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€ 100,-

polst door de oprichter en is er direct na 
die opleiding begonnen als fysiothera-
peut. Inmiddels heeft hij ook zijn master-

diploma op zak. ,,Ik kwam hier in een ge-
spreid bedje terecht”, blikt hij terug. ,,Ik 
heb binnen Duin+ alle ruimte gekregen 
om mezelf persoonlijk te ontwikkelen en 
kreeg de vrijheid om dingen te doen op de 
manier waar ik in geloofde. Als ik vragen 
had of ergens tegenaan liep, kon ik altijd 
bij mijn ervaren collega’s terecht voor 
advies of feedback. Dit heeft me de 
waarde doen inzien van veel specialisa-
ties en ervaring binnen een praktijk, wat 
ik absoluut heb te danken aan Rob en de 
overige maten.”
Alles wat binnen Duin+ met trainingen, 
oefeningen en revalidatie te maken heeft, 
wordt inmiddels naar Tol doorgeschoven. 
,,Ik heb mezelf gespecialiseerd in schou-
derproblemen en shockwave-therapie. 
We kunnen bij Duin+ een ontzettend 
breed scala aan klachten dekken. We heb-
ben momenteel een team van acht zeer 

ervaren therapeuten en ieder heeft zijn of 
haar eigen specialisaties; van manueel 
therapie en osteopathie tot dry-needling, 
echografie, bekkenbodem-therapie en 
kaak-therapie. En het mooie is dat ieder-
een net als ik bovenop de laatste onder-
zoeken zit. Daardoor blijven we vernieu-
wend en groeien we gestaag.” 

Toekomst
Hoe hij de toekomst van zijn vak ziet? Tol: 
,,Het menselijk lichaam en brein zijn ont-
zettend plastisch. Het heeft veel meer 
mogelijkheden en werkt op heel andere 
manieren dan we voorheen dachten. Dat 
houdt dus in dat de hele gezondheidszorg 
moet gaan veranderen en daar wordt mo-
menteel hard aan gewerkt. Sommige chi-
rurgen adviseren hun patiënten bijvoor-
beeld al om eerst gerichte oefeningen te 
gaan doen en pas als dat niet werkt over 

te gaan tot opereren.” Een therapeut blijft 
volgens Tol belangrijk op het gebied van 
pijnklachten dempen, maar het wordt wel 
steeds essentiëler om patiënten daarna 
advies te geven, te activeren en het idee 
te geven dat zij hun eigen klacht onder 
handen hebben. ,,Dat werkt het beste vol-
gens de wetenschap”, legt hij uit. ,,Waar 
we over tien jaar staan, weet niemand, 
maar het staat vast dat we een interes-
sante en enerverende tijd tegemoet gaan. 
Het is jammer dat Rob bij de praktijk ver-
trekt, maar voor mij is het een absolute 
eer om het levenswerk van hem en de ma-
ten te helpen voortzetten. Het zijn grote 
schoenen om te vullen, maar dit zal ik met 
alle plezier en volste vertrouwen de ko-
mende jaren doen.” 

Voor meer informatie,
zie www.duinplus.nl

Tol heeft voor de zekerheid anderhalf uur 
vrijgemaakt in zijn agenda om over zijn 
vak te vertellen. De Volendammer is er 
wild-enthousiast over. Hij surft vrijwel 
elke avond rond op internet, op zoek naar 
de laatste wetenschappelijke nieuwtjes 
en interessante discussies over het men-
selijk lichaam. Zelf weet hij er inmiddels 
een hoop van. ,,Als je vroeger veel last 
had van je rug, werd er een foto van ge-
maakt. Als je dan boven de 25 of 30 jaar 
was, dan werd er vrijwel altijd slijtage 
geconstateerd en zei de arts vaak tegen 
zijn patiënt: je rug is versleten, leer er 
maar mee leven”, opent Tol het gesprek. 
,,Het gevolg is dat die persoon erg angstig 
en voorzichtig wordt en zijn of haar rug 
zo min mogelijk gaat belasten. Terwijl uit 
nieuwe onderzoeken blijkt dat slijtage 
ook bij klachtenvrije mensen van de-
zelfde leeftijd voorkomt. En we zien juist 
dat het vaak beter is om het gewricht en 
het gebied eromheen op de juiste manier 
te belasten, zodat het sterker wordt. We 
hebben gemerkt dat de fysieke klachten 
die we zien op een scan of echo niet zoveel 
relatie hebben met de pijn als we dachten. 
Pijn is een proces en niet een stukje struc-
tuur dat niet goed werkt.”

Gebogen rug
Zo is er onlangs ook een grootschalig on-
derzoek uitgevoerd door een Deens on-
derzoeksbureau. Vijf jaar lang werden 
zo’n 2000 mensen gevolgd, om te kijken 
welke groep de kleinste en wie de groot-
ste kans op rugklachten zou hebben. ,,De 
groep die nergens last van had, was die 
van mensen die spullen tillen met gebo-
gen rug”, aldus Tol. ,,Dat gaat dus in te-
gen alles wat we heel lang hebben gezegd. 
Het tillen met gebogen rug blijkt een nor-
male functie van de onderrug te zijn, 
maar omdat we het nooit meer doen, ra-
ken we het kwijt. Er zijn nu steeds meer 
mensen die het geleidelijk aan weer op-
bouwen, bijvoorbeeld met behulp van ge-
wichten, en dat werkt als een tierelier.” 
Uit het Deense onderzoek bleek tevens 
dat mensen met enorme werkstress de 
grootste kans hebben op rugklachten. 
,,Dat betekent niet dat iedereen die 
werkstress heeft rugklachten krijgt of 
alle rugklachten van werkstress komen, 
maar het is wel een grote risicofactor. 
Dat zijn opzienbarende berichten.” 

Sportmedisch 
revalidatiecentrum
In dezelfde lijn brandt in Tols hart het 
verlangen om de komende jaren meer te 
gaan doen op het gebied van wetenschap-
pelijke blessurepreventie. ,,Dat wordt op 
dit moment nergens in Edam en Volen-
dam gedaan op wetenschappelijk niveau, 
terwijl in deze gemeente heel veel men-
sen sporten”, weet Tol. ,,Het komt nog 
steeds zó vaak voor dat sporters bijvoor-
beeld een kruisbandblessure oplopen. In 
dat geval ben je minimaal negen maanden 
uit de roulatie en is het nog maar de vraag 
of je ooit weer op je oude niveau komt. 
Terwijl je zoveel leed kunt vermijden 
door als sporter met bepaalde dingen re-
kening te houden. Daar valt - zeker in de 
voetballerij en handbalwereld - nog een 
heel grote slag te maken. Het is een van 
m’n goede voornemens van 2017 om trai-
ners en coaches voorlichtingen en work-
shops te geven met betrekking tot dat on-
derwerp.” 
Er is meer wat de voormalig handballer 
op zijn verlanglijstje heeft staan. De op-
richting van een groot sportmedisch re-
validatiecentrum in Volendam, bijvoor-
beeld. ,,Voor mij is dat een grote droom. 
Een aantal experts bij elkaar dat zich echt 
richt op goede, specifieke zorg waarmee 
een sporter naar een juist niveau kan re-
valideren. Van sportarts tot masseur en 
alles wat daar tussen zit op het gebied van 
voeding, slaap en psychische begeleiding. 
Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg par-
tijen zijn die dit soort dingen willen doen.” 

Nieuw-Zeeland
Voordat hij werkelijkheid kan maken van 
al zijn plannen, gaat Tol volgende maand 
eerst nog vijf weken op rondreis door 
Nieuw-Zeeland. ,,Ik ben waarschijnlijk de 
enige die kort na overname van een be-
drijf op reis gaat”, glimlacht de kersverse 
(mede)eigenaar van Duin+. ,,Ik word in de 
tussentijd vervangen door een nieuwe 
werknemer. Als ik terugkom en het blijkt 
veel te druk te zijn omdat Rob is gestopt, 
wordt hij wellicht definitief onderdeel 
van ons team.” 
Tol werkt inmiddels 7,5 jaar voor Duin+, 
dat naast de voormalig topsporter nog 
drie andere mede-eigenaren heeft. Tol 
werd als tweedejaars hbo-student al ge-

Bevlogen oud-handballer neemt rol van Rob Duin over bij Duin+ 
Herman Tol: ‘De hele gezondheidszorg 
moet gaan veranderen’Voor Herman Tol is 2017 extra feestelijk begonnen. De 32-jarige fy-

siotherapeut heeft bij Duin+ de rol overgenomen van oprichter Rob 
Duin, die zich de komende tijd op andere zaken gaat focussen. De 
bevlogen oud-handballer, master in de sportfysiotherapie, heeft een 
interessante kijk op zijn vak en de medische zorg in het algemeen. 
,,Je kunt als fysiotherapeut niet meer zeggen dat je een generalist 
bent en van allerlei onderwerpen behoorlijke basiskennis hebt. De 
medische wetenschap verandert de laatste tijd namelijk zó snel.” 

‘Het menselijk 
lichaam heeft 

veel meer 
mogelijkheden en 

werkt op heel 
andere manieren 
dan we voorheen 

dachten’

Herman Tol, de nieuwe mede-eigenaar van Duin+, heeft een interessante kijk op fysiotherapie en de medische zorg in het algemeen. ,,Pijn is een proces en niet een stukje 
structuur dat niet goed werkt." 

In de laatste dagen voor Oud en 
Nieuw bekruipt me altijd een licht un-
heimlich gevoel. De dagen zijn grijs 
en de kerstboom is wegens allergie 
al de dag na Kerst de deur uitgebon-
jourd. De buik voelt meer dan gevuld 
en die eerste vakantieweek waarnaar 
vol voorpret is uitgekeken, is alweer 
voorbij gevlogen in een roes van fa-
milie- en feestgedruis. En dan moet 
dat nieuwe jaar nog veelbelovend 
beginnen terwijl je nog niet eens alle 
goede voornemens voor jezelf op een 
rijtje hebt gezet. Maar laten we wel 
zijn: wat heeft het in een vreselijke, 
angstaanjagende wereld als deze nog 
voor zin om als onbeduidend indivi-
duutje wat voor goeds dan ook van 
plan te zijn? 

Iedere dag lees ik de onheilsartikelen in 
de krant en laat al het negatieve nieuws 
uit het Journaal gelaten over me heen ko-
men. Oorlog, geweld, inflatie, milieuver-
vuiling en verdriet, heel veel verdriet in 
deze wereld. In een niet aflatende stroom 
van beelden en berichten komt alle boos-
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Over halfvolle glazen en een schaap in de wei
heid en ellende op me af en ik luister 
verward en tegelijkertijd op mijn 
hoede naar de heftige discussies om 
me heen.  Ben je vóór of tegen Zwarte 
Piet, willen we meer of minder Marok-
kanen, vluchtelingen, belasting, amb-
tenaren, geld, pensioenjaren? Wat is 
mijn standpunt over Trump, over die 
Wilders die van alles roept over wat 
het volk nu echt wil en over de polari-
satie tussen links en rechts? Wanneer 
ben je als mens nu eigenlijk links, of 
rechts, gematigd, politiek correct, 
goed of slecht? Een mens is toch altijd 

meer dan een lijf met een paar ogen erin 
en allerlei etiketten opgeplakt: man, 
vrouw, wit of zwart, autochtoon/alloch-
toon, rijk of arm, brutaal of verlegen.  Is 
het nog mogelijk in dat getwitter en getet-
ter van geluiden zich van stemming te 
onthouden? De moderne sociale mens 
wordt geacht overal iets van te vinden en 
zou altijd ad rem op de andersdenkende 
moeten kunnen reageren. Mijn vader zali-
ger verzuchtte vroeger vaak: ‘Ik wou dat 
ik een schaap was, lekker de hele dag rus-
tig in de wei, beetje gras eten en niks aan 
je hoofd’. Als meisje leek me dit een vre-
selijk doembeeld, dat was toch geen le-
ven! Ik begin het nu langzamerhand door 
te krijgen, we gunnen ons de tijd niet 
meer om te beschouwen of ons te bezin-
nen.
Ik kan het trouwens ook niet zo goed, dat 
snelle en op gevatte wijze iemand van re-
pliek dienen. Ik heb tijd nodig om over de 
kwestie na te denken, de voors en tegens 
af te wegen en mezelf af te vragen: wat is 
mijn mening hierover eigenlijk? En dan 
nog iets: gelet op de somber getinte inlei-
ding van dit stuk zou je het niet zeggen, 
maar ik ben in wezen een optimistisch 
mens. Dat zit bij ons in de familie. Mijn 
broers en zussen, neven en nichten, en 
voorheen alle ooms en tantes, zien het le-
ven graag van de positieve kant. Wij zijn 
er zeker van dat na regen altijd weer zon-
neschijn komt en zijn blij verheugd dat 
ons glas nog voor de helft vol zit. Ook kun-
nen wij na een woordenwisseling niet 
lang boos blijven en kijken graag naar de 
pluspunten in plaats van te blijven han-
gen in mitsen en maren en geweeklaag. 
En zo kom ik al mijmerend en een beetje 
van de hak op de tak tot het slot van mijn 
Nieuwjaarswens. Laten we elkaar altijd 
recht in de ogen blijven kijken, probeer 
oprecht naar de ander te luisteren, vul 
niet voor die ander in en vertrouw op het 
goede dat in ieder mens zit. Mogen we 
met zijn allen samen en ieder voor zich 
veel goeds in de zin hebben. 
Willen jullie nog meer nabeschouwen in 
een gezellige en open sfeer en goede voor-
nemens met elkaar uitwisselen? Kom dan 
op vrijdagavond 13 januari naar de 
Nieuwjaarsreceptie van GroenLinks in de 
PX, inloop vanaf 20.00 uur.  Er zijn drank-
jes en hapjes, interessante en prikkelende 
Tedtalks en genoeg mensen van goede 
wil. 
Gudy van den Hogen / GroenLinks Edam-
Volendam


