NIEUWSBRIEF
Niet spoedeisende
blessure? Ga direct naar
een fysiotherapeut voor
een diagnose. Sneller
geholpen, gelijk behandeld
en sneller hersteld. Geen
verwijsbriefje van de
huisarts nodig!
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Welkom!
Dit is de eerste nieuwsbrief van de blessurebalie.nl! Hiermee willen we de
aangesloten praktijken periodiek informeren over het reilen en zeilen van
de blessurebalie.nl. We hopen dat u dit waardeert en zelfs onderwerpen en
stukken inbrengt, die voor ons allemaal belangrijk en of leuk zijn!
Even voorstellen

Ervaringen Lampe Therapie

De blessurebalie.nl is een product van
Balie.nl BV te Emmen. Wij (Berry
Lampe, Maurice van der Scheer, Kristel
van Vilsteren, René van Remmerden,
Peter Gozefoort, Jan Erik Lemke en
Cees Spaans) zijn de blessurebalie.nl
begonnen uit een vorm van idealisme,
om fysiotherapiepraktijken (nog)
toegankelijker te maken.

Praktijk: Lampe Therapie

In november 2011 is de huidige site
live gegaan en zijn we serieus
begonnen met het werven van
praktijken, om landelijke dekking te
krijgen. Hiermee willen we ook
voldoende ‘body’ krijgen om het
concept serieus te laten slagen.

Nieuws
Met ingang van 30 juli is Kristel van
Vilsteren met zwangerschapsverlof. Alle
contacten met Kristel lopen dan via
Peter Gozefoort.
We wensen Kristel succes met haar
bevalling en alle geluk met de baby!
Voor verdere groei van de
blessurebalie.nl verwijzen we graag
naar het artikel over ontwikkelingen.

Ontwikkelingen
We zitten niet stil in de vakantie: er
wordt op diverse terreinen gewerkt aan
verdere verbetering van onze promotie.
De site
De ontwikkelaar van site is bezig met
de gebruikersvriendelijkheid:




voor de planningsblokken komt er een
mogelijkheid om diverse blokken op een
dag open te stellen, i.p.v. een blok.
er komt extra ruimte voor de patiënt bij
de reserveringspagina om informatie toe
te voegen omtrent de klacht of andere
zaken



de site krijgt meer interactie door een
twitterblok



Google Adsense is benaderd om blok in
lege rumte aan de rechterzijde van de
homepage te vullen.

Promotie
Peter en Jan Erik hebben een promohulppakket samengesteld, waarmee ze
langs alle aangesloten praktijken willen
gaan, om de lokale promotie van
blessurebalie.nl te ondersteunen.
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Locatie: Emmen
Praktijkhouders: Berry Lampe en Maurice van der Scheer
Vraag: Wat zijn jullie ervaringen tot nu?
Sinds we in deze vorm in november vorig jaar gestart zijn,
hebben zich meer dan 250 nieuwe patiënten middels de
site www.blessurebalie.nl aangemeld. Je merkt wel dat je
zelf als praktijk actief in je werkgebied de blessurebalie.nl
moet promoten.
Vraag: Wat hebben jullie als praktijk gedaan om de
blessurebalie onder de aandacht te brengen van patiënten?
Best veel om eerlijk te zijn: we hebben om te beginnen 3
van onze nieuwe praktijkauto’s laten ‘bestickeren’. Overal
in onze praktijkruimtes vind je het logo terug, hoewel
reeds bestaande patiënten hier in eerste instantie niks mee
kunnen. Toch wordt er wel naar gevraagd en praat zich het
rond. Onze medewerkers verwijzen patiënten ook door,
bijvoorbeeld via de voicemail. Verder hebben we met
aangesloten sportverenigingen afspraken gemaakt om ons
logo onder de aandacht te brengen: dit heeft geresulteerd
bij E&O in shirtreclame voor de 1ste teams, vermelding op
LED-boarding bij SC Veendam, reclameborden bij WKE en
FC Emmen, shirtreclame bij een wielerploeg, vermelding in
diverse clubkrantjes, enzovoort… In alle gevallen is dit
budgetneutraal gedaan, in combinatie met
reclameafspraken voor onze praktijk.
Vraag: Wat zijn reacties in jullie omgeving?
Mensen zijn zeer enthousiast en komen ook al via het
mond tot mond netwerk binnen. Ook de sporters zijn er blij
mee, omdat ze boven de al bestaande afspraken, nog
sneller terecht kunnen.
Vraag: Hoe vangen jullie de gereserveerde uren op?
Door te beginnen aan begin en eind van de dag extra uren
voor 1 therapeut in te plannen. Je kunt ’s avonds voor de
dag dat je blessurebaliedienst hebt thuis kijken of er
iemand gepland staat voor de volgende ochtend; als dat
niet zo is, kom je gewoon op je normale uur binnen. Ook
gebruiken de therapeuten deze uren om hun administratie
bij te werken, zodat het geen verloren uren zijn.
Vraag: Hebben jullie tips voor andere praktijken?
Maak gebruik van de promotiemiddelen. Peter en Jan Erik
hebben een pakket samengesteld, waarmee ze binnenkort
langs de aangesloten leden willen gaan, om te stimuleren
dat er meer aanloop komt. Zorg er vooral voor dat mensen
zien dat je aangesloten bent en dat het herkenbaar wordt…

Contact
Balie.nl BV
Nijbracht 154, 7821 CE EMMEN
 06 17070845
marketing@blessurebalie.nl
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Fysio4deel

Het pakket bevat:
 Teksten voor antwoordapparaat, mailing,
website, wachtkamerpresentatie, informatie
brochure, advertenties en nieuwsbrieven
 Disclaimer voor praktijkmail
 Logo voor link op de praktijksite

De blessurebalie.nl is leverancier geworden van
Fysio4deel.nl





Pamfletten/posters voor sportclubs etc…
Stickers
Uw inbreng!

De praktijk zal gebeld worden om een afspraak
te maken, om deze middelen op een effectieve
manier in te kunnen zetten.
In het najaar organiseren wij een bijeenkomst in
Emmen, voor alle deelnemende praktijken. Het
programma zal er ongeveer als volgt uitzien:
’s Middags rond 15.00 uur verzamelen met een
workshop. Aansluitend eten, eventueel praatje
van een professional of trainer en dan de
mogelijkheid tot bijwonen van een wedstrijd
eredivisie handbal met E&O.
Dit evenement zal in oktober plaatsvinden. U
wordt op de hoogte gehouden. Lees de
nieuwsbrief en uw mail…

Landelijke dekking
Het gaat goed met de groei naar landelijke
dekking: blessurebalie.nl maakt het mogelijk om
zelf snel een afspraak in te plannen bij een
fysiotherapeut bij u in de buurt.
Steeds meer fysiotherapiepraktijken sluiten zich
aan als partner van blessurebalie.nl. In de
afgelopen tijd hebben zich weer diverse nieuwe
praktijken aangemeld en bestaat er serieuze
belangstelling bij een groot aantal praktijken.
Verder zijn gesprekken gaande met grotere
samenwerkingsverbanden, zodat in een keer
een grotere dekkingsgraad bereikt wordt. Alle
aangesloten praktijken moeten het landelijk
dekkend netwerk vormen, zodat patiënten dicht
bij huis een grote keuze hebben. In elke grotere
stad moet in ieder geval op korte termijn
minimaal 1 praktijk het label blessurebalie.nl
voeren.
Er zijn al een of meerdere praktijken actief in:
Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen,
Baarlo, Breda, Dalen, Delden, Emmeloord,
Emmen, Enschede, Enter, Groningen,
Heerenveen, Hijken, Leeuwarden,
Leidschendam, Maarssen, Meppel, Roden,
Sneek, Steenwijk, Utrecht, Veendam,
Veldhoven, Wommels, Zeist en Zoetermeer.
Er is tevens serieuze interesse bij praktijken in
Stadskanaal, Den Bosch, Gorinchem, Kerkrade,
Den Haag, Apeldoorn, Leeuwarden en
Rotterdam.

Fysio4deel is een gratis netwerk voor
ondernemende fysiotherapeuten.
Het netwerk heeft op basis van schaalvoordeel
interessante inkoopvoordelen kunnen afspreken
voor alle aangesloten fysiotherapeuten.
Voordelen op het gebied van scholing,
verzekeringen, kantoorartikelen,
trainingsapparatuur en vele andere
praktijkbenodigdheden.
Fysiotherapiepraktijken kunnen zich geheel
gratis aanmelden bij het Fysio4deel-netwerk.
Een praktijk met vier fysiotherapeuten kan al
snel meer dan € 3.000,- per jaar besparen.

