding 

wordt afgestemd op jouw authenticiteit en wat dit zal betekenen voor jouw 

professie, marktwaarde, de fysiotherapiepraktijk en jouw clientèle. 

https://tripledynamixsacademy.nl/aanmelden/. Of bel direct voor een eerste 

kennismaking met Wil Griffijn 06 13 11 09 97. 

Jan Marcel Schaper, Richard Schüller, Wil Griffijn, Marieke van Erkelens, Koert 

Maas, Remko de Vries. 

"Met een unanieme missie zien wij een uitdaging in een goed toekomstperspectief 

voor gezondheid, de gezondheidszorg en fysiotherapie." 

Sleutelwoorden: hands-off, wetenschappelijk onderbouwd, innovatie, 

zelfmanagement, preventie, toekomstgericht, daadwerkelijke gedragsverandering, 

duurzame inzetbaarheid, recidiefpreventie, consuminderen van zorg. 

https://tripledynamixsacademy.nl 
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