
Afkomst
,,Ik ben half Koreaans, half Ameri-
kaans. Mijn biologische vader was
beroepsmilitair en hij moet mijn
echte moeder hebben ontmoet
tijdens de Koreaanse oorlog. Tsja,
daar ben ik dan uit voortgekomen.
Ongetwijfeld was het ’not done’
dat mijn moeder een kind van een
Amerikaan zou krijgen, daar kun
je je van alles bij voorstellen. 
Ik heb tot mijn tweede in een kin-
dertehuis gezeten en toen ben ik
geadopteerd door een Nederlandse
familie. Ik kreeg een map met die
gegevens over mijn echte ouders
mee. Daar zit alles in wat ik van ze
weet.’’

Niet op zoek
,,Nee, ik ben nooit naar mijn biolo-
gische ouders op zoek gegaan. Nóg
niet. Het is er niet van gekomen. Ik
ben mijn hele leven steeds maar
doorgerend en met al mijn ’dinge-
tjes’ bezig geweest. Nu ik zelf
kinderen heb, verandert er van
alles. Dan ga je meer op zoek naar
de diepte, wordt de vraag ’wie ben
ik nou eigenlijk’ steeds belangrij-
ker. Het moet er dus een keer van
komen. Er zit natuurlijk ook een
deadline aan, ik bedoel: ze moeten
ook nog maar in leven zijn.’’

Kwaliteiten
,,Ik zeg altijd dat ik ’het beste uit
twee werelden’ in me heb. Mijn
oosterse trekken komen tot uiting
in de verfijning die ik voor mijn
vak gebruik. De Amerikaanse kant
is het ’groot denken’. Maar ik zal
ook wel het slechtste in me heb-
ben: de oosterse hardheid. Ik ga en
sta voor wat ik doe, laat me door
niets of niemand tegenhouden.
Die houding zorgt wel eens voor
conflicten, al vanaf mijn eerste
stage als fysiotherapeut. Ik kreeg
geen stagerapport omdat mijn
begeleider het te druk had met een
zieke collega. De pleuris brak uit,
maar ik kreeg mijn beoordeling.
Later schreef die man naar mijn
school dat ik absoluut niet geschikt
was voor het vak. Maar ik zit hier

nu, heb al mijn diploma’s en al
jaren mijn eigen therapeutisch
centrum met 2300 patiënten.’’

Wachtlijsten
,,Het einde van het jaar komt er
aan: het is vroeg donker, de blaad-
jes vallen. Dat is een seizoen waar
veel mensen gedeprimeerd van
worden. Het is nu dus heel erg
druk. Sowieso werken we al jaren
met een wachtlijst, al is die de
laatste tijd wat korter, omdat men-
sen natuurlijk overal op bezuini-
gen. Ze melden zich tegenwoordig
vaak pas als de nood héél hoog is,
als ze echt vastlopen. Ik probeer zo
veel mogelijk mensen ook tussen-
door te helpen, want dat is óók
zorg, en ik ben per slot van reke-
ning zorgverlener!’’

Vastlopen
,,Ik kijk nooit alleen naar de medi-
sche kwaal, maar naar de samen-
hang tussen het fysieke en geeste-
lijke. Want in mijn beleving zijn
lichaam en geest één. Iedere li-
chaamscel slaat in zich op wat ’ie
aan emotie en entiteit meekrijgt.
Ons lichaam is als een bibliotheek,
zo georganiseerd. Veel klachten
hebben te maken met het onver-
mogen om dingen los te maken,
waardoor je bepaalde stoornissen
kunt krijgen. Je moet de oplossing
dus dáár zoeken, in de oorzaak,
niet bij de symptomen.
Als mensen langdurig hun boos-
heid of verdriet niet uiten, dan
zetten die emoties zich na verloop
van tijd om in bijvoorbeeld gal-
blaasproblemen.
Dus hoe ga ik te werk? Als jij last

hebt van je knie, zal ik niet alleen
en eerst alleen maar naar die knie
kijken. We gaan eerst een minuut
of veertig rustig praten. Pas als er
vertrouwen is, stellen mensen zich
’open’ en vertellen ze wat hen
werkelijk bezighoudt. Dát is de
extra dimensie in mijn werk.’’

Uitlopen
,,Doordat ik alle tijd voor mijn
patiënten neem, lopen mijn afspra-
ken vaak uit. Dat kan toch niet
anders? Ik kan iemand met wie ik
héél diep in gesprek ben, toch niet
ineens zeggen: sorry, de volgende
patiënt zit te wachten? 
Mensen in de wachtkamer die daar
boos over worden, leg ik het één
keer uit. De meeste begrijpen het.
Ik heb maar één keer een man
gehad die zei: sorry Duco, ik trek
het niet dat ik iedere keer een
kwartier zit te wachten, dan zit ik
me op te vreten. Voor zo iemand
heb ik alle respect. We hebben
afscheid van elkaar genomen.
Waarom vindt iedereen het nor-
maal dat je bij een specialist in het
ziekenhuis twee uur zit te wachten
om tien minuten later weer buiten
te staan, terwijl ze dan vaak nog
steeds niet weten wat er met ze aan
de hand is? Want sommige mensen
hebben een hele zoektocht van
huisarts naar specialist en MRI-
scan afgelegd voordat ze bij mij
terecht komen.’’

Meeste klachten
,,Waarmee mensen hier komen, dat
is heel gevarieerd, maar grofweg
gaat een derde over hun rug en een
derde over nekklachten. Dat is niet

zo gek. Een verkeerde werkhou-
ding geeft bijvoorbeeld al veel
problemen. Veel mensen zitten
urenlang in elkaar gedoken achter
de computer of op de bank. Ze
beginnen met rechtop zitten, maar
hup, voordat ze het in de gaten
krijgen, hebben ze die kromme
houding weer aangenomen.
Sommige klachten hebben aanwijs-
bare oorzaken. Iemand die net de
tuin heeft betegeld of zelf met
verhuisdozen heeft lopen sjouwen,
logisch dat je dan last van je rug
hebt. Maar in feite betreffen de
meeste klachten een verminderde
weerstand van het lichaam, veroor-
zaakt door stress.’’

Vrouwen
,,Tachtig procent van de mensen
die hier komen, is vrouw. Waarom?
Omdat een man pas naar de dokter
gaat als zijn been er af moet, die
loopt gewoon door. Vrouwen zijn
veel fijngevoeliger en fijnbesnaar-
der, ze praten met hun vriendin-
nen, zijn zich veel meer bewust van

hun lichamelijk functioneren, ook
mentaal, en doén wat met hun
klachten. Die vriendinnen zeggen
dan: ik ben eens bij een mannetje
geweest, dat hielp... en zo komen
ze bij mij terecht.’’

Geen slaaf
,,Ik heb bewust geen contracten
met zorgverzekeraars afgesloten.
Mensen moeten hun eigen thera-
peut mogen kiezen.
Wist je dat sommige nota’s die ik
naar de zorgverzekeraar stuur
gewoon met een smoes niet wor-
den betaald? Dan is de patiënt
zogenaamd ’te oud’. Wat ze daar-
mee zeggen, is eigenlijk: deze
persoon is het niet meer waard om
energie en geld in te steken. Dat
vind ik onacceptabel. Bij mij is
iedereen welkom, al zijn ze hon-
derd.
Wat ook gebeurt: dat de verzeke-
raar mijn patiënten belt en zegt: ’U
kunt beter naar die en die fysiothe-
rapeut, want die zit bij u om de
hoek’. Ze moesten zich doodscha-
men. Mensen die jarenlang tot
volle tevredenheid bij mij komen,
willen niet dat een ander voor hen
bepaalt waar ze naar toe moeten en
hoeveel behandelingen ze maxi-
maal mogen krijgen. Een lichaam
heeft tijd nodig om te helen, je
kunt niet sneller herstellen dan het
aangeeft.’’

Onder de douche
,,Ik heb mijn zorgsysteem-nieuwe-
stijl in een kwartier uitgedacht,
toen ik onder de douche stond.
Maar de uitwerking, de vormge-
ving – daar zijn we al een jaar

keihard aan bezig. Met een heel
team zitten we hier na werktijd
soms tot vier uur ’s nachts te verga-
deren, onder meer over de vraag
wat de beste strategie is om men-
sen te bereiken. En nu is de tijd
gekomen om ermee naar buiten te
treden, want juist in deze periode
overwegen veel mensen om over te
stappen. Negentig procent doet dat
voor 1 januari. Dus rond februari
weten we waar we staan.’’

Abonnement
,,Steeds minder mensen zijn aan-
vullend verzekerd, omdat ze het te
duur vinden. Veel zorgverzekeraars
verlagen het aantal diensten, maar
houden wel de premies en het
eigen risico hoog. Bovendien wordt
er telkens maar geknaagd aan het
maximum aantal behandelingen.
Dat moet anders.
Aanvullende verzekeringen gaan
meestal over fysiotherapie, diëte-
tiek en manuele therapie, die wij
hier kunnen geven. Dus heb ik
bedacht dat mijn patiënten bij mij
voor een lager bedrag dan de aan-
vullende verzekering een abonne-
ment kunnen afsluiten, waarmee
ze alle mogelijke therapieën kun-
nen inkopen, onbeperkt, en even-
tueel ook voor het hele gezin.’’

Ander soort zorg
,,Natuurlijk begrijp ik dat sommi-
ge mensen iets anders nodig heb-
ben dan therapieën, bijvoorbeeld
standaard tandheelkundige kosten,
buitenlanddekking of anticoncep-
tie. Daar heb ik over nagedacht en
overlegd. Een assurantiekantoor
heeft het nu voor elkaar gekregen

dat onze abonnees die zorg voor
één euro per maand bij hem kun-
nen verzekeren. Bij elkaar kunnen
we nu, wat we het Tiba-pakket
noemen, aanbieden. Volgens ons
het beste zorgproduct voor 2014.
Niemand gaat dat overtreffen.’’

Begin
,,Het is de bedoeling om met een
pilotproject in deze omgeving te
beginnen, maar mijn uiteindelijke
doel is om volgend jaar landelijk te
gaan. Daarna moeten landen als
Duitsland en Engeland volgen. Ik
geloof er heilig in. Weet je dat in
New York artsen een dergelijk
systeem al eerder hebben opgezet?
Het loopt daar als een tierelier.’’

Don Quichotte
,,Een Don Quichotte voel ik me
niet, want dan zou ik al weten dat
ik ga verliezen. Eerder een Robin
Hood. De zorg moet aan de men-
sen worden teruggegeven. Je moet
jouw therapie in jouw woonplaats
kunnen volgen, niet bij de thera-
peut die de verzekeraar dicteert.’’

Reacties
,,Voor de zorgverzekeraars ben ik
nu een kruimeldief. Misschien
vinden ze me lastig. Dat geeft niet,
ik ben altijd al een luis in de pels
geweest. Ik op mijn beurt vind het
jammer dat ze de tarieven telkens
lachend verhogen. Ze zouden juist
hun macht moeten bundelen en
een vuist maken naar de overheid,
duidelijk maken dat ze niet meer
mee willen met die verhogingen.’’

Rijk
Ik bedenk dit allemaal niet om er
financieel veel beter van te worden.
Door die abonnementen krijg ik
straks een lager tarief dan nu. 
Als ik er van kan leven, is het goed.
Tuurlijk hou ik van luxe, maar rijk
worden is geen doel op zich. Het
gaat er om dat je je passie volgt.
Als mijn plan lukt, heb ik iets
neergezet, en als het is mislukt,
hoef ik me op mijn sterfbed ten-
minste niet af te vragen waarom ik
het niet heb geprobeerd. Al ben ik
op dat moment arm, dan ga ik toch
tevreden dood.’’

’Ik ben
altijd al een

luis in de
pels

geweest’

Het rommelt gigantisch in de
zorgverzekering. Na de Hema en

verschillende ziekenhuizen mengt ook
Duco Kanij, directeur van een

therapeutisch centrum in Leiderdorp,
zich in de strijd. Filmmaker Frans

Bromet vindt hem dusdanig interessant
dat hij er voor de NCRV een

tv-documentaire over maakt.

Duco Kanij, kind op zijn arm en geflankeerd door het team van tv-maker Frans Bromet: ’De zorg moet aan de mensen worden teruggegeven.’ EIGEN FOTO

Leiderdorpse
fysiotherapeut
Duco Kanij op
tv met
revolutionair
plan voor de zorg

Paspoort
Naam: Duco Kanij
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Leidschen-
dam
Opleiding: studie fysiothe-
rapie aan de Hogeschool
Rotterdam 
Beroep: heeft sinds 1994
als fysiotherapeut een
eigen praktijk, sinds 2005
directeur van Therapeu-
tisch Centrum Leiderdorp
(o.m. fysiomanueelthera-
pie, acupunctuur, psycho-
therapie en mensendieck-
cesartherapie). Is vanaf
2014 ook zorgaanbieder.
Zie verder www.tiba-
zorggroep.nl
Burgerlijke staat: ge-
trouwd, twee kinderen

De interviewafspraak is
al gemaakt als ik een
telefoontje krijg: film-
en documentairemaker
Frans Bromet maakt
voor de NRCV een docu-
mentaire over de bevlo-
gen Leiderdorper. Hij
vindt dat zijn nieuwe
zorgsysteem de wereld
in moet. Of het interview
voor de krant daar on-
derdeel van kan uitma-
ken? Kan ik er de volgen-
de ochtend al zijn?
Dus zit ik die volgende
ochtend vroeg onder het
oog van de tv-camera’s
klaar – en is het wachten
op Duco. Hij komt een
half uur te laat. Auto-
pech. Waar een ander
verontschuldigend en
handenwrijvend zou
binnenrennen, komt
Duco uiteindelijk heel
relaxed zijn praktijk-
ruimte in. Nee, hij laat
zich nergens door uit het
veld slaan.
Al snel is zijn woorden-
vloed niet meer te stui-
ten. Hij praat en praat –
met een pen is het eigen-
lijk niet bij te houden.
Duco Kanij. Kind van
een Zuid-Koreaanse
moeder en een Ameri-
kaanse militair. ’In mij
zit het beste van twee
werelden’, vindt hij zelf.
Enthousiast en bevlogen,
hopende dat zijn zorg-
systeem de wereld zal
veroveren. Het initiatief
is een jaar lang in stilte
voorbereid. Nu is de tijd
gekomen om met zijn
zogeheten ’Tiba’-zorg-
stelsel naar buiten te
treden.
Is hij een Don Quichotte
of heeft hij het ei van
Columbus uitgevonden?
De tijd zal het moeten
leren.

Onstuitbare
stroom
woorden
Miep Smitsloo
miepsmitsloo@planet.nl
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