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Exclusieve uitnodiging: gratis inspiratiesessie over de praktijk van de toekomst
[alleen fysio's] ⌛

Meld u gratis aan en mis het niet!

Open deze e-mail in uw browser

Beste collega’s van Raethuis,
EEN EXCLUSIEVE UITNODIGING VOOR FYSIOPRAKTIJKEN UIT DE REGIO
Als moderne accountants kijken wij graag verder dan enkel cijfers en fiscaal- &
bedrijfseconomisch advies. Vooral in een tijd van innovatie en de steeds hogere eisen
van de zorgverzekeraars worden fysiotherapiepraktijken gedwongen hierover na te
denken en actie te ondernemen.
Raethuis heeft in het afgelopen jaar kennis mogen maken met een innovatieve speler:
SpotOnMedics. Wellicht heeft u SpotOnMedics al eerder in uw markt voorbij zien
komen. SpotOnMedics levert een All-In-One Fysio platform (Agenda / EPD /
Kwaliteitsmanagementsysteem) en heeft de afgelopen jaren een flinke groei
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doorgemaakt. In samenwerking met SpotOnMedics organiseert Raethuis een
inspiratiesessie voor alle praktijkhouders en therapeuten in de regio Friesland die op
zoek zijn naar nieuwe, moderne wegen naar succes.
Op 20 en 22 november presenteert Raethuis samen met SpotOnMedics, Google en
Physitrack hoe u de beste toolkit in huis haalt om uw praktijk klaar te stomen voor de
toekomst.

Hoe transformeert u uw praktijk van een traditionele naar een digitale praktijk? Hoe
neemt u uw team hierin mee? Hoe richt u uw informatiebeveiliging goed in? Denkt u
hierbij aan de NEN 7510 en AVG. Laat u inspireren! Alle fysiotherapiepraktijken uit de
regio Friesland zijn van harte welkom.
Mogen wij u verwelkomen?
Via de buttons hieronder kunt u zich gratis aanmelden.
Max. 4 tickets per praktijk.
Locatie: Heerenveen
De sessie zal in Heerenveen gehouden worden. Op basis van het aantal aanmeldingen
sturen wij u de definitieve locatie toe.

MAANDAG

WOENSDAG

20 NOVEMBER, 17:30

22 NOVEMBER, 17:30

UUR

UUR

Heerenveen

Heerenveen

AANMELDEN

AANMELDEN
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Rients de Jong

Stan Megens

Partner Raethuis

Google Cloud Partner, 100% Cloud
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Frank van Zon

Mariska Waleveld

Country Director NL, Physitrack

Sales Manager SpotOnMedics

Raethuis onderscheidt zich van de traditionele accountantskantoren omdat we denken dat het anders kan en
anders moet. Dit sluit precies aan bij de visie die SpotOnMedics ook heeft.
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