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Voor een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke

Bewegen is leuk

beperking is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Bij veel

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting

sportverenigingen is vaak geen tijd en ruimte voor een kind

Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische

dat extra aandacht en begeleiding nodig heeft. Tegelijk is het

ziekte, beperking of langdurige aandoening. “Niet ieder kind is

niveau veelal een struikelblok. “Deze kinderen zijn van harte

gediagnosticeerd, ook kinderen met lichte gedragsproblemen of

welkom bij Fitkids”, zegt kinderfysiotherapeut Leonie Jelsma.

kinderen die motorisch onhandig zijn, kunnen in dit programma

“Bij ons kan ieder kind op zijn eigen niveau meedoen.

meedoen”, vertelt Leonie. De kinderen trainen en bewegen

Sporten levert een positieve bijdrage aan de fysieke fitheid

gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een

en geeft een positieve impuls aan het zelfvertrouwen van een

fysiotherapeut. Voor aanmelding is een verwijzing van de huisarts

kind.” Zij roept ouders dan ook van harte op het kind niet

of specialist noodzakelijk. “In het intakegesprek proberen we

thuis te laten zitten als het moeite heeft om mee te komen bij

samen met het kind de hulpvraag te formuleren door aan het kind

een reguliere sportvereniging.

te vragen wat het wil leren of wat het beter wil kunnen”, gaat Leonie

verder. En die hulpvraag is heel divers. Het ene kind geeft aan

op-eenbegeleiding nu in staat is te

dat het niet altijd als eerste getikt wil worden bij de gymnastiekles,

skeeleren. “Als je echt wat wilt, dan is veel

een ander kind wil graag op een kast kunnen klimmen. “Iets

mogelijk”, aldus Leonie.

wat je minder goed kan, vind je vaak ook niet leuk waardoor
vermijdgedrag kan ontstaan. Bij ons leert een kind dat bewegen

Het kind in zijn kracht zetten

leuk en goed voor je is.” Voor een kind dat migraineklachten

Een juiste samenstelling van de groep vraagt de nodige tijd en

heeft, levert bewegen met plezier vooral ontspanning op. “We

aandacht. “Ieder kind moet zich veilig voelen in de groep. En waar

proberen voor elk kind een uitstroommogelijkheid te vinden naar

het ene kind stil en afwachtend is, uit een ander kind zijn zenuwen

een (reguliere) sport. Dit is niet voor elk kind haalbaar. Gelukkig

door erg aanwezig en heel druk te zijn”, weet Leonie. “De ervaring

zien we dat steeds meer clubs, en ook het Sportbedrijf, sport

leert dat een goede groepsdynamiek tijd nodig heeft.” Bij Fitkids

aanbieden voor kinderen met een beperking. Maar”, lacht Leonie,

voelt een kind zich niet anders; ieder kind in deze groep heeft

“als kinderen graag bij ons willen blijven, dan moeten ze vooral

immers een aandoening. “Bij sport en spel leren we de kinderen

blijven komen.”

met elkaar samen te werken. We hebben bijvoorbeeld een spel
waarbij de kinderen in tweetallen om de beurt een kaartje moeten
ophalen met een getal erop. Het tweetal dat het eerst precies

“We juichen en zeggen dat hij goed heeft
afgetikt. Je ziet ze glunderen.”

twintig punten weet op te halen, wint. Het is mooi om te zien hoe
kinderen elkaar dan helpen.” Ook een code kraken (Mastermind),
‘boter, kaas en eieren’ en ‘tiktakboem’ zijn geliefde spellen. “Met
de juiste groepsdynamiek wordt elk kind in zijn kracht gezet”,
besluit Leonie.

Succeservaring
“Het plezier staat altijd voorop”, vervolgt Leonie. “We werken met
groepen van vier tot maximaal acht kinderen, afhankelijk van
de aandoeningen.” Samen met fysiotherapeut in opleiding Marc
Akkerman begeleidt Leonie de groepen. Inmiddels neemt ook
fysiotherapeut Jeroen van der Meulen een groep onder zijn hoede.
De meeste kinderen hebben behoefte aan een vaste structuur:
een vooraf vastgesteld schema en dezelfde gezichten. Leonie:
“Iedere week proberen we de kinderen een succeservaring te
laten beleven. Het is juist voor deze kinderen belangrijk om een
compliment te krijgen.” Als voorbeeld noemt Leonie een kind dat
als tikker was aangewezen in een uitgezet veld. Het lukte niet
een ander kind af te tikken waarop het spel werd stilgelegd. Aan
de groep werd gevraagd hoe het misschien wél zou lukken? “We
laten kinderen zelf graag nadenken over de oplossing.” De tikker
opperde dat het veld misschien wat kleiner moest. Een ander kind
stelde voor dat de spelers wat langzamer gingen lopen. “Prachtig
toch”, lacht Leonie. Vervolgens lukte het aftikken wel. “We juichen
en zeggen dat hij goed heeft afgetikt, je ziet ze glunderen.”
Fitness
De aandoeningen zijn heel divers en bij sommige kinderen levert
sporten in een groep te veel prikkels op. Vanaf tien jaar kunnen
kinderen ook onder begeleiding aan fitness doen. “Voor een kind
met ASS (Autismespectrumstoornis) is een reguliere sport vaak
veel te onvoorspelbaar. Daarnaast hebben ze soms geen idee hoe
hun lijf beweegt en zijn daardoor houterig. Met de juiste oefeningen
kunnen we de motoriek verbeteren”, vertelt Leonie. Zo behandelt

Het programma Fitkids is iedere maandagmiddag van
16.15-17.15 uur, iedere woensdagmiddag van 16.0017.00 uur (sport en spel voor kinderen t/m 12 jaar) en
iedere dondermiddag van 16.15-17.15 uur.
Voor deelname aan dit programma is een verwijzing
van de huisarts of specialist nodig. Wil uw kind eerst
een keer meekijken of een proefles volgen? Dat is altijd
mogelijk, neem gerust contact met ons op.
Meer informatie: www.fitkids.nl

Leonie een jongen met ASS die door heel veel oefenen en een-
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Creatief in coronatijd
Toen als gevolg van het Coronavirus de sportscholen

een fitnesstraining opnemen en woensdags een conditiecircuit).

moesten sluiten, kreeg fysiotherapeut Chris Smeman de

“In het begin moesten we de opnames steeds overdoen en was

vraag of hij voor Fitaal online trainingen kon verzorgen.

Jeroen lang bezig om er een mooi geheel van te maken. Toen het

“Het liefst live zodat leden op een vast tijdstip klaar konden

format eenmaal stond, ging het allemaal veel sneller”, vertelt Chris.

staan. Ik houd wel van een uitdaging”, lacht Chris. “Het was
een hele nieuwe ervaring. Vooraf moet je goed bedenken
wat je wilt vertellen.” Chris benadrukt dat hij het niet alleen
deed. Hij kreeg in het begin hulp van Annemarie en Jeroen
van der Meulen zorgde voor de techniek. “Ik merkte dat
ik tijdens de opnames compleet achter adem raakte, we

Een stoeptegel was een goede vervanger
voor bijvoorbeeld een kettlebell.

moesten steeds stoppen. Je doet oefeningen voor de
camera voor, je legt uit en geeft ook nog eens aanwijzingen
waar leden bij de oefeningen extra op moeten letten.”

“Niemand heeft thuis natuurlijk de middelen die we bij Fitaal

Daarom werd al snel collega Tealinda en later Femke

tot onze beschikking hebben. Je wordt echt creatief.” Een

ingezet die de oefeningen voordeden. “Toen hoefde ik

aanrechtblad, een stoel en een tafel zijn ingezet en ook een

alleen nog maar te praten.”

linnen tas bleek heel gemakkelijk. “Die kun je namelijk vullen

Youtube

met boeken of flessen waardoor je extra gewicht krijgt. Ideaal
om een deadlift thuis uit te voeren.” En een stoeptegel was een

“Online training geven is wel een andere discipline hoor, wij staan

goede vervanger voor bijvoorbeeld een kettlebell. “Door de knieën

normaal gesproken in de zaal naast de leden”, vervolgt Chris.

en dan met twee handen omhoog naar de borst tillen”, Chris is

“Nu praat je tegen een camera en hebt geen enkele interactie,
ik zie de leden niet eens.” De eerste training stond maandag
23 maart online op youtube. “Niet live, maar achteraf gezien was
dat ook geen bezwaar.” Vanaf die tijd zorgde Fitaal dat drie keer
per week een online training klaar stond (maandags en vrijdags
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Linnentas met boeken

inmiddels ervaringsdeskundige. “We werden steeds inventiever.
Met een vastgebonden touw aan de trapleuning kun je mooie
pulloefeningen doen. En diezelfde trap op-en-neer lopen is ideaal
voor een warming-up.”

Live bootcamp
De bootcamp ging wel live via Facebook, evenals de groepen Fit

met Corona niet bij haar binnen

for women en Fit na de bevalling. “Dit zijn verschillende groepen

zou komen maar via de schuttingdeur

met wisselende niveaus. Met Femke als voorbeeld kon ik de

achter in de tuin kon komen.” Mevrouw

leden thuis laten zien hoe ze een oefening zwaarder of juist lichter

Postma zat met de telefoon op de afgesproken

konden maken”, gaat Chris enthousiast verder. En het voordeel

tijd bij het raam. “Ik heb haar gebeld en op die manier

van Facebook is dat deelnemers direct op een training kunnen

konden we samen praten en de wekelijkse oefeningen doen.”

reageren. “Je bent toch benieuwd hoe de training ontvangen wordt.

Marrit vertelt lachend dat mevrouw Postma meerdere keren zei

Is de uitleg helder en duidelijk, is het goed te verstaan? Dat kun

dat dit zo bijzonder was: “Ik ha hiel wat meimakke yn myn libben,

je dan voor de volgende training bijstellen.” De bootcampleden

mar dit slacht alles! It mei wol yn’e krante.”

konden half mei alweer in groepsverband aan de slag omdat deze

“En toen dacht ik, laten we een selfie maken. Mijn collega’s vonden

tak van sport zich buiten afspeelt. De fitnessleden hebben moeten

het zo leuk dat zij de plaatselijke krant hiervan in kennis stelden.”

wachten tot juli. Niet ieder fitnesslid vindt het alweer prettig om
binnen te trainen. “Omdat we zo’n dertig tot veertig trainingen
hebben gemaakt, zijn die nu allemaal online gezet. Leden die nog
niet naar Fitaal willen of durven komen, kunnen thuis door blijven
trainen.”

“Ik ha hiel wat meimakke yn myn libben
mar dit slacht alles.”
Tuinconsult
Naast de online fitnesstrainingen werden ook trainingen en
voorlichtingsfilms online gezet voor patiënten die een heup- of
knieoperatie moesten ondergaan. De fysiotherapeut sprak de
patiënt via Facetime en kon met deze ondersteunende filmpjes de
patiënt begeleiden.
Fysiotherapeut Marrit van Dijk kwam zelfs in de krant met het
tuinconsult bij de 95-jarige mevrouw Postma in Rottevalle. Marrit:
“Ik had mevrouw Postma gebeld en gezegd dat ik in verband

Een van de vaste leden van het conditiecircuit is de
68-jarige Joke Nater. “Conditiecircuit is ideaal voor mij
want ik ben niet iemand die zonder begeleiding thuis
fitnessoefeningen gaat doen.” Toen het Coronavirus
de wekelijkse training stillegde was Joke blij met de
nieuwsbrief van Fitaal waarin de onlinetrainingen werden aangekondigd. “Ik heb gelukkig thuis wel ruimte
en hoewel wij beneden slapen, is de trap de afgelopen
periode veel door mij gebruikt”, lacht ze. “Ik vond het
hartstikke leuk. In het begin volgde ik de trainingen
zelfs om de dag! Chris praat tegen je alsof je in de zaal
bent en het is ook fijn dat hij de tijd steeds bijhoudt.”
Joke heeft besloten haar abonnement vanaf 1 augustus
op te schorten, ze wil liever nog niet in de zaal trainen.
“Wel merk ik nu dat ik het lastiger vind om thuis door te
gaan. Er komen online geen nieuwe oefeningen, dus is
er geen variatie.”
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(Weer) in balans met redcord
Pijn of een blessure kan ervoor zorgen dat - onbewust -

in eerste instantie ook wat vreemd aan”, lacht Sytske. “Bij het

een verandering in het beweegpatroon optreedt. En dat

uitvoeren van de oefeningen kunnen we vervolgens heel specifiek

kan weer leiden tot klachten elders in het lichaam omdat

spieren aanspreken die inactief zijn geworden of niet meer goed

spieren daar overbelast worden. “Doordat je de pijn gaat

functioneren. En dat voelt een cliënt zelf al heel snel.” Via de

ontzien, worden de spieren op de pijnlijke plek minder of

spieren wordt een prikkel naar het brein gestuurd, daarom wordt

niet meer geprikkeld. Het brein slaat een verandering in het

Redcord ook wel neuroactivatie genoemd. “Je zou het misschien

beweegpatroon heel snel op. En waar op de ene plek de

niet bedenken, maar overbelasting van de spieren speelt zich af in

spieren lui en inactief raken, treedt onvermijdelijk op een

de hersenen. Redcord maakt je bewust van je lichaamshouding ten

andere plek een overbelasting van de spieren op”, vertelt

opzichte van prikkels van buitenaf.”

Sytske de Boer, sinds dit jaar als fysiotherapeut werkzaam
bij Fitaal. “Met behulp van het Redcord systeem kunnen

Minder krachtsinspanning

we de spieren die non-actief zijn activeren en daarmee het

Het Redcord systeem maakt gebruik van het eigen lichaams-

beweegpatroon weer normaliseren.”

gewicht waardoor de oefeningen minder krachtsinspanning kosten.
Een zelfde soort effect treedt op in water. “Krachttraining in de zaal

Zwakke schakels

is al snel zwaar en dat kan de juiste uitvoering van een oefening

“De bewegingsketen bestaat uit allemaal schakeltjes. Zodra

in de weg staan.” Na een eerste behandeling ervaart de cliënt

een schakel minder goed werkt of inactief is, moeten de andere

vaak al minder klachten. Bij Fitaal wordt Redcord vooral ingezet

schakels in de keten harder werken”, gaat Sytske verder. “Bij

bij sporters met een blessure of in een revalidatietraject. Sytske:

Redcord gaan we op zoek naar de zwakke schakels, ook wel

“Meestal spreek ik met

weak links genoemd.” Vervolgens worden deze zwakke plekken

de sporter een aantal

in het lichaam gericht getraind zodat ze geen blokkade meer

zittingen af voorafgaand

vormen. Redcord is daarom een ideaal middel voor functionele

aan de krachttraining.

krachttraining en blessurepreventie. Het lichaam leert op een

Eerst twintig minuten in

nieuwe manier spieren te heractiveren en zwakke zones om te

de touwen werken aan

zetten naar sterke.

stabiliteit, coördinatie en
het aansturen van met
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Redcord

name kleine spiergroepen.

“Pijn in de rug kan heel goed voortkomen uit een veranderd

De rest van het uur traint

beweegpatroon als gevolg van bijvoorbeeld een knieblessure.” Bij

de sporter verder in de

Redcord wordt gebruik gemaakt van slings, elastieken en andere

zaal. En soms doen we

hulpmiddelen om de weak links in kaart te brengen. De cliënt ligt

halverwege de revalidatie

of staat in een soort ophangsysteem van instabiele koorden. Dat

nog een extra zitting

vraagt om coördinatie en balans want dat is in eerste instantie

om de bewegingen te

wiebelig. “Dat hangen in touwen voelt voor de meeste cliënten

finetunen.”

Werken aan sport
specifieke fitheid
Voor het derde jaar op rij traint sportfysiotherapeut Sander

kom je hoger in het blok, hoe spring

van Tartwijk deze zomer de dames van de eerste twee teams

je snel of sneller naar voren”, gaat

van VC Drachten (voorheen volleybalvereniging Turfstekers-

Sander enthousiast verder. Ook oefeningen

Drachten). “De competitie van volleybal is vaak in april al

voor balvaardigheid, reactievermogen en houding,

afgelopen. Wil je in augustus weer fit aan een nieuw seizoen

evenwicht en balans komen aan bod. “Die laatste

beginnen, dan is de zomertraining van Fitaal een mooie

oefeningen zijn voor iedere sporter van belang. Beweeg je op

eerste voorbereiding.” De dames trainen in juli en augustus

een goede manier en hoe kun je je beweegpatronen verbeteren?

acht weken lang twee keer per week bij Fitaal: een keer in

Beter smashen is niet alleen een kwestie van meer kracht”, weet

groepsverband en een keer individueel in de fitnesszaal.

Sander, “als je je bovenlichaam goed kunt opstrekken, smash je

“Hoewel dit jaar als gevolg van de maatregelen rondom het

ook vaak beter.”

Coronavirus de individuele krachttraining achterwege is
gebleven”, moet Sander tot zijn spijt bekennen.
Persoonlijk advies
“Bij de eerste training beginnen we meestal met testen om te
kijken op welk gebied de spelers nog winst kunnen behalen, een
zogeheten nulmeting”, vertelt Sander. Helaas heeft het eerste
team van VC Drachten op dit moment geen trainer/coach zodat
Sander zijn bevindingen (nog) niet kan terug koppelen. “Maar
iedere speler krijgt sowieso van mij een persoonlijke feedback met
tips en adviezen.” Sander geeft naast de zes tot acht algemene
oefeningen ook altijd per persoon drie sport specifieke oefeningen
mee in de individuele krachttraining. “Als ik bij een persoon
een zekere stijfheid in de rug constateer, krijgt diegene extra
oefeningen mee om de rug leniger en soepeler te maken.” Deze
individuele krachttraining plannen de spelers zelf in op een vast
moment dat het hen uitkomt en daar waar ruimte is in de groepen.

“Beter smashen is niet alleen een kwestie van
meer kracht. Als je je bovenlichaam goed kunt
opstrekken, smash je ook vaak beter.”
Verbeteren beweegpatronen
“In groepsverband trainen we op verschillende onderdelen van de
volleybalsport. Als het even kan doen we dat buiten en meestal
in de vorm van een circuit. Zo trainen we bijvoorbeeld algemene
sprongvormen, hoe kun je de explosiviteit verbeteren maar ook hoe

Voorkomen van blessures
Vanuit een rustperiode weer fanatiek gaan sporten levert vaak
onnodige blessures op. Tijdens de zomertraining worden ook
blessurerisico’s in kaart gebracht. “Voordat het nieuwe seizoen
begint, kan het voor een trainer handig zijn te weten waar die
risico’s liggen. Soms heeft het met een gebrek aan conditie te
maken, maar heel vaak is het beweegpatroon niet optimaal. En
dat is met oefeningen of specifieke trainingen wel te verbeteren”,
aldus Sander. Ook de voetballers van Drachtster Boys maken
gebruik van de zomertraining van Fitaal. “En straks in de winter
verwelkomen we graag de wielrenners, mountainbikers en triatleten
weer.” Sander benadrukt dat iedere sportvereniging welkom is.
“Onze sportfysiotherapeuten kunnen voor iedere sport trainingen
op maat maken waarbij natuurlijk aan eventuele extra wensen van
de vereniging tegemoet gekomen wordt. Wij gaan graag met u in
gesprek.”
Voor een afspraak kunt u bellen met Fitaal: (0512) 54 11 58.
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Nieuwe website Fitaal

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor Fitaal.
Een website die wat meer past bij de huidige tijd en waarin naast foto’s ook filmpjes
worden geplaatst om behandelingen of oefeningen te laten zien. De verwachting is dat
de website eind dit jaar online staat.

Kleedkamers en douches weer open

Vanaf deze maand is het weer mogelijk om de kleedkamers en douches te gebruiken bij Fitaal De Sportlaan.
Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen:
- Respecteer de 1,5 meter afstand tot elkaar
- Maximaal zes personen tegelijk aanwezig in de kleedkamer
- Gebruik maximaal twee douches tegelijkertijd
- Verlaat de kleedruimte direct na het omkleden of douchen.
Mocht u hier nog geen gebruik van willen maken, de schoenrekken blijven in de hal aanwezig.

Fitaal tuin voorzien van nieuwe ondergrond

Fa Wiegersma heeft eind augustus de tuin achter Fitaal voorzien van drainage en een nieuwe ondergrond. De tuin wordt veel
gebruikt door de bootcampgroepen en deze zomer zijn ook sport specifieke trainingen naar buiten verplaatst. Voor de onderlaag is
gebruik gemaakt van de oude toplaag van de atletiekbaan, die de afgelopen zomer is vervangen. Onder leiding van Chris Smeman
heeft de bootcampgroep de zware rollen van de atletiekbaan naar de achtertuin verplaatst, een pittige work-out!
Het resultaat is een mooie vlakke en droge onderlaag, waarop het hele jaar door gesport kan worden.

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
- Schoudernet Noord

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

Een pittige work-out

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.

8

Fitaal De Sportlaan

fitaal_drachten

N i e u w sinb rjanuari
i e f v a n2021.
Fitaal
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt

