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Beste lezer, 
Juist voor de jaarwisseling treft u hierbij de nieuwe 

Reemedie aan. Met deze uitgave voorzien wij u graag 

van handreikingen om uw fiscale positie te optimaliseren 

en uw praktijkvoering makkelijker te maken.

 

Het is interessant om te zien hoe collega zorgondernemers hun praktijkvoering 

doen. Zo geeft fysiotherapeut en ondernemer Martin Houvast u een impressie 

hoe hij in zijn praktijk gaat voor persoonlijke zorg en aandacht. 

Collega Henri Verhoef gaat onder het motto “Huisarts, blijf bij je patiënt!” in op 

de verschuiving die huisartsen meemaken van de patiëntenzorg naar steeds 

meer bijkomende taken. Dat er veel op eerstelijns zorgondernemers afkomt, zal 

niet veel zorgondernemers zijn ontgaan. Om hen bij te staan hebben wij diverse 

producten ontwikkeld. Onder Kantoornieuws meer hierover.

En ja; ook dit keer een interview met een collega. Dit keer ben ik zelf aan de 

beurt, zo gaven mijn collega’s aan, waarbij ze geen moeite deden om een 

grijns te onderdrukken. Met niet minder genoegen wens ik u veel voordeel en 

leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen MB RB, directeur 
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Interview.

Kantoornieuws.

met Cor Jansen 

Praktĳ kscan

Weet u waar de risico’s van uw praktĳ k liggen? Met de door Van Ree 

Accountants ontwikkelde praktĳ kscan geven wĳ  inzicht. Door middel 

van vragen brengen wĳ  uw praktĳ krisico’s op het gebied van fi nanciën, 

personeel, informatiesystemen, huisvesting en patiëntenbestand in kaart. 

De opbrengst voor u? U kent de risico’s en kunt waar nodig tot actie 

overgaan om de risico’s te verminderen!

Hoe staat u er voor?

Onze administratie-experts zĳ n verbazingwekkend goed in staat om 

praktĳ khouders inzicht te geven in de fi nanciële situatie van hun praktĳ k. 

Zĳ  maken daarbĳ  zoveel mogelĳ k gebruik van koppelingen tussen de 

door u gebruikte systemen. Wilt u inzicht, maar geen omkĳ ken naar 

uw administratie? Neemt u dan contact op met één van onze experts. 

Bĳ voorbeeld met Jan van Asselt (via telefoonnummer: 0342-408 508). 

Kostenmedicatie

Veel zorgondernemers worden geconfronteerd met stĳ gende kosten. Ons 

kantoor zorgt graag voor een pleister op deze wonde door uw fi nanciële 

pĳ n te verminderen met onze kostenmedicatie. Vraag het formulier 

hiervoor aan, waarop u de kerngegevens van uw praktĳ k kunt invullen. 

Wĳ  nemen dan contact met u op voor een vrĳ blĳ vende prĳ sopgaaf.

Evenementen

• Dental Expo: Van 8 tot 10 maart 2018 nemen wij deel aan de vakbeurs 

voor de totale mondzorg. Wij ontmoeten u graag!

• Huisartsenbeurs: Op zaterdag 7 april 2018 ontbreekt Van Ree 

Accountants ook niet op de huisartsenbeurs. Dé ontmoetingsplek voor 

onze cliënten en potentiële relaties. Bent u er ook? Vereer onze stand 

(hal 8, stand C055) met uw bezoek.

• Uw praktijk op orde: Samen met een ervaren trainer en adviseur van 

praktijkhouders zijn wij bezig met de ontwikkeling van de cursus: uw 

praktijk (financieel) op orde. Deze cursus geeft u praktische hand-

reikingen waar u concreet mee aan het werk kunt om de kwaliteit en 

de financiële situatie van uw praktijk te verbeteren. Wilt u meer weten? 

Mail dan naar: epater@vanreeacc.nl.

Wat zijn je werkzaamheden als branchespecialist en adviseur voor 

de eerstelijnszorg? 

Dat is heel divers. Als belastingadviseur ben je natuurlijk vooral bezig met de 

fiscaal optimale positie van je cliënten (lees maar: dat zij zo weinig mogelijk 

belasting betalen). In mijn dagelijkse werk begeleid ik ook ondernemers bij 

bijvoorbeeld financieringsaanvragen of het opstarten of beëindigen van prak-

tijken of (zorg)ondernemingen. Ook zie ik het als mijn taak zorgondernemers 

eenvoudig inzicht in hun financiële positie te geven. Als branchespecialist volg 

ik verder met het “brancheteam medici“ van ons kantoor de ontwikkelingen 

van de eerstelijnszorg om zo dé sparringpartner te kunnen blijven van onze 

cliënten.

Wat spreekt je als adviseur het meeste aan?

De missie van ons kantoor is om onze cliënten te helpen om beter te onder-

nemen, en dat is nu precies iets wat ik een hele mooie kant vind van mijn 

coachende rol als adviseur. Ik vind het fijn om de vertrouwenspersoon te zijn 

Voor veel relaties in de eerstelijnszorg is Cor Jansen geen 

onbekende. Als branchespecialist en belastingadviseur is 

hij met zijn team werkzaam voor een groeiend aantal vrije 

beroepers in de eerstelijnszorg. In dit interview geeft hij 

aan wat hem hierin aantrekt en op welke wijze hij invulling 

geeft aan zijn functie als adviseur en mede-eigenaar van 

ons kantoor. 

van mijn cliënten. Onze cliënten wil ik graag zo helpen dat zij financieel zo 

weinig mogelijk zorgen hebben.

Hoe lever jij een frisse kijk op cijfers?

Niet ik, maar ik zeg liever “wij” leveren een frisse kijk op cijfers. We wer-

ken namelijk in teamverband en dat is een bewuste keus die wij als kantoor 

gemaakt hebben. Cliënten zijn geen nummer, wij moeten bereikbaar zijn, 

helder en in begrijpelijke taal communiceren en toegevoegde waarde leveren. 

Bijna altijd slagen wij hierin. Over onze frisse kijk valt veel meer te zeggen, 

maar dat voert in dit kader te ver. 

Welk advies geef je aan de eerstelijns zorgondernemers?

Mijn advies dient een gezamenlijk belang: Schakel één van onze experts in 

die de administratie van uw praktijk efficiënt organiseren. Dat bespaart de 

praktijkhouders tijd en vaak ook geld. Bovendien geeft dat dankzij onze 

software snel inzicht in de financiële situatie van hun praktijk. En wij doen 

dat graag en goed.

Ter afsluiting?

Het geeft veel voldoening om met een fijn team van mensen en een profes-

sionele organisatie, die ruim 50 jaar bestaat, onze cliënten van dienst te zijn. 
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Actueel.
Tips die u niet mag missen!

In deze rubriek hebben wij weer een selectie voor u 

gemaakt van diverse eindejaarstips voor 2017. In deze 

tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een 

aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, 

omdat deze bij het uitkomen van deze uitgave nog door 

de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast 

gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd 

in het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte III. Ook deze 

plannen zijn nog niet goedgekeurd.

Beoordeel de hoogte van uw winst
Aan het eind van het jaar heeft u meer duidelijkheid over uw winstpositie. 

Beoordeel of uw winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijdt 

uw resultaat net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van 

€ 200.000 (Hierboven bedraagt het belastingtarief 25% in plaats van 20%). 

Of komt u voor de inkomstenbelasting in het hoogste tarief? Het kan dan 

aantrekkelijk zijn om uw winst te verlagen door bijvoorbeeld een voor 2018 

geplande investering naar voren te halen, waardoor u recht krijgt op klein-

schaligheidsinvesteringsaftrek. Houd hierbij wel rekening met eventuele 

andere in 2017 gedane investeringen en de invloed die dit heeft op uw totale 

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voorkom belastingrente en verzoek om 
een voorlopige aanslag!
Inkomstenbelasting: Over uw aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de 

Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Dat is hoog, zeker in 

vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Voorkom dat 

u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag 

2017 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige 

aanslag aan of dien uw aangifte inkomstenbelasting snel in.

Over uw aanslag vennootschapsbelasting 2017 rekent de Belastingdienst 

vanaf 1 juli 2018 een rente van 8%! Voorkom dat u deze hoge rente 

verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag juist is. Is deze 

te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip: Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als uw voorlopige 

aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer ‘sparen’ bij 

de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen 

geen rente meer over een te hoge aanslag.

Hebt u een BV met ruime reserves? 
Keer vóór 2020 dividend uit
Als de plannen doorgaan, gaan de VPB-tarieven omlaag. Als tegenhanger 

voor de aangekondigde verlaging gaat volgens het regeerakkoord van het 

Kabinet-Rutte III de aanmerkelijk belangheffing (box 2) in 2020 omhoog van 

25% naar 27,3%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 28,5%. 

Het is daarom voordelig een eventuele dividenduitkering naar voren te halen 

en vóór 2020 te laten plaatsvinden.

Welke beloning voor de meewerkende 
partner?
Is uw partner niet bij u in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in uw 

praktijk, dan kunt u in fiscaal opzicht hiermee rekening houden. U kunt kiezen 

voor de meewerkaftrek, een percentage van de winst dat afhankelijk is van het 

aantal meewerkuren. U kunt echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit 

moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en dient in één 

jaar minimaal € 5.000 te bedragen.

Let op! De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw 

partner. De arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt hier zelf voor belast 

en betaalt hierover ook de premie Zvw. Bereken wat voor u de voordeligste 

optie is en pas deze toe. U mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm 

kiezen als u dat wilt.

Deel de bijtelling van uw auto met uw 
partner
Heeft uw partner een aandeel in de winst van uw praktijk en valt hij of zij 

in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor uw auto dan met uw 

partner. U betaalt dan in totaal een stuk minder belasting. Valt uw inkomen 

in de hoogste schijf (52%) en dat van uw partner in schijf 2 of 3 (40,8%), 

dan heeft u bijvoorbeeld bij een auto met een cataloguswaarde van € 40.000 

en 22% bijtelling in totaal een voordeel van € 424.



Pagina 5

>>

Let op! Een verdeling van de bijtelling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk 

is dat uw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in uw praktijk.

Optimaliseer uw investeringsaftrek
Als u in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in vaste bedrijfsmiddelen, 

heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor 

investeringen tussen de € 2.300 en € 312.176. Investeert u niet meer dan 

€ 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het eind van het jaar 

een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 312.176 te overschrij-

den, dan kan het raadzaam zijn een deel van uw investeringen uit te stellen 

naar 2018.

Tip: Het kan ook voordelig zijn om grote investeringen te spreiden over 

meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af 

als het totale investeringsbedrag groter dan € 56.193 wordt. Zo levert een 

investering van € 100.000 in 2017 een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 

€ 15.734 op. Spreidt u de investering echter over 2017 en 2018 en investeert 

u ieder jaar € 50.000, dan levert dit een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

van € 28.000 op.

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investerings-

aftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan 

€ 450 uitgesloten, maar ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, 

woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Bespaar belasting met uw giften
Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt echter 

een drempel. Alleen het meerdere van giften boven deze drempel is aftrek-

baar. De drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van 

persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Voor giften 

geldt ook een plafond van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van 

persoonsgebonden aftrekposten.

Tip: U kunt giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat u slechts één 

keer met de drempel te maken heeft. Komt u met uw giften echter boven het 

plafond van 10% uit, dan is het juist beter uw giften over meerdere jaren te 

spreiden.

U kunt giften ook periodiek schenken. Periodieke giften zijn giften aan goede 

doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die 

uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kunt u aftrekken als u gebruik-

maakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn 

aangegeven dat over een periode van minstens vijf jaar de gift jaarlijks wordt 

verstrekt. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond.
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Tip: Schenk periodiek als u geen last wilt hebben van de drempel of het pla-

fond. Een notariële akte is niet nodig, een onderhandse akte is voldoende. 

Voor een onderhandse akte gelden wel een aantal eisen, maar een dergelijke 

akte kunt u downloaden vanaf de website van de Belastingdienst (www.belas-

tingdienst.nl), zoekterm: ‘overeenkomst periodieke giften’.

Box 3 belasting besparen? Plan 
opname van overtollige liquiditeiten
Zitten er in uw praktijk meer liquiditeiten dan nodig is voor de bedrijfsvoering, 

dan kunt u die niet meer tot het ondernemingsvermogen rekenen. 

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals van uw praktijkbankrekening, 

kunt u het best ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier 

voorkomt u de relatief hoge heffing in box 3. Anderzijds is het raadzaam 

noodzakelijke liquiditeiten vóór 31 december van dit jaar vanuit privé over 

te maken naar uw praktijkrekening.

Let op! Pas op voor de antimisbruikmaatregelen inzake dit zogenaamde 

boxhoppen. Vermogen dat vóór 1 januari vanuit box 3 naar box 1 of 2 wordt 

overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen 

dezelfde box gebruikt wordt, rekent de fiscus toe aan beide boxen. Hierover 

betaalt u dan dubbel belasting. Voor vermogen dat langer dan drie maan-

den, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, bestaat nog een 

tegenbewijsregeling. Dit betekent dat er geen dubbele heffing plaatsvindt als 

u aannemelijk maakt dat er voor de vermogensverschuiving zakelijke motieven 

bestonden.

Nog meer box 3 belasting besparen? 
Maak uw (klein)kinderen blij met een 
schenking
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kunt u in 2017 

uw kinderen belastingvrij € 5.320 schenken en uw kleinkinderen of andere 

personen € 2.129. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenma-

lige verhoging van dit bedrag tot:

• € 25.526;

• € 53.176 indien dit bedrag gebruikt wordt voor een studie;

• € 100.000 indien dit bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op! De eenmalige verhoging van € 100.000 ten behoeve van de eigen 

woning geldt ook voor andere personen dan uw eigen kinderen.

Vraag middeling aan bij 
schommelende inkomsten
Heeft u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, 

dan heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige verdeling 

van uw inkomsten het geval zou zijn geweest. In zo’n geval kunt u door 

middel van middeling een teruggave krijgen van de Belastingdienst. Middeling 

vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren de inkomstenbelas-

ting te berekenen uitgaande van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij 

rekening met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven deze € 545 

krijgt u van de Belastingdienst terug. 

Tip: Kies de periode van drie aaneengesloten jaren zorgvuldig, want een 

jaar waarover gemiddeld is, kan niet nogmaals worden meegenomen in een 

andere middelingsperiode van drie jaren.

Let op! Middeling gaat niet automatisch. U moet hiervoor zelf schriftelijk een 

verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hierbij moet u zelf berekenen hoeveel 

belasting u na middeling terugkrijgt.

Let op! Middeling heeft geen invloed op de hoogte van de verkregen toesla-

gen. In het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte III is met ingang van 2019 een 

tweeschijventarief aangekondigd. Het is voordeliger om te middelen over een 

periode waarin ook deze lagere tarieven van toepassing zijn. Het is echter nog 

niet bekend of de middelingsregeling in verband hiermee wordt aangepast.
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Specialisme.

Als eerstelijns zorgverlener bent u gefocust op het verlenen van optimale 

zorg en het zoeken naar de beste medische oplossing voor uw patiënt. Dit 

moet ook zeker zo blijven! Maar door alle ontwikkelingen in de zorg zijn er, 

naast de zorg voor uw patiënten, veel ondernemerstaken bijgekomen. Wij 

spreken daarom ook van zorgondernemers in de eerstelijnszorg. Welke fac-

toren maken de eerstelijns zorgverlener dan zoal tot een zorgondernemer? 

De centrale rol van de huisarts

Waar de huisarts in het verleden zelfstandig zijn of haar praktijk had en zijn 

of haar kostbare tijd nagenoeg alleen aan de patiënten besteedde, komt er 

tegenwoordig veel meer bij kijken. De huisarts vervult steeds meer de rol van 

persoonlijke coach die zijn patiënten begeleidt en waar nodig doorverwijst 

naar de juiste specialist. Om als persoonlijke coach te functioneren moet je 

een aantal goede specialisten om je heen hebben. Zo zien we veel praktijken 

samenwerkingen aangaan met andere partijen zoals GGZ, welzijnsorganisaties, 

fysiopraktijken en praktijkondersteuners. Kortom: de huisarts anno 2017 

bouwt een professioneel netwerk om zich heen.

Uitbreiding takenpakket

Naast het feit dat de huisarts steeds meer de rol van persoonlijke coach 

vervult, breidt het takenpakket van de huisarts de laatste jaren ook steeds 

meer uit. De landelijke zorgkosten zijn namelijk hoog, waardoor politici en 

specialisten voortdurend in de weer zijn om het zorgsysteem efficiënter en 

goedkoper te maken. Hierdoor zijn er de laatste jaren veel taken van medisch 

specialisten teruggebracht van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg: 

een uitbreiding van het takenpakket voor de huisarts! 

De huisarts krijgt meer taken, maar moet daardoor ook taken afstoten. 

Doktersassistenten en praktijkondersteuners specialiseren zich in bepaalde 

ziektebeelden en aandoeningen. De praktijkhouder heeft hierdoor minder tijd 

voor de patiënt en moet meer en meer de zorg managen binnen zijn of haar 

praktijk. De huisarts wordt door de uitbreiding van het takenpakket een zorg-

manager. Dit is een behoorlijke omschakeling voor huisartsen die er eigenlijk 

alleen voor de patiënt willen zijn, maar nu meer als zorgmanager binnen de 

praktijk moeten functioneren.

De financiële praktijk

Het terugbrengen van de hoge zorgkosten naar een aanvaardbaar niveau 

heeft tot gevolg dat de tarieven onder druk komen te staan, terwijl 

bovendien de (overhead)kosten stijgen.

Naast het vervullen van de rollen persoonlijke coach en zorgmanager, 

krijgt de huisarts ook nog eens te maken met de financiële gevolgen van 

de veranderingen in de eerstelijnszorg. De huisarts wordt nog meer 

zorgondernemer! Patiënten coachen en samenwerken met assistenten en 

specialisten lukt nog wel, maar ook nog de praktijk in financieel opzicht 

runnen: dat wordt soms nét even te veel. Ook hierin moet de huisarts zorgen 

voor de juiste specialisten om zich heen die de huisarts helpen op financieel 

en administratief gebied! Ons motto is daarom: ‘Huisarts, blijf bij je patiënt!’. 

Wij nemen met onze rol als zorgadviseurs uw financiële taken uit handen, 

helpen u ondernemen en houden samen met u de vinger aan de pols!

Van huisarts tot eerstelijns zorgondernemer
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Colofon.
Reemedie is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants is
niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van eventuele onjuiste berichtgeving. 
Voor nadere informatie over de 
onderwerpen in deze uitgave kunt 
u contact opnemen met uw 
contactpersoon.

Aangesloten bij               en

Wat houdt ons recent bezig

De wereld van de fysiotherapie is constant in beweging. Als praktijkhouder 

moet ik deze ontwikkelingen bijhouden en bepalen op welk moment en in 

welk tempo ik deze ontwikkelingen wil en moet volgen. De rol van de zorg-

verzekeraars is meer en meer bepalend geworden. Behalve de interne veran-

deringen zijn dus ook de externe factoren van groot belang. Eén van die ont-

wikkelingen is dat zorgverzekeraars aansturen op pluspraktijken die met een 

hoger tarief worden gewaardeerd als zij voldoen aan de gestelde kwaliteits-

eisen. Richting de toekomst hebben we dan ook plannen om eventueel een 

pluspraktijk te worden. Daarover zijn we momenteel met het team in overleg. 

Ik vind het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor een dergelijke beslis-

sing, omdat dit traject impact heeft op de werkwijze en werkdruk van heel ons 

team. Daarnaast hebben we recent wijzigingen doorgevoerd in verband met 

de bedrijfsoverdracht. Met 58 jaar, was het tijd om de blik te richten op de 

periode na deze drukke maar zeer interessante periode van patiëntenzorg en 

ondernemen. Recent hebben we de rechtsvorm van BV dan ook gewijzigd naar 

een maatschap. Ook daarin heeft Van Ree een onmisbare rol gespeeld met 

goede adviezen en deskundige begeleiding.

Ervaringen met Van Ree

Sinds 2011 is Van Ree onze steun en toeverlaat. Met Klaas Hille en Wouter 

Bunt als contactpersonen hebben we zeer goede ervaringen. Professionaliteit, 

kennis en goede en snelle communicatie zijn trefwoorden die me te binnen 

schieten als ik terugkijk op de afgelopen jaren. Dat zorgt ervoor dat je als 

ondernemer wordt ontzorgd en dat geeft rust. Daarnaast verzorgt Van Ree HR 

Consultants de salarisadministratie naar volle tevredenheid. 

Tot slot?

We hopen dat we deze huidige samenwerking nog lang kunnen voortzetten!

Impressie.
Martin Houvast fysiotherapeut en 
ondernemer te Culemborg 

Martin Houvast over de praktijk

De overstap van mijn baan in het ziekenhuis naar mijn particuliere praktijk, 

veranderde mijn werkzaamheden. Van gespecialiseerde zorgaanbieder op het 

gebied van longziekten en neurologische aandoeningen werd ik generalist op 

het gebied van fysiotherapeutische zorg én ondernemer. Ondernemer van 

een organisatie die wordt aangestuurd door mij als praktijkhouder. De sfeer in 

onze organisatie is informeel, met wederzijds respect. Ik ben als praktijkhou-

der vooral ondersteunend en stimuleer de vakinhoudelijke ontwikkeling van 

onze teamleden. Al onze medewerkers ontwikkelen zich ook continu vanuit 

hun passie. Daarbij is onze visie dat alle therapeuten moeten voldoen aan de 

normen van het kwaliteitsregister. Ook is een persoonlijke benadering richting 

onze patiënten heel belangrijk. Het is voor ons belangrijk dat we de klachten 

van patiënten goed onderzoeken en op basis daarvan een persoonlijk behan-

delplan samenstellen. Onze missie is om patiënten op basis van onze passie, 

kwalitatief uitmuntende zorg te leveren, inzicht te geven in hun klachten en 

hen aan te sturen om tot een aantoonbare verbetering te komen van hun 

klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Daarnaast leveren wij 

hoogstaande service. Kortom: het belang van onze patiënten staat hoog in 

het vaandel. Een klanttevredenheidsscore van een 9 geeft ons dan ook het 

vertrouwen dat onze benadering wordt gewaardeerd.

Dit keer een interview met Martin Houvast, die al sinds 2011 

klant is bij Van Ree. Martin werkte als fysiotherapeut in een 

ziekenhuis, maar runt nu al vijftien jaar een particuliere 

praktijk in Culemborg. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid 

van een eenmanszaak naar een multidisciplinair team waarin 

iedere therapeut zijn eigen specialisme heeft. Dankzij de 

kennis van deze specialisten hebben ze altijd voor iedere 

klacht een passende behandeling te bieden. Kortom: Martin 

is niet alleen fysiotherapeut maar ook ondernemer!
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