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Revalideren na een nieuwe heup of knie
In de zorg voor de patiënt staat kwaliteit van leven steeds meer centraal. Waar vroeger een röntgenfoto mede bepalend was
voor een heup- of knieoperatie, wordt nu ook en vooral geluisterd naar de pijnklachten en belemmerende factoren in het
goed lichamelijk functioneren van een patiënt. Een orthopeed bespreekt met de patiënt of een operatie noodzakelijk is of
dat fysiotherapie wellicht eerst nog soelaas kan bieden. Fysiotherapeuten Kirsten Wagena en Marrit van Dijk begeleiden
veel patiënten die als gevolg van artrose een nieuwe knie of een nieuwe heup hebben gekregen. “Gelukkig zien we ook dat
mensen zelf contact met ons opnemen. Zij zijn nog niet toe aan een operatie en proberen met gerichte oefentherapie hun
spieren te versterken en hun beweegpatroon te verbeteren waardoor de pijn minder wordt”, vertelt Marrit.
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Artrose
Artrose is een langzaam wisselend progressief verlies van

De praktijk leert dat bij een nieuwe heup het

gewrichtskraakbeen. Hierdoor kunnen kleine botwoekeringen

herstel sneller verloopt. “En dat is niet zo vreemd”,

ontstaan bij de randen van een gewricht en kan het bovenste deel

aldus Marrit, “het kniegewricht is ingewikkelder, niet

van het bot aangetast worden. Er is minder beweeglijkheid van

alleen qua belasting maar ook qua functie.”

het gewricht, verminderde spierkracht en een instabiel gevoel.
Artrose kan ontstaan bij het ouder worden maar ook het langdurig

Fysiotherapie aan huis

uitoefenen van een fysiek zwaar beroep en overgewicht kunnen

De meeste patiënten zijn na slechts een nachtje in het ziekenhuis

artrose tot gevolg hebben.

weer thuis. “Dan hebben ze al naast het bed gestaan en heeft de

Veelvoorkomende gewrichten waar artrose voorkomt zijn de

fysiotherapeut in het ziekenhuis hen laten zien hoe ze de komende

heupen en de knieën. Het begint vaak met pijn en stijfheid. Kirsten:

weken met behulp van krukken kunnen en mogen bewegen”,

“Deze pijn ontstaat niet van de een op de andere dag. Het begint

vertelt Kirsten. “In die eerste periode na de operatie gaan wij

vaak met nachtelijke pijn of startstijfheid ’s ochtends. En meestal is

naar de patiënt thuis om oefeningen te doen.” In deze fase is een

niet een punt aan te wijzen maar gaat het om een heel gebied waar

juiste strekking van het gewricht belangrijk en zijn de oefeningen

de pijn wordt gevoeld. Na een tijdje bewegen vermindert de pijn.”

gericht op mobiliteit en spierkracht. “Ik vind het altijd prettig om

Mensen lopen vaak te lang door met pijn alvorens een huisarts of

de patiënt in de thuissituatie te ontmoeten. Thuis herken ik heel

een fysiotherapeut te raadplegen. “En om pijn te vermijden, gaat

snel bewegingen die een patiënt zichzelf heeft aangeleerd om pijn

de patiënt onbewust een ander beweegpatroon aannemen. En dat

te vermijden. Onze uitdaging is om de patiënt bewust te maken

leidt vaak tot nog meer en andere klachten.”

van dit aangeleerde beweegpatroon.” Fysiotherapie aan huis is
daarnaast belangrijk omdat een bed in het ziekenhuis een ander

Better In Better Out (BIBO)

bed is dan thuis. En de ene patiënt moet zo snel mogelijk leren

Als een operatie noodzakelijk is, zal de orthopeed de algehele

traplopen waar een andere patiënt gelijkvloers woont.

conditie van de patiënt doornemen. Kwetsbare patiënten kunnen
worden doorverwezen naar Fitaal om voorafgaand aan de operatie
sterker te worden. Marrit vervolgt: “De operatiedatum is dan vaak
al gepland en de patiënt komt tot die datum bij ons trainen. Het
is belangrijk dat de patiënt na de operatie zo snel mogelijk weer
op de been is zodat het herstel kan beginnen. Hoe fitter iemand

“Het is een van de speerpunten
van Fitaal om de zorg dichtbij
de mensen te brengen.”

het ziekenhuis in gaat, hoe groter de kans dat de revalidatie

Persoonlijke doel staat voorop

goed verloopt. Dit wordt BIBO genoemd.” Kirsten vult aan: “De

“De duur van de revalidatie hangt af van de persoonlijke doelen

informatievoorziening vanuit het ziekenhuis is zeer compleet. De

van de patiënt”, gaat Marrit verder. “Bij iemand die thuis de

meeste patiënten zien heel goed in dat dit traject vooraf belangrijk

huishoudelijke taken weer wil oppakken en een beetje in de tuin

is en zijn zeer gemotiveerd. Bij oudere mensen komen we thuis om

wil werken, kan de fysiotherapeutische begeleiding na zes tot

de oefeningen door te nemen zodat deze zo functioneel mogelijk

acht weken al stoppen.” Door dagelijks oefeningen te doen en in

en gericht zijn op de thuissituatie.”

beweging te blijven wordt het gewricht vanzelf weer sterker. “Maar
als het doel is om bijvoorbeeld weer een actieve wandelvakantie te

Niet onderschatten

plannen, dan is een intensiever revalidatietraject nodig.” Zodra het

Marrit benadrukt dat het krijgen van een nieuwe heup of knie

kan, komt de patiënt naar Fitaal De Sportlaan om in de oefenzaal

een operatie is die weliswaar veel uitgevoerd wordt, maar echt

verder te trainen. In de zaal wordt gericht getraind op het vergroten

niet onderschat moet worden. “Het is een stevige ingreep waar,

van de belastbaarheid en na verloop van tijd wordt hier specifieke

afhankelijk van de operatietechniek, structuren zoals kapsel

krachttraining aan toegevoegd.

en spieren om het gewricht heen aan de kant kunnen worden

Beide fysiotherapeuten werken een aantal dagen in een

geschoven om de prothese te plaatsen. De prothese moet

nevenvestiging van Fitaal in Wijnjewoude en Rottevalle. “Het is

vervolgens in het bot groeien en dat is geen kleinigheid.” Meteen

een van de speerpunten van Fitaal om de zorg dichtbij de mensen

na de operatie ervaart de patiënt - sinds lange tijd - geen pijn meer.

te brengen. Voor een patiënt is het heel waardevol dat hij of zij na

En juist dat is de grote valkuil in het herstelproces. “Omdat de

een paar keer fysiotherapie aan huis zelf naar onze vestiging in het

patiënt geen pijn meer voelt, vindt hij of zij soms na twee weken

dorp kan komen. Het maakt je minder afhankelijk en het is meteen

al dat het herstel sneller zou moeten gaan. Maar wat Marrit zegt,

goede oefentherapie”, besluiten ze lachend.

is zo waar”, merkt Kirsten op.
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Durf hulp te vragen na COVID
COVID-19 is een nieuw ziektebeeld waarvan inmiddels duidelijk is dat dit nieuwe virus de luchtwegen aantast. Daarnaast
blijkt dat klachten na het krijgen van Corona nog lang kunnen voortduren. In april vorig jaar werd al een eerste scholing
georganiseerd door Chronisch Zorgnet over eventuele nabehandeling. Fysiotherapeut Xander Broos was er bij. “Tijdens
deze scholing werd heel veel kennis uitgewisseld. Bijvoorbeeld over de vraag hoe erg patiënten er aan toe zijn, wat de
nasleep van de ziekte is en wat we ex-COVID patiënten kunnen bieden.” Xander woont sinds anderhalf jaar in Friesland en
werkt vanaf 1 december jl. bij Fitaal. Hij is gespecialiseerd in ouderenzorg, Claudicatio Intermittens en COPD.
“En sinds vorig jaar richt ik me ook op de COVID herstelzorg. We weten nu dat ex-COVID patiënten wel wat hulp kunnen
gebruiken bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit virus is niet mals”, waarschuwt Xander.
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Grillig ziektebeeld

Vermoeidheid en benauwdheid

“Het ziektebeeld is zo grillig”, gaat Xander verder. “Eerlijk

Klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid maar ook druk op

gezegd ben ik vooral geschrokken van de mensen die de ziekte

de borst of hoofdpijn kunnen weken tot maanden aanhouden.

thuis hebben doorgemaakt. Zij zijn er soms slechter aan toe

Ook concentratie- en geheugenproblemen worden steeds vaker

dan de patiënten die vanuit het ziekenhuis naar ons worden

genoemd. Dit kan tot flinke belemmeringen in het dagelijks

doorverwezen.” Ook huisartsen wezen hier al eerder op: Een

leven leiden. Xander: “Je hebt minder uithoudingsvermogen en

relatief grote groep patiënten lijkt moeizaam te herstellen nadat

bent bijvoorbeeld sneller moe na traplopen, wandelen, fietsen

zij - in eerste instantie - milde klachten ontwikkelden. Xander

of hardlopen. Voor sommige patiënten kan zelfs een bezoekje

denkt hier een verklaring voor te hebben: “Na ontslag uit het

aan het toilet al een uitputtingsslag zijn.” De precieze oorzaak is

ziekenhuis wordt de patiënt niet losgelaten maar krijgt hij

niet duidelijk, wel dat schade aan de longen meespeelt. “Je kunt

doorverwijzingen mee voor bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie

hier erg onzeker van worden, vooral omdat je niet weet hoe

of fysiotherapie. De herstelzorg wordt direct opgestart. Als je

lang het gaat duren.” Gelukkig herkennen huisartsen - nu hier

thuis met milde of ernstigere klachten het coronavirus hebt

meer bekendheid over is - deze klachten en worden ex-COVID

gehad en je voelt je weer wat beter, dan denk je niet meteen

patiënten sneller doorververwezen. “Maar”, gaat Xander verder,

aan een revalidatietraject.”

“de relatie tussen huisarts en patiënt is voor iedereen anders.

Ik roep ex-COVID patiënten met aanhoudende klachten op

Oefentherapie

zich niet beter voor te doen dan ze zijn. Durf de huisarts om

Xander heeft

hulp te vragen!”

veel fysiotherapeutische

“Ik roep ex-COVID patiënten op
zich niet beter voor te doen dan ze zijn.”

ervaring met longpatiënten. “Voor
veel mensen is het moeilijk om binnen
hun grenzen van belastbaarheid te blijven.
Natuurlijk mag je je grenzen hierin op zoeken,
maar je moet er niet overheen gaan”, benadrukt hij. “Als

Onzekerheid over herstel

longfysiotherapeut denk ik dat ik ex-COVID patiënten goed

Het verloop en duur van het herstel kunnen erg wisselen.

kan begeleiden.” Ook ademhalingstechnieken zijn onderdeel

“Gelukkig zien we ex-COVID patiënten nu eerder dan vorig

van de COVID hersteltherapie. “Zodra de patiënt zijn dagelijkse

jaar. Tijdens de intake luisteren we naar het verhaal over het

bezigheden weer kan doen of zijn of haar werk weer aan het

verloop van de ziekte en vragen we patiënten een vragenlijst

hervatten is, bouwen we in overleg met de patiënt de therapie

in te vullen over vermoeidheid en benauwdheid. Daarna meten

af. Het terugkrijgen van het zelfvertrouwen is vaak een eerste

we waar de patiënt staat door middel van een looptest en een

stap in de goede richting”, sluit Xander hoopvol af.

knijpkrachttest.” Xander vertelt dat een van de patiënten tijdens
de looptest in huilen uitbarstte omdat ze na twee minuten
wandelen op de loopband al kortademig werd. “Het geeft aan
wat voor impact deze ziekte kan hebben op je lichaam.
Het betrof een vrouw die tot een half jaar geleden zonder
enige moeite een uur stevig door konden wandelen en nu na
twee minuten haar inspanningsgrens bereikte.” Dat leidt niet
zelden tot emotionele reacties. “Naast fysiotherapeut voel ik me
ook coach van deze patiënten. Ik probeer vooral de positieve
vooruitgang te benoemen, we hebben een nulmeting en daar
vandaan beginnen we”, aldus Xander. Het is extra lastig dat
aan de buitenkant van een ex-COVID patiënt niets te zien is.
“Tel daar nog eens bij op dat ze met bijna niemand over hun
klachten kunnen praten, dit is zo nieuw allemaal.”

Vanaf 18 juli 2020 wordt paramedische herstelzorg uit de
basisverzekering vergoed. De huisarts of medisch specialist kan
beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Het is niet noodzakelijk dat u opgenomen
bent geweest in het ziekenhuis. Als u thuis ziek bent geweest,
stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk
sprake is geweest van COVID-19 en of u paramedische herstelzorg moet krijgen. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.
De herstelzorg wordt vooralsnog tot 1 augustus 2021 onder
voorwaarden vergoed uit het basispakket. Raadpleeg voor de
zekerheid uw polis of vraag het na bij uw zorg-verzekeraar.

Ervaring van een ex-COVID patiënt
Een van de ex-Covid patiënten die Xander onder zijn
hoede heeft, is Hilda Oosterloo. Half december werd
zij positief getest en lag acht dagen met hele heftige
griepverschijnselen in bed. “Ik had geen zin in eten en
opstaan uit bed was al te veel.” Hilda heeft astmatische
bronchitis. “Nadat ik steeds kortademiger werd, besloot de
huisarts mij op te laten nemen.” Hilda lag daarna nog eens
twaalf dagen heel ziek in het ziekenhuis. “Op 4 januari werd
ik ontslagen en kreeg meteen een verwijzing mee voor
fysiotherapie.
Bij Fitaal bouw ik langzaam weer conditie en uithoudings
vermogen op. Mijn lage energieniveau is heel onwerkelijk,
dat betekent dat ik de minimale energie die ik heb, beter
over de dag moet verdelen.” Half maart heeft Hilda weer
voorzichtig haar werk in de wijkzorg opgepakt. “Ik ben met
een tot anderhalf uur per dag begonnen en echt, dat is eerst
meer dan genoeg.” Gelukkig ervaart ze haar werk ook als
een hele welkome afleiding: “Even geen Corona.”
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Pijnprikkels en het brein
Chronische pijn bij kinderen komt veel voor. “Pijn wordt

Pijnklachten serieus nemen

chronisch genoemd als de klachten langer dan drie maanden

Pijnklachten moeten altijd serieus genomen worden ook al is er

bestaan”, vertelt kinderfysiotherapeut Leonie Jelsma. Veel

geen lichamelijk oorzaak (meer). Leonie vervolgt: “In een eerste

voorkomende pijnklachten zijn buikpijn, hoofdpijn, rugpijn

gesprek wil ik van het kind of de jongere graag weten uit wat voor

maar ook vermoeidheid. “Ik raad ouders echt aan contact

activiteiten zijn of haar dag bestaat. Het is belangrijk om een goede

met de huisarts of met ons op te nemen als een kind lang

balans te vinden in de zwaarte van de activiteiten.” Ook komen

durig klaagt over onverklaarbare pijn. Het kan een grote

vragen over school en thuis aan bod. Door in gesprek te gaan

impact op het leven van een kind hebben.”

wordt duidelijk waarom het kind zich rot voelt. Soms heeft een
kind meer of ook baat bij een psycholoog en/of een ergotherapeut.

Negatieve spiraal

“Ik kan dan in overleg met de ouders het kind doorverwijzen naar

Kinderen of jongeren die langdurig klagen over pijn worden beperkt

Revalidatie Friesland waar een multidisciplinaire behandeling

in het dagelijks leven. Dat varieert van thuisblijven van school of

wordt aangeboden.”

niet sporten tot aan het niet afspreken met vrienden of vriendinnen.
“En hoe inactiever kinderen worden, hoe meer de pijnklachten op
de voorgrond blijven”, aldus Leonie. Het is handig te weten hoe pijn
in het lichaam werkt. Bij acute pijn is sprake van weefselschade.
Het lichaam lost dit meestal binnen drie maanden zelf op.
Bij chronische pijn is dit niet (meer) het geval en kan de pijn worden
onderhouden door andere factoren zoals stress, angst of de manier
hoe het kind omgaat met de klachten.

Belasting en belastbaarheid

Lichamelijk geen oorzaak (meer)

evenwichtig te verdelen waarbij we met een kleur duiden hoe

Allereerst wordt onderzoek gedaan naar een lichamelijke oorzaak.
Leonie: “In veel gevallen ligt wel een acute pijn aan chronische
pijn ten grondslag. Het kind is bijvoorbeeld heel hard gevallen en
heeft zich lelijk bezeerd aan de knie.” Deze kneuzing of wond geeft
door middel van de zenuwen een seintje naar de hersenen. Als de
wond of kneuzing er niet meer is, kan het zijn dat er toch nog pijn
ervaren wordt doordat het brein overgevoelig is. Leonie trekt een
vergelijking met een brandalarm dat te nauwkeurig staat afgesteld
en constant af gaat, terwijl geen sprake is van brand. “Bij een kind
kan de kleinste aanraking al voelen als pijn. Als een kind weken of
maanden blijft klagen over pijn, dan spelen er meestal andere, niet
lichamelijke, factoren een rol die de pijn onderhouden.”
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“Door met het kind naar het grote
geheel te kijken, kan chronische pijn
echt weer verdwijnen.”
“Als fysiotherapeut probeer ik samen met het kind alle activiteiten
zwaar de verschillende inspanningen zijn.” Op deze manier wordt
de belasting en belastbaarheid voor het kind inzichtelijk. “Als we
dit in kaart hebben gebracht, wordt meestal wel duidelijk wat de
pijn in stand houdt.” Het helpt vaak al om het kind of de jongere
gerust te stellen dat er geen schade is. Leonie: “We maken samen
een nieuwe opbouw in activiteiten. De inbreng van het kind hierin
is essentieel. Door de hersenen te laten ervaren dat het kind weer
meer kan, neemt de pijn op den duur af.” Leonie wijst er op dat het
heel belangrijk is de activiteiten rustig op te bouwen. “Door met het
kind naar het grote geheel te kijken, kan chronische pijn echt
weer verdwijnen.”

Zichtbare kwaliteit
casus aan en samen met collega’s
uit andere praktijken ga je hierover in
gesprek met als doel van elkaar te leren.”
Oedo benadrukt dat dit soort ‘leer’teams binnen
Fitaal ook al bestaan, het schouderteam is hier een
voorbeeld van. Zelf maakt Oedo deel uit van het knieteam,
waar actuele ontwikkelingen over de knierevalidatie worden
besproken en praktisch geoefend. “Het is een goede methode
om je werkwijze te onderwerpen aan een kritische blik van andere
vakgenoten. Je wordt niet op de inhoud afgerekend maar je krijgt de
mogelijkheid in een veilige omgeving je eigen vragen voor te leggen.”
Scholing
Daarnaast betekent deelname aan het Keurmerk dat iedere
Op de achterkant van de nieuwsbrief kunt u lezen bij

fysiotherapeut een afgesproken aantal uren per jaar bij- en

welke organisaties Fitaal is aangesloten. Voor de meeste

nascholingen volgt of extra opleidingen of cursussen doet. Hier ligt

lezers zal dit als vast gegeven worden gezien en wordt hier

een persoonlijk ontwikkelplan (POP) van iedere fysiotherapeut aan

geen extra aandacht aan geschonken. “Toch staan deze

ten grondslag. In dit POP geeft de fysiotherapeut aan waar hij of

organisaties voor een kwaliteitsniveau waar wij graag aan

zij zich de komende jaren in wil ontwikkelen. “Ook dat is iets wat

voldoen”, vertelt fysiotherapeut en eigenaar Oedo Mulder.

binnen Fitaal al gebeurt, het verschil is dat dit nu ook geregistreerd

“Voor ons als praktijk dus zeer belangrijk!” Het Koninklijk

wordt in het persoonlijke portfolio van de fysiotherapeut. Een goede

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

zaak”, vindt Oedo, “het houdt je scherp!”

is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten
en bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie. De
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF of Keurmerk) is
een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysio
therapeuten en fysiotherapiepraktijken en gaat nog een
stapje verder: “Voordat je hier lid van kunt worden, vindt
een entreevisitatie plaats.”
Toetsbaar en transparant
Ook zorgverzekeraars willen graag toetsbare kwaliteit zien. “En dat
is soms best lastig aan te tonen, want kwaliteit is niet per definitie
een patiënt in een vaststaand aantal behandelingen van zijn of
haar klacht af helpen”, gaat Oedo verder. “Met het lidmaatschap
van het Keurmerk laat je als praktijk zien dat je je toetsbaar en
transparant opstelt en dat je continu werkt aan het verbeteren van
het fysiotherapeutisch handelen.” Dat Fitaal lid is geworden van
SKF betekent dat alle fysiotherapeuten van Fitaal zich conformeren
aan diverse extra inspanningen.
Collegiale of onderlinge toetsing
“We kennen allemaal het woord review of anders gezegd recensie
wel. Uit de reviews kun je opmaken hoe het met de klanttevreden

“Kwaliteit is niet per definitie een patiënt
in een vaststaand aantal behandelingen
van zijn of haar klacht afhelpen.”
Dataverzameling
De entreevisitatie van SKF heeft vorig jaar in november
plaatsgevonden. In het visitatierapport werd vermeld dat Fitaal
een aanwinst is voor het Keurmerk. Oedo: “Met de voorstellen tot
verbetering die uit de visitatie naar voren kwamen, zijn we direct
aan de slag gegaan. Zo hebben we bepaalde meetinstrumenten
en vragenlijsten gekoppeld aan onze praktijkrichtlijnen. Daardoor
worden de resultaten van de behandeling beter inzichtelijk en
wordt de kwaliteit transparant. En hoewel onze klanttevreden
heidsenquêtes hoge scores laten zien, is het belangrijk dat deze
enquêtes vaker worden ingevuld.” De vragen in de enquêtes zijn
gericht op de persoonlijke behandeling. In 2020 beoordeelden de
patiënten de fysiotherapeuten van Fitaal gemiddeld met een 9,3.
‘’En deze beoordelingen sturen we graag door”, lacht de
trotse eigenaar.

heid zit.” De kern van het Keurmerk is het organiseren van
onderlinge reviews. Alle fysiotherapeuten gaan minimaal vier keer
per jaar met fysiotherapeuten van andere praktijken in gesprek
over een bepaald onderwerp. Oedo: “Dat kan een bijeenkomst zijn
over de knie of de heup maar ook thema’s als zelfredzaamheid
of innovatie komen aan de orde. Een fysiotherapeut levert een
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Buitentrainingen

In de sporttuin bij Fitaal De Sportlaan bieden we vanaf medio april buitentrainingen aan.
In groepjes van maximaal vier personen wordt tijdens het trainingsuur in circuitvorm gesport. De
begeleider stemt de zwaarte van de training af op het persoonlijk niveau van de sporter. De oefeningen
kunnen met voldoende onderlinge afstand gedaan worden.
We hopen van harte dat we onze fitnessleden binnenkort weer binnen mogen ontvangen. Daarnaast zullen we de
komende maanden een aantal buitentrainingen blijven aanbieden. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht
bij een van onze baliemedewerkers. Bellen mag natuurlijk ook (0512) 54 11 58.

Patiënttevredenheid beoordeeld met een 9,3

De fysiotherapeuten van Fitaal zijn vorig jaar (2020) op basis van 355 ingevulde patiënttevredenheidsenquêtes beoordeeld met een
9,3. Wij zijn ontzettend trots op deze fantastische beoordeling en willen langs deze weg onze patiënten bedanken voor de feedback
die wij via de enquêtes hebben ontvangen.

Fysiotherapeut Els van Gammeren met pensioen

Na ruim 22 jaar als fysiotherapeut bij Fitaal gewerkt te hebben, is Els van Gammeren per 1 april 2021 met pensioen gegaan.
De collega’s hebben op haar laatste werkdag - 4 maart jl. - voor een bijzonder afscheid gezorgd. Els schonk Fitaal een Elsstar
appelboom. Deze pronkt nu in onze voortuin. Uit handen van Oedo ontving Els een persoonlijk schilderij als herinnering
aan haar jaren bij Fitaal.

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)
- Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
- Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
- Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de
Sportgezondheidszorg (NVFS)
- Friese Coöperatie Fysiotherapie (FCF)
- Netwerk Sportfysiotherapie Friesland
- Chronisch ZorgNet
- 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
De Tille 21, 9247 BH Ureterp (MFC De Wier)
Telefoon: (0512) 54 11 58
E-mail: kinderfysiotherapie@fitaal.nl

Fitaal Sûnenz

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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