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Sportief voor iedereen
‘Sportief voor iedereen’ dat is de slogan van atletiekvereniging Impala in Drachten: een vereniging voor atleten, hardlopers,
triatleten en wandelaars. Het afgelopen jaar besloot de vereniging de samenwerking met Fitaal ook de komende jaren voort
te zetten. “Deze samenwerking bevalt van beide kanten erg goed. De lijnen zijn kort en ik geloof dat we over en weer elkaar
wel wat te bieden hebben.” Aan het woord is Jolanda van Duinen, lid van de sponsorcommissie en looptrainer bij Impala.
Fysiotherapeut Chris Smeman beaamt dit en toont zich verheugd. De eerlijkheid gebiedt hem te zeggen dat hij tijdens dit
interview met twee petten op zit. “Ik ben als atletiektrainer actief bij Impala en dat maakt mij en daarmee Fitaal extra
zichtbaar voor de leden.”
Gratis sportspreekuur en krachttraining
De samenwerking houdt veel meer in dan alleen het aanbieden van
het gratis sportspreekuur. “Hoewel dat voor onze leden natuurlijk
heel fijn is”, benadrukt Jolanda. Een sporter die in het weekend
geblesseerd raakt, kan op maandag worden ingepland bij het
sportspreekuur voor een blessurescan en een eerste advies en
eventuele behandeling. “Hoewel niet elke blessure loopgerelateerd
is, is het prettig dat je snel een afspraak kunt maken.”

“De ervaring heeft mij wel geleerd dat
je als sporter niet te lang moet blijven
doorlopen met zeurende pijntjes.”
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die baanatletiek beoefenen hebben ook baat bij extra vermogen.”
Fitaal ligt naast de atletiekbaan aan, dus sporters hoeven niet extra

In de winterperiode kan door specifieke groepen bij Fitaal

of verder te reizen. Andersom biedt dit Fitaal ook mogelijkheden.

krachttraining worden gedaan. “Hiervoor betalen de leden wel een

Chris: “Voor een coopertest is het prettig om de atletiekbaan te

eigen bijdrage”, meldt Jolanda. “Triatleten kunnen ter compensatie

mogen gebruiken en ook met de bootcampgroepen wijk ik wel eens

van de fietstraining specifieke krachttraining doen en hardlopers

uit naar de baan.”

Start to run
Naast atletiek en hardlopen biedt Impala op de maandag- en

Kinderfysiotherapeut

woensdagochtend trainingen voor sportief wandelen. “Wandelen

Leonie Jelsma is vanuit

bij een vereniging is bij uitstek ook geschikt voor sociale contacten.

Fitaal betrokken bij FrameRunning.

En voor beginnende hardlopers heeft Impala het programma

“Wij hebben veel specialisme in huis

‘Start to run’. Dit programma is ontwikkeld door de Atletiekunie.

en Leonie is ook bekend bij Revalidatie

“Gedurende zes weken leer je van een professionele trainer op een

Friesland”, vult Chris aan. “Na de zomervakantie krijgt

verantwoorde manier hardlopen. In de laatste week ben je klaar

FrameRunning een vervolg”, vertelt Jolanda opgetogen.

voor drie kilometer non-stop hardlopen”, aldus Jolanda.

“We hebben al tien aanmeldingen ontvangen na de succesvolle

“Wil je fitter worden en meer bewegen maar weet je niet waar je

kennismakingslessen. Sporten en mee mogen doen bij een

moet beginnen? Dan beveel ik deze cursus van harte aan”, gaat

vereniging, dat is voor ieder kind of jongere belangrijk. Om

Chris enthousiast verder. “Aan alles is gedacht. Zo krijg je ook

die reden biedt Impala ook G-atletiek aan.” G-atletiek is voor

advies over goede hardloopschoenen en trainingskleding en geeft

kinderen met een verstandelijke beperking. Tijdens de lessen

een diëtist informatie over voeding.” Verder is sportfysiotherapeut

worden de atleten op een speelse manier uitgedaagd om te

Femke Giebels van Fitaal gedurende een aantal trainingen aan

bewegen: hardlopen, verspringen, hoogspringen en werpen. Het

wezig om tips te geven ter voorkoming van klachten en blessures.

allerbelangrijkste is het plezier in de sport en samen bezig zijn.

“Bij ons aanbod voor aangepast sporten
zetten wij extra trainers in zodat ieder kind
of jongere de aandacht krijgt die nodig is
om optimaal te genieten van de sport.”

“Bij ons aanbod voor aangepast sporten zetten wij extra trainers
in zodat ieder kind of jongere de aandacht krijgt die nodig is om
optimaal te genieten van de sport.”
Zorg dichtbij
“De samenwerking met Fitaal maakt de drempel voor leden
lager om de hulp van een fysiotherapeut in te schakelen”, gaat
Jolanda verder. “Impala is een vereniging met ruim 500 leden

FrameRunning Drachten en G-atletiek

uit Drachten en omgeving. Is een blessure zodanig ernstig dat

Samen kun je meer! Dat bewijst de samenwerking tussen Impala,

fysiotherapiebehandelingen noodzakelijk zijn, dan kunnen onze

Fitaal, Revalidatie Friesland en Sportbedrijf Drachten die zich

leden altijd bij een vestiging van Fitaal bij hun in de buurt terecht.”

dit voorjaar hebben ingezet voor een pilot FrameRunning voor

Als looptrainer stuurt Jolanda zelf geregeld een sporter door

kinderen met een lichamelijke beperking. “Maar liefst zestien

naar Fitaal. “De ervaring heeft mij wel geleerd dat je als sporter

kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar deden mee

niet te lang moet blijven doorlopen met zeurende pijntjes. Het

aan deze pilot. Met behulp van een FrameRunner, een loopframe

sportspreekuur is laagdrempelig, soms helpen een paar goede tips

met drie wielen, een zadel, een stuur en een borststeun, konden

al om een beginnende blessure te stoppen. En dat willen we toch

deze kinderen lopen of zelfs heel hard rennen”, vertelt Jolanda.

allemaal? Sportief en bovenal gezond blijven!”
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Aanzet tot leefstijlverandering
De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een traject van twee jaar waarbij mensen met overgewicht op een
verantwoorde manier begeleid worden om af te vallen. Sinds vorig jaar wordt dit traject door de zorgverzekeraar vergoed.
Inmiddels is voor de eerste drie groepen die vorig jaar bij Fitaal gestart zijn, het tweede jaar aangebroken. Martine
Hooijenga (48) is een van de deelnemers van het eerste uur. “Dit programma sprak me meteen aan omdat je langere tijd
begeleid wordt”, vertelt ze. Fysiotherapeut Sander van Tartwijk begeleidt – samen met collega’s Chris en Joran - namens
Fitaal het beweeggedeelte van de GLI. “We merken dat de GLI ook bij huisartsen meer bekendheid krijgt. Sindsdien zijn
we met nog vijf groepen gestart.”
Gevaarlijk overgewicht

Leefstijl veranderen

Martine: “Al sinds mijn vijftiende jaar ben ik te zwaar. Hiervoor

En waar Martine voor de voedingspatronen afspraken heeft

ben ik regelmatig doorverwezen naar een diëtist waarna het

bij diëtiste Marissa van Adviesbureau voor Voeding en Sport

dan weer even beter ging. Het blijkt dat ik heel goed tijdelijk

(AVS), wordt ze door Sander begeleid bij het beweeggedeelte.

mijn eetpatronen kan veranderen.” Toch valt ze steeds na

“En daar kunnen we heel eerlijk in zijn”, vertelt Sander, “dat is

verloop van tijd weer terug in de categorie ‘gevaarlijk overge-

het afgelopen jaar best lastig geweest in verband met de lange

wicht’. “En van dat woord gevaarlijk wil ik af. Ik zal mijn leven

lockdown waarbij sportscholen verplicht hun deuren moesten

lang wel overgewicht blijven houden, dat heeft denk ik ook met

sluiten. Chapeau voor al die deelnemers die het eerste jaar

mijn bouw te maken.” Volgens Martine zijn de kleine stapjes de

toch in beweging zijn gekomen en doorgezet hebben.” Na de

kracht van het traject van de GLI. “Een paar aanpassingen houd

eerste intake waarin onder andere getest wordt op conditie en

je langer vol en gewoontes moeten tijd krijgen om in te slijten.

inspanning, geeft Sander een persoonlijk beweegadvies. “Wij

De begeleiding die je gedurende twee jaar krijgt, is een mooie

vragen iedere deelnemer nadrukkelijk ook eigen doelstellingen

stok achter de deur”, vertelt ze opgewekt.

te formuleren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veranderen
van je leefstijl, motivatie hiervoor is noodzakelijk.”

4

Bij het beweegadvies wordt vaak zowel cardio- als krachttrai-

Ritme en structuur

ning geadviseerd. Krachttraining, het vergroten of versterken

“Voor ons is dit traject helemaal

van spieren, helpt de stofwisseling te verhogen en de (vet)

nieuw en het valt ons op dat de deel-

verbranding te verbeteren. “Deelnemers kunnen hiervoor bij ons

nemers die nu in het tweede jaar zitten, zich

een abonnement afsluiten maar zijn natuurlijk vrij om dat ergens

bezighouden met de vraag of ze het blijven volhou-

anders te doen.”

den als straks de begeleiding stopt”, merkt Sander op.

“Kleinere aanpassingen houd je
langer vol en zijn veel duurzamer dan
snel resultaat boeken.”

Martine beaamt dit: “Je hebt nu nog een soort vangnet waar
je op terug kunt vallen. Ik heb het vooral gemerkt toen ik het
afgelopen jaar Corona kreeg en het hele traject voor mij even
stil lag. Het is fijn dat je dan samen met je begeleiders gaat
kijken hoe je de schade zoveel mogelijk kunt beperken.” Sander
begrijpt dat en toch denkt hij dat deelnemers vertrouwen in

(Meer) Bewegen

zichzelf mogen hebben. “Het eerste jaar leg je een fundament

Martine koos voor een abonnement bij Fitaal waar ze in een

dat in het tweede jaar verstevigd wordt. Je bouwt een vast ritme

vaste groep wekelijks haar eigen individuele trainingsprogram-

en structuur op, het is heel anders dan even snel afvallen. En”,

ma afwerkt. “In de eerste plaats ben ik blij met de persoonlijke

besluit hij, “vergeet niet wat het contact met andere deelnemers

begeleiding van Fitaal maar minstens zo belangrijk is de diver

oplevert. Je kunt elkaar blijvend stimuleren.”

siteit die ik in de groepen ervaar”, vertelt ze enthousiast.
“Ik merk dat ik in een sportschool mezelf onbewust vaak vergelijk met anderen en dat wil ik niet. Ik ben alleen met en voor
mezelf bezig. Bij Fitaal traint jong en oud, revaliderend, sport
specifiek, allemaal individueel en toch in groepsverband.”
Sander: “Het is mooi als deelnemers in het tweede jaar van
de GLI een vast beweegritme hebben ontwikkeld. En dat gaat
verder dan dat ene uurtje krachttraining in de week. Regelmatig
en dan bedoel ik wekelijks, wandelen, hardlopen of fietsen, het
draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl. Wij proberen in
het eerste jaar met de deelnemers te kijken hoe we bewegen
voor een ieder makkelijk kunnen maken.”

“Wij proberen in het eerste jaar
met de deelnemers te kijken hoe we
bewegen voor iedereen gemakkelijk
kunnen maken.”
Informatiebijeenkomsten
Gelukkig is het sinds dit jaar weer mogelijk om fysiek groeps
bijeenkomsten te organiseren. “Er zijn altijd wel een paar
deelnemers die niet handig zijn met de computer en online is
het lastig een goede groepsdynamiek te ontwikkelen”, aldus
Sander. “We vertellen bij aanvang van het traject dat we verwachten dat je deelneemt aan de groepsbijeenkomsten. Niet
alleen leer je andere deelnemers kennen en kun je ervaringen met elkaar uitwisselen, je kunt met jouw verhaal ook heel
waardevol zijn voor een ander”, is zijn overtuiging. Na een paar
sessies doet het groepsproces zijn werk zelf. Martine vult aan:
“We hebben een besloten facebookgroep waarin we successen
maar ook onze dipjes met elkaar delen. En soms levert het een
wandelmaatje op.”

Nieuwsbrief van Fitaal
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Voorkom valincidenten
bij 65-plussers

oudere. Een andere, grotere groep blijft relatief onzichtbaar voor
de huisarts. Mensen die altijd maar door blijven gaan en pas als
het echt niet meer lukt of als ze gevallen zijn, contact leggen met
de huisarts”, aldus Xander. Hij doet daarom vooral een appèl
op naaste familieleden, die hun ouder(s) zien verzwakken en op
andere zorgverleners die met ouderen te maken hebben. “Dat
kan iemand van de thuiszorg, een diëtist, een fysiotherapeut maar
ook een praktijkondersteuner zijn. Het is vooral een kwestie van
alert zijn. Op het moment dat je een oudere onzeker en slechter
ziet bewegen, dan is een valrisicoscreening met eventueel
valpreventietraining aan te bevelen.”

“Wees alert als je een oudere
onzeker of moeizaam ziet bewegen.
De valpreventiescreening en -training
voor ouderen is aan te bevelen.”
Training na screening thuis
Ouderen kunnen, ook als ze last van ouderdomskwaaltjes

Xander gaat verder: “Na de aanmelding voor valpreventie, maken

of andere aandoeningen krijgen, steeds langer thuis blijven

wij een eerste afspraak bij de mensen thuis. In de thuissituatie

wonen. Soms is een aanpassing in huis of het inzetten

zien we het beste hoe iemand zich verplaatst en beweegt en hoe

van thuiszorg voldoende. Helaas blijkt uit cijfers van 2019

de situatie eruit ziet waarin men zich verplaatst. Hierdoor kunnen

dat valongevallen bij 65-plussers de grootste oorzaak

we gericht tips en adviezen geven. Indien nodig kunnen we bij

van spoedeisende hulpbezoeken zijn. “Naarmate je ouder

Fitaal ook de begeleiding en oefeningen hierop afstemmen. In de

wordt, neemt het risico op vallen toe”, beaamt Xander

training die een-op-een of in groepsverband plaatsvindt, wordt

Broos, die zich als fysiotherapeut gespecialiseerd heeft in

per persoon gekeken naar wat noodzakelijk is qua begeleiding.

ouderenzorg. “En de meeste ongelukjes vinden in en om

“Oefeningen in balans, evenwicht en spierkracht staan centraal.

huis plaats.” In 2019 werden 109.000 65-plussers behandeld

En de kwaliteit van lopen is niet zelden onderdeel van de training,

op de spoedeisende hulp als gevolg van een val, dat is

rechtop lopen en niet sloffen”, lacht Xander. “Het zijn allemaal

over een jaar gerekend een 65-plusser per vier minuten.

lichaamsverbeteringen om de uitvoering van je dagelijkse

“Een valincident heeft veel impact op de zelfredzaamheid

werkzaamheden zo lang mogelijk goed te kunnen blijven doen.”

van mensen, het zou mooi zijn als we deze aantallen naar

Tijdens de training worden handvaten gegeven om oefeningen

beneden kunnen bijstellen”, bepleit Xander.

in het dagelijkse ritme in te bouwen. “En hoewel dat niet hoeft,
besluiten sommige ouderen na de training valpreventie bij ons te

Valrisico’s

blijven trainen.” Xander benadrukt dat de persoonlijke begeleiding

Hij wil nog wel een kleine nuance aanbrengen. “De groep

ook dan gehandhaafd blijft.

75-plussers spant de kroon in deze feiten. Op deze leeftijd
ondervindt men echt meer hinder van ouderdomsklachten en gaat
de mobiliteit en lenigheid achteruit. De botten worden brozer en
ook andere lichamelijke klachten kunnen meespelen.” Xander
noemt als voorbeeld een probleem als incontinentie. “Je moet
heel nodig naar het toilet en in de haast let je niet goed op waar
je loopt. Of, wat net zo goed kan, de telefoon gaat en je wilt
deze snel oppakken en struikelt.” Ook het gebruik van meerdere
medicijnen kunnen het valrisico verhogen, denk bijvoorbeeld aan
mogelijke bijwerkingen zoals zich versuft of verdoofd voelen,

- 33% van alle 65-plussers en 50% van alle 75-plussers
komt jaarlijks ten val.
- De meest voorkomende soorten letsel: 16% hersenletsel,
14% heupfractuur en 10% polsfractuur

vaker en zeer nodig naar het toilet moeten of tijdelijk wazig zien.

- Valpreventie is effectief en noodzakelijk om valgerelateerd

Zichtbare en niet-zichtbare groep

- 25% van het aantal valongevallen daalt na het volgen van

“De huisarts heeft het beste zicht op zijn patiënten, hij of zij is de
spil als het gaat om het bieden van de juiste zorg. Maar eerlijk is
eerlijk, de ene patiënt is de andere niet. Sommige patiënten komen
regelmatig bij de huisarts en zijn duidelijk in beeld als kwetsbare
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Enkele feiten en cijfers
valongevallen 65-plussers 2019

letsel bij ouderen te verminderen.
een valpreventieprogramma.
Bron: Centraal Bureau voor Statistiek, Letsel Informatie
Systeem 2010-2019, Veiligheid.nl

Oefentherapie
bij tenniselleboog
Ook zonder te tennissen of te golfen kunt u last krijgen
van een tennis- of een golferselleboog. Deze aandoening
is een gevolg van overbelasting van de pezen. Fysio
therapeut Sawani Kuipers legt uit: “Het evenwicht
tussen de belasting en belastbaarheid van de pezen
is dan verstoord. Dit komt meestal door het langdurig
herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging.” Bij een
tenniselleboog zijn de strekpezen aangedaan, dit zijn
de pezen aan de buitenkant van de elleboog. Bij een
golferselleboog zijn het de pezen die aanhechten aan de
binnenkant van de elleboog. Een tenniselleboog komt
drie tot zes keer vaker voor dan een golferselleboog,
daarom wordt in dit artikel de tenniselleboog behandeld.

Ook begeleiden wij de patiënt met adviezen over hoe je je arm kunt
blijven gebruiken bij handelingen zonder dat de pezen teveel belast

Klachten

worden.”

Sawani: “De overbelasting bij een tenniselleboog komt door het
veelvuldig grijpen of herhaaldelijk strekken van de pols en de

Huisoefenschema

vingers. Dat doe je natuurlijk veel bij tennissen, kijk maar hoe

Naast het reduceren van de pijn wordt al snel begonnen met

je een racket vasthoudt. Toch kun je in huis, in de tuin of op het

het trainen van de elleboog. Eerst ligt de focus op de strek

werk ook een tenniselleboog ontwikkelen.” Denk bijvoorbeeld

pezen van de elleboog. Maar al snel wordt de arm in zijn

aan een timmerman die dagelijks een hamer gebruikt of een

geheel meegenomen in de oefeningen. Sawani heeft op basis

schoonmaker die regelmatig een doekje uitwringt. Sawani gaat

van de laatste wetenschappelijke inzichten hiervoor een huis

verder: “Een tenniselleboog heb je niet ineens, het zijn klachten

oefenschema ontwikkeld. “Deze oefeningen zijn erop gericht om

die zich langzaam ontwikkelen en steeds erger worden.” Bij een

de belastbaarheid van de elleboog te vergroten. We beginnen

tenniselleboog zit de pijn aan de buitenzijde van de elleboog. Het

met isometrische oefeningen. Tijdens deze oefeningen laat je

drukken op het uitstekende botje bij de elleboog doet vaak al zeer

de spieren aanspannen maar beweeg je de elleboog niet,

en kan uitstraling geven naar de onderarm en de vingers. “En als

de arm staat dus min of meer in dezelfde stand.” De patiënt krijgt

je deze pijn ervaart, merk je hoe veel je je armen gebruikt. Een

het oefenschema mee naar huis, hij of zij hoeft hiervoor niet persé

tenniselleboog kan een behoorlijke impact hebben op je dagelijks

wekelijks naar Fitaal. Bij Fitaal kunnen wel andere stoornisgerichte

leven, een kopje koffie pakken is soms al teveel.” Toch heeft

behandelingen plaatsvinden zoals medical taping, dry needling en

Sawani goed nieuws: de klachten behorende bij een tenniselleboog

shockwave. “Maar dit zijn aanvullende behandelingen”, benadrukt

gaan op enig moment vanzelf over, al kan dat wel een flink aantal

Sawani. “Het belangrijkste blijft het herstellen van het evenwicht

maanden tot zelfs jaren duren.

tussen belasting en belastbaarheid.”

Geen absolute rust
Ervaart u deze klachten en belemmeren die u tijdens het dagelijks
functioneren? Maak dan gerust een afspraak bij de fysiotherapeut.
Hoewel de klachten ook zonder fysiotherapeutisch handelen voorbij
zullen gaan, kan fysiotherapie er wel voor zorgen dat de kans op
een beter herstel vergroot wordt. “Bij een intake kunnen we al
snel de diagnose stellen en meteen adviezen voor thuis of op het
werk geven.” Voor het bevestigen van de diagnose kan Sawani
middels echografie de pees beoordelen. “Ook de patiënt kan
dan het verschil tussen links en rechts wel zien. De overbelaste
pees is vaak dikker”, vertelt Sawani. “De balans tussen belasting
en belastbaarheid moet weer in evenwicht gebracht worden.
Vooropgesteld, de pezen gedijen niet bij absolute rust. Het is de
kunst om de arm te blijven belasten maar zodanig dat je deze
niet overbelast.” Sawani maakt duidelijk dat in eerste instantie het
doel is om de pijnklachten te verminderen. “Soms passen we dry
needling toe of tapen we de arm zodat de spieren ontspannen.
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Fitaal sluit zich aan bij FysioGroep Nederland

Vanaf 1 oktober gaat Fitaal deel uit maken van FysioGroep Nederland (FGN). FGN is
een professionele paramedische organisatie met een duidelijk doel: Zoveel mogelijk mensen
ondersteunen in hun wens gezond en vitaal te worden en te blijven. De speerpunten in het beleid van
FGN zijn kwaliteit, samenwerking en innovatie. Eigenaar Oedo Mulder toont zich verheugd met dit regionale
samenwerkingsverband: “Omdat Fitaal Drachten ook voorop wil blijven lopen in innovatieve en kwalitatief goede
zorg voor de patiënten, verwachten we met de aansluiting bij FGN de positie van onze praktijk binnen de regio te
versterken en onze dienstverlening de komende jaren verder te kunnen blijven ontwikkelen.”

8 van Drachten

Fitaal heeft op zondag 12 september met twee teams meegedaan aan de bedrijvenloop van de ‘8 van Drachten’. In juni is met
een enthousiaste groep begonnen met hardlooptrainingen ter voorbereiding op deze duurloop van acht kilometer. Doelstelling voor
alle deelnemers was een blessurevrije en fitte loop te realiseren. Langs deze weg feliciteren wij nogmaals alle deelnemers met het
uitlopen van de 8 van Drachten!

Zilver voor Alyda Norbruis

En Fitaal feliciteert Alyda Norbruis met het behalen van haar zilveren
medaille op de 500 meter tijdrit bij het wielrennen tijdens de Paralympische
Spelen in Tokyo. Alyda wordt fysiotherapeutisch o.a. bij Fitaal behandeld
door fysiotherapeut Sawani Kuipers. Met deze medaille heeft Alyda de
afgelopen drie spelen haar totaal aantal paralympische medailles op vier
gebracht. Een geweldige prestatie van deze sportvrouw!

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 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

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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Alyda Norbruis

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 De Sportlaan
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