
10 mei 1979     -tweehonderdduizend keer “Komt u binnen en neem plaats”-   10 mei 2019 

Ik kan het mij bijna niet voorstellen …er zijn alweer 40 jaren arbeid voorbij, 40 jaar zelfstandig 

ondernemerschap. Van metalen kaartenbak tot smartphone 

                 

Ik ga proberen deze jaren samen te vatten in 4 decennia met uit ieder decennium een anekdote of 

belangrijke gebeurtenis. Nu ik er aan terug denk zijn het er eigenlijk al te veel om op te noemen 

1979 – 1989 

In 1981 is het allemaal begonnen met de opening van de vestiging in Amsterdam Zuid, Stadionweg 

263; 120K schuld tegen 13% rente. De eerste computer (rond 1985) met fysiotherapie software en 

matrix printer voor 18K. Niet veel later de intrede van de fax voor 1800 gulden 

Vanaf 1982 10 jaar samenwerking met Hennie Schipper, blessure spreekuur voor hoofdklasse voetbal 

vereniging DWV met als hoogtepunt een kampioenschap in 1987 

 

1986 opening vestiging in Sporthal Zuid en daar zijn wij destijds als eerste in Nederland begonnen 

met sportschoenadviezen. We waren zo populair dat televisie omroepen (o.a. Veronique en KRO) 

maar al te graag een keer bij ons langs voor een televisieprogramma opname. Als klap op de vuurpijl 

nog een interview in de “PlayBoy”. Heeft iemand dat interview nog voor mij? 

1987 Ingetrokken bij de huisartsen op Soetendaal   1987 – 2017. Heel veel geleerd en meegemaakt: 

van flauw gevallen patiënten bij een intra-articulaire schouderinjectie tot een passerende fietser die 

net voor de praktijk voor een auto moest uitwijken, viel en met een slagaderlijke bloeding gillend de 

praktijk binnenliep (video) 



1989 – 1999 

Diploma manuele therapie 21 april 1991: één van de pijlers, fundamenten van mijn huidige 

arbeidsvreugde samen met de start in wetenschap in 2012  

         

1995 de Maccabiade in Sporthal Zuid en in 1998 de Gay Games 

1999 – 2009 

Perth lezing; mijn 10 minuten lezing (na een reis van 18 uur) over digitalisering van je beroepsmatig 

handelen  

             

 

2009 – 2019 

2017 

Pre-Olympische drukte bij de filmopname voor de IOC Olympische film: “Beyond Boundries” 

           



2018 

De Olympische Winter Spelen van PeyongChang voortgekomen uit een sociaal-maatschappelijke 

gebeurtenis daar ben ik trots op. Een unieke gebeurtenis die naar ik inschat niet nog iemand zal gaan 

meemaken. Je helpt een illegaal voor een symbolisch bedrag van € 1 en 15  jaar later ga je mee als 

Amsterdamse fysiotherapeut naar de Olympische Spelen in Zuid Korea voor Ghana en de gehele 

wereldpers duikt op je. 

2019 

Dromen komen uit: digitized shoulder flowchart 

De kansen die ik sinds 2012 heb gekregen om de kloof tussen kliniek en wetenschap te verkleinen -en 

een bijdrage te leveren aan de wetenschap- door in gesprek te gaan met de wetenschap heb ik met 

beide handen aangegrepen. Uiteindelijk cumulerend in de PhysioPlux  “beyond scientific research” 

en last but not least de digitized shoulder flowchart;  een toekomstige “robot”  gevoed met big data 

die in de loop der jaren zal uitgroeien tot  nationaal cohort op het gebied van schouderonderzoek en 

-behandeling met uiteindelijk steeds meer en meer verfijnde  prospectieve waarden vanuit een 

steeds weer adapterende flowchart met duidelijke instructies over de uit te voeren uniforme 

schouder (cluster)testen. 

 

     

Epiloog 

Wat ik heb geleerd in de afgelopen 40 jaar? Dat “thuis” de hoofdprijs is in het leven, de rest is 

“bonus”. Zonder de onvoorwaardelijke steun van Irma had ik deze mijlpaal nooit bereikt. 

 

Conclusie na 40 jaar 

Gevers ontvangen meer dan nemers 

Iedereen heeft recht op gezondheid, maar….. gezondheid is een voorrecht 

 

“Liefde maakt blind”😊 


