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Zelfvertrouwen
Frédérique: “Ieder kind wil meedoen met spelen. Een kind dat

“Ik ga heel bewust

bij het buitenspelen of de gymles aan de kant blijft zitten, voelt

om met communicatie.

zich vaak onzeker. Het is belangrijk dat het kind meer vertrouwen

Dat betekent dat ik ze aan kijk

krijgt in eigen kunnen.” De kinderfysiotherapeut kan hier een

als ik tegen ze praat en mijn woorden

belangrijke rol in vervullen. Sommige kinderen ontwikkelen een

met gebaren, waar nodig, ondersteun. Daarna

stereotype bewegingsstoornis als gevolg van hun (lichamelijke)

controleer ik altijd of ze me begrepen hebben.

aandoening. Een kind dat slecht ziet, beweegt vaak voorzichtiger

Het is belangrijk dat je een band met de kinderen hebt

en kan vermijdingsgedrag vertonen. “Wij gaan met het kind op

opgebouwd. We moeten het vooral ook leuk hebben met elkaar”,

zoek naar de mogelijkheden. Een kind vindt altijd wel een manier

lacht Manon. Manon is blij dat de scholen weer open zijn zodat zij

om te bewegen. Soms is dat niet de meest efficiënte en kunnen

en Frédérique voor iedereen zichtbaar worden op school.

we dat een beetje bijsturen. Voor het kind is het vaak al een hele
grote stap, eerst durven en dan ook nog eens doen”, glimlacht
Frédérique. Ze noemt als voorbeeld een klimrek waar een kind
niet in durfde te klimmen. Door het kind niet helemaal naar de
vijfde trede te laten klimmen, maar het kind tot de tweede trede te
begeleiden en weer te laten afdalen, groeit het zelfvertrouwen. Het

Vanuit verschillend perspectief wordt
naar ieder kind gekeken en daar waar
nodig start een adequate behandeling.

kind is immers wél het klimrek in gegaan. “We proberen het kind

Ondersteunend aan het onderwijs

zoveel mogelijk het gevoel te geven dat we samen aan het spelen

Frédérique benadrukt nog eens dat Manon en zij ondersteunend

zijn. Als je een soort vriendschap hebt met elkaar, dan krijgt het

zijn aan het onderwijs. “De hulpvragen voor kinderfysiotherapie op

kind vertrouwen in zichzelf en in mij als therapeut en kun je steeds

school zijn echt gericht op schoolse vaardigheden. In onze therapie

een stapje verder gaan tot het behandeldoel is bereikt. Wij helpen,

bedenken wij vaak spelletjes die aansluiten bij de hulpvraag. Het

stimuleren en complimenteren.”

kind heeft hierin enige vrijheid om een spel te kiezen.” Vanuit
verschillend perspectief wordt naar ieder kind gekeken en daar

Ieder kind wil spelen

Andere behandelingsstrategie

waar nodig start een adequate behandeling. “Heel waardevol”,

“Bij kinderen die op het speciaal onderwijs zitten, pas je je

aldus Manon, “en juist omdat je korte lijnen hebt, wordt niet

Fitaal zet vanaf 1 januari de werkzaamheden van de praktijk voor kinderfysiotherapie van Viola Hellinga voort. Deze praktijk

behandelingsstrategie aan”, merkt Manon op. “Een kind zonder

onnodig behandeld. Als een kind al veel hulp ontvangt, kan een

richt zich op kinderen in het speciaal (basis) onderwijs en is ter plaatse actief bij Kentalis De Skelp en bij School voor Speciaal

enige vorm van beperking doet moeiteloos een oefening na. Hier

enkele handreiking vanuit ons vakgebied ook al veel doen. Wij

Onderwijs (SBO) It Heechhôf, beide gevestigd in Drachten. Hiermee start een samenwerking tussen TIGRA Heerenveen

is een andere benadering nodig omdat het kind bijvoorbeeld

willen allemaal het beste voor het kind met als doel dat het, met

en Fitaal Drachten. Kinderfysiotherapeuten Manon Wouda van TIGRA en Frédérique Overweg van Fitaal hebben inmiddels

snel is afgeleid of slechthorend is.” Ook zijn er kinderen met een

welke beperking dan ook, kan participeren in de maatschappij.”

kennis gemaakt op beide scholen. “Jammer dat op 18 december een nieuwe lockdown werd afgekondigd, hierdoor moesten

migratieachtergrond die de taal (nog) niet begrijpen.

de scholen eerder dicht”, vertelt Frédérique spijtig. Frédérique en Manon hebben allebei in de zomer van 2021 hun Master
Kinderfysiotherapie behaald, Manon in Breda, Frédérique in Utrecht.
Verschillen in speciaal onderwijs

Een team van specialisten

“Veel kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, kunnen

“Het is mooi te zien dat zoveel specialisten om het kind heen

niet meekomen in het reguliere onderwijs”, vervolgt Frédérique.

staan”, gaat Manon enthousiast verder. “De scholen hebben naast

“Er zijn verschillende redenen waardoor kinderen een overstap

bevlogen leerkrachten bijvoorbeeld ook de beschikking over een

maken van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs

schoolarts, een logopedist of een orthopedagoog. Ieder kijkt vanuit

of speciaal basisonderwijs. Denk aan gedragsproblematiek,

het eigen specialisme mee om het maximale uit een kind te halen.”

problemen met spraak, taal, gehoor of zicht, een lichamelijke en/

Kinderen op het speciaal onderwijs kunnen, om wat voor reden

of verstandelijke beperking en zeer moeilijk lerende kinderen als

dan ook, anders bewegen. “Wij zijn op vaste dagen op school

gevolg van bijvoorbeeld een syndroom.” Bij SBO It Heechhôf wordt

aanwezig. Als een leerkracht of een van de andere specialisten

in kleine groepen gestructureerd les gegeven aan kinderen die

denkt dat een kind baat heeft bij kinderfysiotherapie dan kunnen

in het regulier onderwijs moeite ervaren met het leren in grotere

ze ons er meteen bij betrekken.” Kinderfysiotherapie wordt vaak

groepen. De indeling van de groepen vindt plaats op basis van

ingezet bij motorische achterstanden. Dat betreft niet alleen de

leeftijd en pedagogische en didactische onderwijsbehoeften. Bij

grove motoriek (bewegen, evenwicht), het kan ook om de fijne

Kentalis De Skelp volgen kinderen speciaal onderwijs die een

motoriek (schrijven, tekenen, knutselen) gaan. “Soms komen we

taalontwikkelingsstoornis en/of gehoorverlies hebben. Manon:

met advies al een heel eind en is een behandeling niet nodig.

“Hier gaat het veelal om kinderen met een specifieke klacht waar

Mocht dit wel het geval zijn, dan gaan we in overleg met

speciale aandacht voor nodig is. Communicatie is op deze school

de ouders. Een eventuele behandeling kan in overleg onder

een belangrijk thema. Je kunt je voorstellen dat bij deze specifieke

schooltijd plaatsvinden.”

klachten het leren communiceren heel belangrijk is.”
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FGN maakt bijvoorbeeld beleid over zeer belangrijke randzaken

Samenwerking

zoals bijvoorbeeld de huidige Coronamaatregelen maar ook

kinderfysiotherapie

een goede uitvoering van de privacywet. Hier kunnen wij op

De toevoeging aan FGN heeft inmiddels

meeliften en ons voordeel mee doen. Dit soort zaken vragen

een eerste onderlinge samenwerking met

altijd veel extra inspanningen, het voelt dan of moet je als

TIGRA Heerenveen opgeleverd. Kinderfysio

individuele praktijk overal alles van weten en dat hoeft nu niet

therapeuten Manon Wouda van TIGRA Heerenveen en

meer.” Gerard kan dit alleen maar beamen: “Het management

Frédérique Overweg van Fitaal Drachten gaan van start met

van Fysiogroep Nederland houdt zich bezig met het besturen

het aanbieden van fysiotherapie aan kinderen in het speciaal

van het netwerk. De fysiotherapeuten zijn verantwoordelijk voor

onderwijs. “En ik sluit meer samenwerkingen in de toekomst

de beroepsinhoudelijke invulling. Het is een vierogenprincipe

niet uit”, merkt Oedo op. “Bijvoorbeeld samenwerkingen

en het werkt omdat we elkaars kennis van de verschillende

op het gebied van specialismen binnen de fysiotherapie,

vakgebieden respecteren.”

zoals sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie
of bekkentherapie.”

“Omdat je een gemeenschappelijk
belang hebt, help je elkaar graag om
samen nog beter te worden.”

Toekomst
“Voor de langere termijn verwacht ik dat Fysiogroep Nederland
goede overeenkomsten kan afsluiten met de verschillende
zorgverzekeraars”, vertelt Gerard tot slot. “Zorgverzekeraars
luisteren nu eenmaal eerder naar een grote organisatie dan
naar individuele praktijken. Voor ons als regionale partners
van FGN betekent dat financiële zekerheid, waardoor we

Behoud van identiteit

meer kunnen investeren in nog betere zorg en onze praktijken

Fysiogroep Nederland vindt het belangrijk dat iedere praktijk

kunnen blijven door ontwikkelen.” Afsluitend wil Oedo nog

haar ondernemerschap behoudt. “Wij kunnen binnen de

het volgende kwijt: “Kwaliteit, samenwerking en innovatie, dat

kaders van FGN op lokaal niveau ons eigen beleid blijven

zijn de speerpunten van Fysiogroep Nederland en die sluiten

voeren. Ik verwacht dan ook dat onze cliënten weinig tot geen

naadloos aan bij de visie van Fitaal Drachten. Ik denk dat wij

Sterker door samenwerking

veranderingen zullen merken.” Oedo bevestigt nog eens veel

met dit regionale samenwerkingsverband ook in de toekomst

waarde te hechten aan de identiteit van Fitaal die hij, samen

voorop kunnen blijven lopen in onze kwalitatief goede zorg

met Kees en alle medewerkers, in bijna vijfentwintig jaar

voor patiënten.”

In de vorige nieuwsbrief stond op de achterzijde vermeld dat Fitaal met ingang van 1 oktober deel ging uitmaken

heeft opgebouwd. De fysiotherapeuten van Fitaal blijven ook

van FysioGroep Nederland (FGN). Inmiddels is deze samenwerking een feit en daarom is het tijd voor een nadere

zelf verantwoordelijk voor de contacten met de eerste- en

kennismaking met de regiodirecteur van FGN: Gerard Broekema. “Fysiogroep Nederland probeert de beste praktijken

tweedelijnszorg. “Dat is heel belangrijk. Goede contacten met

met elkaar te verbinden. We zijn dan ook heel blij dat Fitaal is ingestapt.” Oedo vertelt: “Ik werd in de nazomer van 2020

huisartsen en specialisten zijn waardevol en continuïteit speelt

benaderd door FGN. Ik had net de praktijkovername afgerond, en was niet bezig met een mogelijke samenwerking.

hierin een grote rol. Bovendien kennen onze fysiotherapeuten

Toch was mijn nieuwsgierigheid wel gewekt.” Het afgelopen jaar heeft Oedo zich verdiept in de ervaringen van andere

dit gebied en de mentaliteit die de inwoners hier kenmerkt.”

praktijken onder de vlag van FGN. “Hoewel ik dit niet gepland had, voelt deze samenwerking nu al erg goed.”
Gelijke belangen
Het primaire doel van Fysiogroep Nederland is zoveel mogelijk

“We zijn geen concurrenten meer van elkaar en daardoor wordt

mensen ondersteunen in hun wens gezond en vitaal te worden

het delen van kennis en ervaringen een stuk gemakkelijker.

en te blijven. Naast regiodirecteur van FGN is Gerard ook

Omdat we een gemeenschappelijk belang hebben, help je

mede-eigenaar van TIGRA Heerenveen. “TIGRA Heerenveen

elkaar graag om samen nog beter te worden.”

“Ik denk dat wij met dit regionale
samenwerkingsverband ook in de
toekomst voorop kunnen blijven
lopen in onze kwalitatief goede
zorg voor patiënten.”

was de eerste regiopartner voor FGN in Friesland. We streven
met FGN naar een regionale spreiding, de toevoeging van

Vierogenprincipe

Fitaal Drachten past daar heel mooi in”, gaat Gerard verder.

Oedo: “Net als Fitaal Drachten heeft TIGRA gedreven

Niet iedere fysiotherapiepraktijk komt in aanmerking. “FGN wil

medewerkers in dienst. Omdat beide praktijken zijn aangesloten

graag volwassenen bedrijven met een vergelijkbare visie en

bij het praktijkkwaliteitsregister binnen de fysiotherapie,

manier van werken, aan zich binden. Of, wat ook kan, praktijken

kennen veel collega’s elkaar al vanuit de regionale

die de potentie hebben om dit te bereiken.” Gerard benadrukt

intervisiebijeenkomsten.” Zichtbaar opgelucht vervolgt hij: “Op

dat het samen optrekken als één organisatie voor hem een

praktijkniveau worden we echt ontzorgd.

grote toegevoegde waarde heeft.
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Pijnlijke heupen

Yin yoga

van de oorzaak, oefeningen

van het bovenbeen ter hoogte van de heup. Dat kan wijzen

voor extra kracht, lenigheid of

op Trochanter Pain Syndrom (TPS). “Het is een pijn die

ontspanning. “En het kunnen oefe

er vaak geleidelijk in sluipt en waarvoor je niet direct een

ningen of houdingen zijn gericht op een

afspraak bij de fysiotherapeut maakt”, aldus sportfysio

goede samenwerking van gewrichten en spieren

therapeut en manueel therapeut Femke Giebels. “Vooral in

zodat de balans in het lichaam hersteld wordt”, vervolgt

het beginstadium denk je dat het vanzelf wel over zal gaan.”

Femke. “Bij overbelasting van de spieren kan onbewust

Femke heeft voor Fitaal de richtlijn ‘peesklachten’, die sinds

zoveel spanning optreden dat het de vrije beweging van de

2017 bestaat, uitgebreid met heupklachten. “In deze richtlijn

heupen en het bekken in de weg staat. Ook met behulp van yin

wordt een behandelplan voorgesteld dat is gebaseerd op

yoga is het mogelijk in dit gebied weer ruimte te creëren.” Bij yin

de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met daarbij onze

yoga neem je langdurig, vier tot vijf minuten, een houding in waarbij

jarenlange praktijkervaring. Het is mooi te zien dat ervaring

de spieren én het bindweefsel in bekken- en heupregio extra

en wetenschap aanvullend aan elkaar zijn.”

aandacht krijgen.

Een brede rug hebben, de schouders eronder zetten, je nek

ook een meditatief aspect. In deze stilte ontdek je misschien wel

uitsteken, zomaar wat uitdrukkingen die gekoppeld kunnen

je eigen onrust. Onrust die weer kan voortkomen uit zorgen of

Verstoorde nachtrust

Multidisciplinair

worden aan rug-, schouder- of nekklachten. Yin yoga helpt

drukte en waar je lichaam op reageert.” Fitaal biedt inmiddels

“Deze klachten kunnen bij iedereen voorkomen, vooral bij mensen

“De kracht van Fitaal is dat wij veel verschillende disciplines in

je signalen van je lichaam te leren herkennen. Het initiatief

ook klacht specifieke yin yoga aan, bijvoorbeeld voor rug- en

tussen de 40 en 60 jaar. Maar we zien ook dat deze klachten

behandelingen hebben, de lijntjes tussen de collega’s onderling

voor het aanbieden van yin yogalessen kwam in 2014 van

schouderklachten. En binnenkort start sportfysiotherapeut en yin

zich vaak ontwikkelen bij jonge duursporters zoals bijvoorbeeld

zijn kort waardoor de patiënt snel verder kan.” Mocht bijvoorbeeld

fysiotherapeut Nynke Blom. “Ik heb het artikel in de nieuws-

yogadocent Femke Giebels met yin yoga voor (duur)sporters.

hardlopers, wielrenners of schaatsers”, gaat Femke verder.

echografie nodig zijn om het vermoeden van een specifieke

Zij benadrukt dat het belangrijk is tijdig een fysiotherapeut te

peesklacht te bevestigen, dan kan hiervoor meteen een afspraak

brief van april van dat jaar nog eens gelezen. Toen stonden
we echt nog aan het begin”, vertelt ze lachend. Hoewel Nynke

Wekelijks onderhoud

raadplegen. “De pijn kan zo erg zijn dat het de nachtrust verstoort

gemaakt worden. Datzelfde geldt voor een shockwavebehandeling.

zelf geen yin yogalessen meer geeft bij Fitaal, past ze yin

Veel mensen zitten teveel en bewegen te weinig. Als gevolg

omdat zelfs het liggen op de zij klachten kan geven.” Voor een

“Deze nieuwe richtlijn wordt in het voorjaar van 2022 binnen ons

yoga dagelijks toe bij de reguliere fysiotherapie. “Soms zit

van de pandemie zijn (nog) meer mensen thuis gaan werken

goed advies is een uitgebreid gesprek en onderzoek nodig.

hele team gedeeld en besproken zodat alle fysiotherapeuten

het bindweefsel zo vast dat het soepel bewegen in de weg

en omdat thuis niet de afleiding van een kantoor biedt, wordt

staat. De houdingen van de yin yoga zijn erop gericht het

onbewust vaak langer achter het beeldscherm gezeten.

Vaak peesklachten

waar nodig hulp inschakelen van collega’s”, laat Femke tot slot

bindweefsel een prikkel te geven waardoor het zelfherstel-

Tegenover deze groep staat een groep die bovenmatig beweegt

Femke: “Diverse oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan

weten. Met de juiste behandeling kunnen deze klachten met zes

lend vermogen van dit weefsel wordt geactiveerd.”

en te weinig rust om letterlijk en figuurlijk op adem te komen.

heupklachten, dat maakt de aandoening complex.” Een eerste

tot twaalf weken al een stuk minder zijn.

“Voor beide groepen geldt dat ze bewustwording nodig hebben”,

gesprek levert al veel informatie op. “Ben je bijvoorbeeld meer

Onbewust wordt bewust

glimlacht Nynke. “Tijdens de yin yogalessen is er tijd om bij

gaan sporten dan kan overbelasting van de spieren voor

Bij yin yoga wordt vier tot vijf minuten een houding ingenomen.

je gevoel te komen, wat speelt er in jouw leven, waar heb je

peesklachten zorgen. Wat ook kan is dat een eenzijdige sport- of

Nynke: “Daarbij kom je rek, gevoeligheid of pijn tegen en dat

verandering nodig? En vaak levert het inspiratie op die je weer

spierbelasting het onderliggende probleem is. Denk hierbij aan

is prima. Het laat je een gebied van je lichaam voelen waar je

aanzet tot het maken van keuzes.” Nynke zou het iedereen wel

herhaalde bewegingen op het werk, veel achtereen lopen of vaak

spanning, krapte en bewegingsbeperking hebt opgebouwd. Je

willen adviseren. “Probeer eens een paar lessen en voel wat het

door de hurken moeten en omhoog komen.” Toch is overbelasting

wordt je bewust van je lichaam.” En er gebeurt nog meer, gaat

voor jou specifiek kan betekenen.” Het aantal yin yogagroepen

niet altijd de oorzaak, onderbelasting of zwakke heup- en bilspieren

Nynke verder: “Het doet wat met de mens die in dat lichaam

op dit moment laat zien dat wekelijks onderhoud veel leden goed

kunnen ook voor deze pijnklachten aan de heup zorgen.

woont. Je eerste reactie is vaak dat je weg uit die houding

doet. Herhaling is het beste recept voor duurzame verandering.

Tijdens het lichamelijk onderzoek worden specifieke testen

wilt. Het zet je op scherp.” Met deze vluchtreactie zal er niets
veranderen. De uitnodiging is om juist in die houding te blijven
en te ontdekken wat er gebeurt als het lichaam de kans krijgt
het herstelvermogen van het bindweefsel te activeren. “Letterlijk
ontstaat ruimte in het lichaam en vaak ook in jezelf als mens.”
De yin yogadocent is de coach die een veilige en vertrouwde
ruimte biedt om een ieder in dit proces te begeleiden.
Aanvulling op fysiotherapie
“Met yin yoga kun je echt herhaling van klachten voorkomen”,
daarvan is Nynke overtuigd. De ervaring heeft geleerd dat yin
yoga een prachtige aanvulling is op een fysiotherapeutische
behandeling. De herwonnen mobiliteit wordt met yin yoga
onderhouden. Nynke: “In welke yin yogagroep je ook zit, de focus
ligt op het vergroten van bewegingsvrijheid in je lichaam. Omdat
je meerdere minuten in een houding zit of ligt, heeft yin yoga
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Een zeurende, soms stekende pijn en stijfheid aan de zijkant

dezelfde brede, maar ook onderbouwde insteek kiezen en daar

uitgevoerd voor de heup. Daarnaast wordt gekeken naar het
Yin yoga wordt gegeven op:
Maandagavond
19.00 - 20.00 uur:
Rixt Wolters
20.15 - 21.15 uur:
Rixt Wolters
Dinsdagochtend
08.45 - 09.45 uur:
Annemarie Dijkstra
Woensdagavond: yin yoga voor (duur)sporters
18.30 - 19.30 uur:
Femke Giebels
Donderdagavond
18.45 - 19.45 uur
Mark van der Galiën
20.00 - 21.00 uur
Mark van der GalIën
Vrijdagochtend
08.45 - 09.45 uur:
Baukje Nynke Hoogeboom
10.00 - 11.00 uur:
Baukje Nynke Hoogeboom
Wil je eens een paar lessen proberen?
Neem gerust contact met ons op.

bewegingsgedrag: worden de spieren in de juiste volgorde en in de
juiste combinatie gebruikt? Is er misschien sprake van spanning?
“Een goede samenwerking van spieren in het hele lichaam is heel
belangrijk. Als blijkt dat het gebruik ergens hapert, dan kun je uit
balans raken. Ook in de breedste zin van het woord”, aldus Femke.

Overbelasting is niet altijd de oorzaak.
Ook onderbelasting of spierzwakte
kunnen pijnklachten veroorzaken.
Behandelplan
Het behandelplan is per individu verschillend maar de meeste
patiënten kunnen met een goed advies en specifieke oefeningen
voor thuis, zelf aan de slag met het herstel. Dit zijn, afhankelijk
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Vergoeding fysiotherapie in 2022

Het komend jaar is fysiotherapie bij Fitaal voor iedereen laagdrempelig toegankelijk.
Fitaal heeft voor 2022 met vrijwel alle landelijke zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.
Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u een chronische
aandoening dan wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed, wel heeft de overheid bij de meeste
chronische aandoeningen bepaald dat de eerste twintig behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed
moeten worden.

Patiënttevredenheid beoordeeld met een 9,2

Op basis van maar liefst 824 ingevulde patiënttevredenheidsenquêtes zijn de fysiotherapeuten van Fitaal vorig jaar (2021)
beoordeeld met een 9,2! Een cijfer waar we ontzettend trots op zijn. Langs deze weg danken wij alle patiënten voor de feedback
die wij via de enquêtes ontvangen hebben. Hiermee kunnen we onze dienstverlening nog beter op u afstemmen.

Zilveren jubileum

Op 8 maart 2022 bestaat Fitaal 25 jaar. Dit jubileum willen we graag vieren met onze leden, en wel op zaterdagochtend 12 maart.
De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag waarbij naast gezelligheid, een sportieve activiteit niet
zal ontbreken. Houdt u 12 maart alvast vrij in uw agenda?

Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2022!
Ook dit jaar mag u rekenen op de hoge
kwaliteit van onze dienstverlening.
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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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

fitaal_drachten
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