Oktober 2020

Wie zijn wij?
Esther van Schaik-Dijcks: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut,
Kinderbekkenfysiotherapeut &
Praktijkhouder
Onno van Schaik: Fysiotherapeut &
Oedeemfysiotherapeut & Praktijkhouder.
Annemiek Verhulst: Fysiotherapeut,
Kinderfysiotherapeut MSc & Sensorische
Integratie Therapeut
Lotte Knol: Fysiotherapeut,
Bewegingswetenschapper &
Kinderfysiotherapeut MSc i.o.
Miranda Hagen: Medisch Secretaresse,
Personal Assistent & Financiële
Administratie

Wat doen wij?
Onze praktijk is een Fysiotherapie Praktijk die zich richt op een patiënten
populatie voor Jong & Oud. Onze visie is dat een patiënt de best mogelijke
zorg dient te krijgen en dat het aanbieden van een breed behandelaanbod
essentieel is om aan een grote diversiteit aan zorgvragen te kunnen
voldoen.
Wij bieden behandelingen in de praktijk en aan huis aan. Wij beschikken
over een deskundig team dat breed geschoold is en aan een brede zorgvraag
kan voldoen.
Expertise: Klachten aan het houding en bewegingsapparaat zoals; NekSchouderklachten & Rugklachten, Bekken & SI klachten, Sportblessures,
Revalidatie na een operatie aan de heup, knie of enkel. Zwangerschapsgym,
Ouderen Fysiotherapie in de praktijk of aan huis, CVA netwerk, Artrose
netwerk, Oedeemfysiotherapie, Fitkids, Overgewicht & Diabetes,
Lifestyle Carrousel voor Ouder & Kind met Diabetes en/of Overgewicht,
Loopanalyses - Loopproblemen en Sportblessures bij kinderen.

Samenwerking met Ketenpartners voor ‘‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’’

Sinds 2 september is Lotte ons team komen versterken. Lotte is afgestudeerd Fysiotherapeut & Bewegingswetenschapper. Ze volgt
de opleiding voor Master Kinderfysiotherapie in Utrecht. Lotte behandeld zowel kinderen als volwassenen, heeft een brede kennis
en beschikt over veel vaardigheden op het gebied van alle klachten aan het houding- en bewegingsapparaat.
Lifestyle Carrousel Ouder & Kind
Vanaf november/ december 2020 starten wij als Kinderfysio & Fysiopraktijk Van Schaik-Dijcks, samen met diëtiste Wieneke
Bloemen met een hele nieuwe uitdaging; ‘‘ De Lifestyle Carrousel ’’ voor Ouder & Kind van 4 t/m 12 jaar met diabetes en/of
overgewicht in de wijk Gouda Oosterwei. Deelname is gratis en kan zonder verwijzing.
Fitkids
Sinds oktober 2020 zijn wij een Fitkids locatie in de wijk Gouda Oosterwei/ Kort Haarlem. Fitkids is een fitness- en
oefenprogramma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een chronische
ziekte, beperking of langdurige aandoening zoals; Astma, Diabetes, Jeugd Reuma, Autisme, ADD/ADHD of
motorische ontwikkelingsachterstand. Het programma word gegeven door een Kinderfysiotherapeut. De meeste
kinderen blijven een half jaar tot maximaal een jaar in Fitkids en gaan daarna sporten bij een club of vereniging. Na
verwijzing van de huisarts of kinderarts kunnen kinderen bij ons starten.
Penders Voetzorg
Sinds september 2020 werken wij samen met Penders Voetzorg om kinderen met loopproblemen en sportblessures nog beter te
kunnen behandelen en middels korte lijnen onze zorg te optimaliseren.

Aanmelden kan via kinderfysiotherapie1@tele2.nl en via telefoonnummer; 0182-528141.

