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Bevlogen oud-handballer neemt rol van Rob Duin over bij Duin+
Voor Herman Tol is 2017 extra feestelijk begonnen. De 32-jarige fysiotherapeut 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.”
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 menselijk lichaam. Zelf weet hij er inmiddels
een hoop van. ,,Als je vroeger veel last
had van je rug, werd er een foto van gemaakt. 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 dezelfde 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 structuur dat niet goed werkt.”

Gebogen rug

Zo is er onlangs ook een grootschalig onderzoek uitgevoerd door een Deens onderzoeksbureau. Vijf jaar lang werden
zo’n 2000 mensen gevolgd, om te kijken
welke groep de kleinste en wie de grootste kans op rugklachten zou hebben. ,,De
groep die nergens last van had, was die
van mensen die spullen tillen met gebogen rug”, aldus Tol. ,,Dat gaat dus in tegen alles wat we heel lang hebben gezegd.
Het tillen met gebogen rug blijkt een normale functie van de onderrug te zijn,
maar omdat we het nooit meer doen, raken we het kwijt. Er zijn nu steeds meer
mensen die het geleidelijk aan weer opbouwen, bijvoorbeeld met behulp van gewichten, 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.”

Herman Tol: ‘De hele gezondheidszorg
moet gaan veranderen’

Sportmedisch
revalidatiecentrum
In dezelfde lijn brandt in Tols hart het
verlangen om de komende jaren meer te
gaan doen op het gebied van wetenschappelijke blessurepreventie. ,,Dat wordt op
dit moment nergens in Edam en Volendam gedaan op wetenschappelijk niveau,
terwijl in deze gemeente heel veel mensen sporten”, weet Tol. ,,Het komt nog
steeds zó vaak voor dat sporters bijvoorbeeld 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 rekening 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 trainers en coaches voorlichtingen en workshops te geven met betrekking tot dat onderwerp.”
Er is meer wat de voormalig handballer
op zijn verlanglijstje heeft staan. De oprichting van een groot sportmedisch revalidatiecentrum in Volendam, bijvoorbeeld. ,,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- 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
valideren. Van sportarts tot masseur en structuur dat niet goed werkt."
alles wat daar tussen zit op het gebied van
diploma op zak. ,,Ik kwam hier in een ge- ervaren therapeuten en ieder heeft zijn of te gaan tot opereren.” Een therapeut blijft
voeding, slaap en psychische begeleiding.
spreid bedje terecht”, blikt hij terug. ,,Ik haar eigen specialisaties; van manueel volgens Tol belangrijk op het gebied van
Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg parheb binnen Duin+ alle ruimte gekregen therapie en osteopathie tot dry-needling, pijnklachten dempen, maar het wordt wel
tijen zijn die dit soort dingen willen doen.”
om mezelf persoonlijk te ontwikkelen en echografie, bekkenbodem-therapie en steeds essentiëler om patiënten daarna
kreeg de vrijheid om dingen te doen op de kaak-therapie. En het mooie is dat ieder- advies te geven, te activeren en het idee
Voordat hij werkelijkheid kan maken van
manier waar ik in geloofde. Als ik vragen een net als ik bovenop de laatste onder- te geven dat zij hun eigen klacht onder
al zijn plannen, gaat Tol volgende maand
had of ergens tegenaan liep, kon ik altijd zoeken zit. Daardoor blijven we vernieu- handen hebben. ,,Dat werkt het beste voleerst nog vijf weken op rondreis door
bij mijn ervaren collega’s terecht voor wend en groeien we gestaag.”
gens de wetenschap”, legt hij uit. ,,Waar
Nieuw-Zeeland. ,,Ik ben waarschijnlijk de
advies of feedback. Dit heeft me de
we over tien jaar staan, weet niemand,
enige die kort na overname van een bewaarde doen inzien van veel specialisamaar het staat vast dat we een interesdrijf op reis gaat”, glimlacht de kersverse
ties en ervaring binnen een praktijk, wat Hoe hij de toekomst van zijn vak ziet? Tol: sante en enerverende tijd tegemoet gaan.
(mede)eigenaar van Duin+. ,,Ik word in de
ik absoluut heb te danken aan Rob en de ,,Het menselijk lichaam en brein zijn ont- Het is jammer dat Rob bij de praktijk verzettend plastisch. Het heeft veel meer trekt, maar voor mij is het een absolute
tussentijd vervangen door een nieuwe
overige maten.”
werknemer. Als ik terugkom en het blijkt
Alles wat binnen Duin+ met trainingen, mogelijkheden en werkt op heel andere eer om het levenswerk van hem en de maveel te druk te zijn omdat Rob is gestopt,
oefeningen en revalidatie te maken heeft, manieren dan we voorheen dachten. Dat ten te helpen voortzetten. Het zijn grote
wordt hij wellicht definitief onderdeel
wordt inmiddels naar Tol doorgeschoven. houdt dus in dat de hele gezondheidszorg schoenen om te vullen, maar dit zal ik met
van ons team.”
,,Ik heb mezelf gespecialiseerd in schou- moet gaan veranderen en daar wordt mo- alle plezier en volste vertrouwen de koTol werkt inmiddels 7,5 jaar voor Duin+,
derproblemen en shockwave-therapie. menteel hard aan gewerkt. Sommige chi- mende jaren doen.”
dat naast de voormalig topsporter nog polst door de oprichter en is er direct na We kunnen bij Duin+ een ontzettend rurgen adviseren hun patiënten bijvoordrie andere mede-eigenaren heeft. Tol die opleiding begonnen als fysiothera- breed scala aan klachten dekken. We heb- beeld al om eerst gerichte oefeningen te
werd als tweedejaars hbo-student al ge- peut. Inmiddels heeft hij ook zijn master- ben momenteel een team van acht zeer gaan doen en pas als dat niet werkt over

Nieuw-Zeeland

‘Het menselijk
lichaam heeft
veel meer
mogelijkheden en
werkt op heel
andere manieren
dan we voorheen
dachten’

Over halfvolle glazen en een schaap in de wei
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Voor meer informatie,
zie www.duinplus.nl

