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Digitale innovatie met virtuagym
“Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen”, met

geschikt zijn. Het is een heel overzichtelijk systeem, je komt

deze opdracht werden sportfysiotherapeuten Femke

nooit in een verkeerde groep terecht. Fitnessleden hoeven

Giebels en Rixt Wolters op pad gestuurd om voor de

dus niet meer met ons te bellen.” Dit alleen levert al een forse

ruim vijfhonderd fitnessleden van Fitaal het abonnement

tijdsbesparing op voor zowel de klant als Fitaal. “En die leden

digitaal te verbeteren. “We kregen echt carte blanche”,

die geen app op hun mobiel kunnen downloaden, mogen

vertelt Femke. “Dat is heel prettig maar brengt tegelijk

blijven bellen natuurlijk. Onze dienstverlening blijft van hetzelfde

een grote verantwoordelijkheid met zich mee.” De beide

niveau”, haast Rixt zich te zeggen.

sportfysiotherapeuten zijn dan ook niet over een nacht ijs
gegaan. “Vorig jaar hebben we al gesprekken gevoerd met

Professionele uitstraling

verschillende bedrijven, fitnessbegeleiders en ook met

“Anno 2019 heeft deze app eigenlijk alleen maar voordelen”,

onze medewerkers van de administratie”, gaat Rixt verder.

benadrukt Rixt. “Voor de klant en zeker ook voor ons, de

“We wilden dat de verbeteringen van het nieuwe systeem

begeleiders. Als begeleider kunnen wij per trainingsgroep

door iedereen ervaren werd.”

een pushbericht in de app en een mailtje versturen met

Maandag 30 september wordt Virtuagym bij Fitaal ingevoerd.

informatie voor de
volgende training.
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Alles-in-een

Bijvoorbeeld: Zorg

“Virtuagym is een systeem dat wereldwijd bekendheid geniet.

voor een set droge

Op een mobiele app is het individuele trainingsschema zichtbaar

kleding omdat we

alsmede de persoonlijke intake. Met deze app wordt het voor

buiten gaan trainen

fitnessleden heel gemakkelijk wijzigingen door te voeren”, aldus

en je misschien

Femke. Ook voor Fitaal wordt de ledenadministratie een stuk

nat wordt. Maar

gemakkelijker. “Fitnessleden kunnen zich, ook buiten werktijden,

ook wanneer een

in de app afmelden. Tegelijk biedt de app de mogelijkheid direct

vervangende

een inhaalmoment te kiezen. Op basis van het lidmaatschap

begeleider wordt

worden alleen de inhaalmomenten getoond die voor de klant

ingezet vanwege

ziekte of een cursus. Je bereikt met een pushbericht in een keer

ondersteunend

de hele groep.” Het individuele trainingsschema staat voortaan

en gebruiksvriendelijk

in de app, maar de papieren versie blijft, indien het fitnesslid dit

zijn. Hoewel Virtuagym

wenst, ook nog bestaan. “In de app vind je bij iedere oefening

nog veel meer mogelijkheden en

filmpjes waarin een juiste uitvoering van de oefening getoond

kansen biedt, hebben we ons daarom

wordt. Virtuagym biedt meer dan vierduizend oefeningen met

eerst beperkt tot de basis.” Om de overgang

filmpjes”, vervolgt Femke enthousiast. “Dat betekent dat we de

naar Virtuagym soepel te laten verlopen wordt in

oefeningen veel duidelijker kunnen aanbieden. Als begeleider zijn

de week van 30 september extra personeel ingezet. “Op

wij natuurlijk verantwoordelijk voor een juiste selectie oefeningen

die manier proberen we al onze klanten in deze eerste week

per persoon.”

meteen op weg te helpen in de app. Maar ook daarna zijn we
natuurlijk altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden of te

Virtuagym komt de persoonlijke aandacht
en begeleiding alleen maar ten goede.

helpen.”

Aanpassing algemene voorwaarden

Sportlaan trainen, blijft het papieren schema gehandhaafd.

Persoonlijke aandacht en begeleiding
Voor patiënten die vanuit de fysiotherapie bij Fitaal De

Met de invoering van Virtuagym worden ook de

Femke: “Fysiotherapeutische krachttraining heeft een

lidmaatschappen en de algemene voorwaarden aangepast.

ander doel dan fitness en kan niet standaard in een fitness

Op dit moment kan bij Fitaal gekozen worden voor een

trainingsschema verwerkt worden, daarvoor wijzigt het te vaak.”

lidmaatschap per kwartaal of per jaar. Dat gaat veranderen.

De behandelend fysiotherapeut zorgt altijd voor een goede

Vanaf 30 september worden alle lidmaatschappen omgezet in

overdracht naar de begeleidende fitnessbegeleider in de zaal.

doorlopende lidmaatschappen die maandelijks opzegbaar zijn.

Door het papieren trainingsschema voor patiënten aan te

“Wel is het zo dat een nieuw lid zich in ieder geval

houden, blijft het overzichtelijk

voor drie maanden dient in te schrijven”, vertelt Rixt,

voor de behandelend

“maar dat is in onze branche heel gebruikelijk.” De

fysiotherapeut. “Een patiënt is

tarieven blijven gelijk en ook de korting van 10%

nu eenmaal geen fitnesslid.”

blijft gehandhaafd op een jaarlidmaatschap. Dit

Virtuagym heeft nog een

jaarlidmaatschap kan niet tussentijds beëindigd

groot intern voordeel voor

worden. “En de ledenpas komt te vervallen, daar

Fitaal. Mocht een patiënt

zullen veel leden blij mee zijn. Hoe vaak we niet een

aansluitend of later een

opmerking krijgen dat de scan traag of niet werkt of

fitnessabonnement bij Fitaal

dat de gegevens te lang in beeld blijven”, besluit Rixt.

overwegen, dan is in een
oogopslag de medische

Soepele overgang

voorgeschiedenis bekend

“Iets nieuws aanleren, is in eerste instantie altijd

bij de begeleider. “Dat komt

lastig en kost tijd”, weet Femke uit ervaring. “Onze

de persoonlijke aandacht en

corebusiness is en blijft fysiotherapie en persoonlijke

begeleiding alleen maar ten

fitnessbegeleiding. Het systeem moet vooral

goede”.
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De meerwaarde van echografie
Maar liefst tweehonderd casussen heeft Marrit van Dijk

zichtbaar gemaakt kunnen worden. Musculoskeletale echografie

eind augustus ingeleverd om haar Master of Science

richt zich op het bewegingsapparaat en is een nieuwe

Musculoskeletale Echografie af te kunnen ronden (vijftig

specialisatie binnen de fysiotherapie. Marrit: “Spieren, pezen en

casussen van de schouder, dertig van de knie, de enkel,

gewrichten kunnen we met een echo nader onderzoeken.” In

de elleboog en de pols). “En dat is best heel veel”, lacht

eerste instantie waren radiologen terughoudend over het feit dat

Marrit, die blij is dat het allemaal gelukt is. “Een blessure

ook fysiotherapeuten echografie gingen toepassen. “Inmiddels

aan een schouder of een knie zie ik regelmatig bij Fitaal,

zien ook zij dat deze trend niet meer te stoppen is en hebben

maar dat is anders met de pols en de elleboog. Blessures

ze besloten fysiotherapeuten dan maar zo goed mogelijk te

aan die gewrichten komen hier in verhouding minder vaak

scholen. Tijdens de opleiding hebben we ook een aantal lessen

voor.” Het toepassen en interpreteren van echografie is een

gehad van radiologen”, vertelt Marrit.

specialistisch proces en vraagt om een gedegen opleiding
om de juiste conclusies te kunnen trekken. Marrit heeft de

Aanvulling op het lichamelijk onderzoek

studie als zeer waardevol ervaren. “Dit is een specialisme

Marrit benadrukt dat een echografisch onderzoek niet zomaar

dat je vooral leert door het heel veel te doen.”

wordt toegepast. “Het lichamelijk onderzoek en een eerste
indicatiestelling zijn heel belangrijk. Een wondontsteking
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Musculoskeletale echografie

kenmerkt zich vaak door een rode gezwollen plek waarbij

Echografie is een beeldvormende techniek waarbij door middel

de huid warm aanvoelt. Bij een chronisch ontstoken pees

van geluidsgolven inwendige organen en lichaamsdelen

is aan de buitenkant vaak niets te zien. Een echo kan dan

met de patiënt
aangaan en de patiënt ook
kennen, kunnen we snel actie
ondernemen. Er zitten niet allemaal
schakels, en daarmee extra tijd, tussen.”
Binnen Fitaal zijn de lijnen kort. Marrit wordt
regelmatig door een collega gevraagd een echo uit te
voeren als aanvullend onderzoek. “Als mijn collega’s iets
niet begrijpen van mijn echoverslag, kunnen ze meteen uitleg
krijgen waardoor de behandeling geen vertraging hoeft op te
lopen.”
Samenwerking
uitkomst bieden om de oorzaak van de klacht te duiden.” Een
slijmbeursontsteking in de schouder of de knie kan het gevolg
zijn van een verkeerde houding, maar kan ook als gevolg van
een valpartij ontstaan. “Met een echo kunnen scheurtjes in de
pees zichtbaar worden, maar ook kalk en vocht in of rondom
de pees”, vertelt Marrit. “En minstens zo belangrijk”, voegt
ze toe, “we kunnen met een echo ook uitsluiten dat het een
peesontsteking is.” Bij echografie kan de patiënt meekijken
en kan Marrit direct uitleg geven. “Het is vaak een hele
geruststelling als we niets afwijkends vinden.”

Huisartsen of sportartsen verwijzen patiënten soms ook door
naar Fitaal voor een echo. Marrit: “Ik vind het belangrijk om
een betrouwbaar rapport te schrijven. Niet dat ik dat voorheen
niet deed maar toen wist ik iets afwijkends op de echo niet
altijd goed te interpreteren, waardoor een patiënt toch weer
doorgestuurd werd naar een orthopeed.” Voor ieder specialisme
geldt dat je vooral leert door het heel veel te doen. “Ik heb
nu zoveel meer kennis en ervaring over echografie. Tijdens
de opleiding heb ik stage gelopen bij een orthopeed en
verschillende echografisten, dan maak je in een keer heel veel
vlieguren. Ik heb daarnaast geleerd om verder te kijken, heel
leerzaam”, vertelt Marrit enthousiast. “Niet alleen voor mij als

“Patiënten hoeven niet lang te
wachten voor dit onderzoek en kunnen
daarna direct gericht met hun eigen
fysiotherapeut aan de slag.”

fysiotherapeut is deze specialisatie van grote meerwaarde,
ook Fitaal kan de dienstverlening naar de patiënt nog verder
uitbreiden. Patiënten hoeven niet lang te wachten voor dit
onderzoek en kunnen daarna direct gericht met hun eigen
fysiotherapeut aan de slag.”

Overdiagnostiek
Een goede vraagstelling van de behandelend fysiotherapeut
is heel belangrijk om de klacht goed te kunnen beoordelen.
Meestal kan de patiënt direct met een behandeling starten
en is een echo niet nodig. “Als je van bijvoorbeeld alle
schouderklachten een echo zou maken, ontstaat het gevaar
voor overdiagnostiek”, aldus Marrit. Als voorbeeld noemt ze de
doelgroep zeventigplussers met schouderklachten. “Bij deze
doelgroep zie je altijd wel wat op de echo”, lacht Marrit. “Zonder
het te weten, hebben veel zeventigplussers peesscheurtjes.
Zij zouden alleen maar kunnen schrikken van het beeld van de
echo terwijl die peesscheurtjes helemaal niet de oorzaak van
hun klachten hoeven te zijn.”
Fysiotherapeut is behandelaar

Dwarsdoorsnede van een tendinopatische achilles (achillespees
ontsteking). Deze is normaal rond de 6mm, hier dus een dikke 9mm.

Een ziekenhuis heeft ongetwijfeld geavanceerdere apparatuur,
de echografist is echter niet de behandelaar. “En dat vind ik
een groot voordeel van Fitaal. Omdat wij het behandeltraject
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Optimale begeleiding door samenwerkingsverband
Elisabeth Postma uit Harkema is sinds een aantal jaren
een fanatiek triatleet. Deze sport is de laatste jaren in
opmars. “Ik weet nog dat triatleten in zwembad De Welle
wat extra zwemtraining konden krijgen, dat was in 2012.
De groep bestond toen uit ongeveer vijftien mannen en
vrouwen”, lacht Elisabeth, die in het dagelijks leven docent
sport aan het Marne College in Bolsward is. Inmiddels
is zij lid van de triatlonvereniging van Impala met ruim
zestig andere leden. “Bij Impala kun je op verschillende
trainingstijden alle disciplines trainen, alleen voor het
zwemmen, dat plaatsvindt in zwembad De Welle, gelden
vaste trainingstijden.”
Impala is een van de verenigingen waarmee Fitaal een
samenwerkingsverband heeft. Niet alleen wordt voor alle
leden van Impala op maandagavond blessurespreekuur
gehouden, ook is sport specifieke krachttraining voor
triatleten onderdeel van dit samenwerkingsverband.
Triatlon
Een triatlon is een verzamelnaam voor gecombineerde
duursporten, de meest voorkomende combinatie bestaat uit
zwemmen, wielrennen en hardlopen. “Mijn eerste triatlon was
de Feanster 40 waar ik als recreant aan meedeed. Daar is mijn
droom ontstaan om nog eens een hele triatlon te volbrengen”,
vertelt Elisabeth enthousiast. Een klassieke of hele triatlon
betekent 3,8km zwemmen, 180,2km fietsen en 42,195km
hardlopen. Een ongelukkige blessure – “Ik verstap me tijdens
het uitzetten van een sportactiviteit op school” – zorgt voor
maandenlange revalidatie. Sportfysiotherapeut Rixt Wolters
neemt Elisabeth onder haar hoede. Elisabeth: “Ik heb de
begeleiding van Rixt als zeer waardevol ervaren. Als sporter wil je
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zo snel mogelijk alles weer doen. Hoewel dat niet kon, dacht Rixt
met me mee in mogelijkheden en dat werkte heel motiverend.”
Ironman
Vorig jaar kwam Elisabeth haar droom uit. De Ironman
is de naam van een serie wedstrijden van de klassieke
langeafstandstriatlon. Wereldwijd worden triatlons op de meest
mooie plekjes uitgezet. Elisabeth koos voor een triatlon in
Kalmar (Zweden) op 18 augustus 2018. “Mijn voorbereiding
was niet optimaal. Bij mijn vader werd namelijk begin dat jaar
longkanker geconstateerd en hij moest zware behandelingen
ondergaan”, vervolgt Elisabeth. “Toch wilde vooral hij dat ik mijn
droom ging verwezenlijken en het is een prachtige ervaring
geweest. Je vraagt het uiterste van jezelf en als dat dan lukt…
Dat geeft zo’n geluksgevoel.” Familie en vrienden kwamen naar

Zweden om haar aan te moedigen. “Steeds weer zag ik een
bekende opduiken, de Friese vlag was een mooie eyecatcher”,
blikt Elisabeth terug.
Maarten van der Weijden
En toen hoorde Elisabeth begin dit jaar van de tweede
poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te
zwemmen. Hij zocht zwemmers die in elke stad twee kilometer
met hem mee wilden zwemmen. “Deze kans wilde ik niet laten
lopen en ik heb me direct opgegeven. Ook het doel waarvoor
Maarten zwom, had voor mij een andere betekenis gekregen.”
Elisabeth werd een van de tachtig zwemmers die in juni van dit
jaar met Maarten mee mocht zwemmen. “Het magische gevoel
dat ik bij deze Elfstedentocht ervoer, is niet in woorden uit te
drukken. Heel Friesland stond op zijn kop, iedereen stond voor
iedereen klaar, de lach en de traan, het was overweldigend.”

Sport
specifieke
krachttraining
Impala doet ieder jaar
mee aan de teamcompetitie: vijf
competitiewedstrijden tussen april en
september verspreid over heel Nederland. “Ik
laat dit jaar de teamcompetitie even aan mij voorbij
gaan, fysiek en mentaal is het zwaar geweest. Maar
in de winter ga ik weer meedoen aan de sport specifieke
krachttraining bij Fitaal.” Deze krachttraining wordt altijd
begeleid door een sportfysiotherapeut. “Als ik ergens last heb
of een pijntje voel dan kan ik meteen de sportfysiotherapeut
om advies vragen. Die persoonlijke begeleiding spreekt me
bijzonder aan, je kent elkaar en weet wat je aan elkaar hebt”,
aldus Elisabeth.

Fysiotherapie in verwarmd water
In kleine groepen (maximaal zes personen) wordt
iedere donderdagmiddag door Fitaal twee keer een half
uur hydrotherapie aangeboden in zwembad De Welle.
Fysiotherapeut Jeroen van der Meulen begeleidt deze
groepen. “Het lijkt misschien niet zoveel wat we doen maar
je merkt achteraf echt wel dat je je spieren getraind hebt.”
Hydrotherapie is fysiotherapie in verwarmd water en geschikt
voor mensen met pijnklachten in spieren en gewrichten.
Voor oud én jong
In de huidige groepen zitten vooral oudere mensen. “En
daarmee bevestigen we misschien wel het stempel dat
hydrotherapie vooral voor ouderen bedoeld zou zijn.” Jeroen
bestrijdt dit echter. “De klachten van de cliënten zijn zeer
divers”, vertelt Jeroen. “Ik heb mensen in de groepen met een
reumatische aandoening, fibromyalgie, artrose en multiple
sclerose en dat zijn echt niet alleen maar oudere mensen. Net
zo goed zijn er cliënten die niet of nog niet naar de zaal kunnen
voor oefeningen.” Met iedere cliënt wordt individueel afgestemd
wat de beste oefentherapie is.

revalideren willen altijd zo snel mogelijk herstellen waardoor
overbelasting op de loer ligt. In het water worden je spieren
en gewrichten minder belast”, een mooie bijkomend voordeel
vindt Jeroen. Bij revalidatie wordt hydrotherapie meestal in een
traject van zes weken aangeboden, waarna in de zaal verder
getraind kan worden aan herstel.
Meer kracht, stabiliteit en mobiliteit

Hydrotherapie kan
een mooie tussenoplossing zijn
in een revalidatietraject.
Revalidatie
Hydrotherapie kan een mooie tussenoplossing zijn in een
revalidatietraject. Bij revalidatie na een kruisbandoperatie of een
gebroken been en ook bij knie- of heuprevalidatie. “Doordat je in
het water minder zwaartekracht ervaart, kun je looptechnieken
oefenen die op het droge nog niet mogelijk zijn. Ook kun je
in het water een oefening veel beter afmaken. Mensen die

Ook als je niet kunt zwemmen, behoort hydrotherapie tot de
mogelijkheden. “In het bad kun je overal staan en we maken
gebruik van drijfmaterialen om oefeningen te doen die zorgen
voor meer kracht, stabiliteit en mobiliteit. De aangename
temperatuur van het water heeft bovendien een positief effect
op de stijfheid in het lichaam, die mensen soms ervaren”,
aldus Jeroen. Hydrotherapie wordt als onderdeel van een
fysiotherapeutische behandeling aangeboden en wordt vergoed
uit de aanvullende verzekering. “Mensen die een actievere leefstijl
wensen maar hier niet toe komen omdat ze veel pijnklachten
ervaren in spieren of gewrichten tijdens het bewegen, nodig ik
van harte uit contact met ons op te nemen. Wie weet is een traject
hydrotherapie een eerste stap in de goede richting.”
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Samen een straatje om
Dat wandelen goed is voor de gezondheid is bekend, maar het komt er niet
altijd van: te druk, te koud of te saai in je eentje. Vanaf donderdag 12 september
lopen de huisarts en de praktijkondersteuners van Huisartsenpraktijk van Bracht en Dorgelo
in samenwerking met Huisartsenpraktijk ’t Voorhuis een half uurtje met u een rondje door de wijk.
Ook fysiotherapeuten van Fitaal De Drait en Fitaal De Trisken lopen mee. Iedereen die verbonden is aan
deze praktijken mag meelopen. Er wordt in een rustig tempo gelopen zodat het voor iedereen bij te houden is.
Deelname is gratis en het gaat altijd door, weer of geen weer!
Start vanaf Huisartsenpraktijk ’t Voorhuis, Grasland 26. Iedere donderdag vanaf 11.30 uur.

Blijf bewegen, ook als u ouder wordt! (OTAGO oefenprogramma)
Bewegen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Botten en spieren blijven sterken en hart- en vaatziektes en
diabetes kunnen worden voorkomen. Bij het ouder worden neemt over het algemeen de spierkracht af en gaat de algehele conditie
achteruit. Hierdoor worden mensen onzeker en gaan minder bewegen. Misschien ervaart u meer moeite met bijvoorbeeld het lopen,
het opstaan uit de stoel of normale huishoudelijke taken of u bent bang om te vallen. Dan is het OTAGO-oefenprogramma iets voor u!
U oefent twaalf weken een keer per week een uur aan beenspierkracht, evenwicht en lenigheid. Tegelijk krijgt u oefeningen mee waar
u thuis mee aan de slag kunt. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven, op visite te kunnen gaan en hobby’s uit
te voeren. Loopt u met een rollator of stok? Ook dan kunt u zonder problemen deelnemen aan dit oefenprogramma.
Het OTAGO oefenprogramma wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Yin Yoga voor schaatsers
Vanaf 13 september start Fitaal met een reeks van zeven lessen Yin Yoga speciaal voor schaatsers. In deze cursus laten we
schaatsers ervaren wat voor effect Yin Yoga zowel op het lichamelijke als ook mentale vlak heeft en wat voor toegevoegde waarde
het kan zijn voor deze sport. Voor meer informatie belt u met (0512) 54 11 58.

Hoofdvestiging:

Fitaal De Sportlaan

Sportlaan 1a, 9203 NV Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: sportlaan@fitaal.nl
Nevenvestigingen:

Fitaal De Drait

Morra 41, 9204 KT Drachten
Telefoon: (0512) 51 91 51
E-mail: drait@fitaal.nl

Fitaal De Trisken

Voorhuis 4, 9205 BV Drachten
Telefoon: (0512) 52 33 33
E-mail: trisken@fitaal.nl

Fitaal is aangesloten bij de onderstaande organisaties:
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
- Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
- Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de
Sportgezondheidszorg (NVFS)
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de
Psychosomatiek (NFP)
- Netwerk Sportfysiotherapie Friesland
- Reumanetwerk Friesland
- Netwerk Oncologie Fysiotherapeuten Friesland (NOFF)

Fitaal Rottevalle

Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle
Telefoon: (0512) 34 16 02
E-mail: rottevalle@fitaal.nl

Fitaal Wijnjewoude

Meester Geertswei 4, 9241 GL Wijnjewoude
Telefoon: 06 18 42 77 11
E-mail: wijnjewoude@fitaal.nl

Kinderfysiotherapie Fitaal

Sportlaan 1a, 9203 NV Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: kinderfysiotherapie@fitaal.nl

Fitaal Sûnenz

Heeft u de Fitaal-fiets al zien rijden?

Burg. Wuiteweg 140b, 9203 KP Drachten
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: sunenz@fitaal.nl
Raadpleeg onze website voor meer informatie
over de verschillende locaties: www.fitaal.nl.
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Fitaal De Sportlaan

@fitaaldrachten
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