
Fysio Annette de Gooijer bestaat 35 jaar 
en de Medische Training 25 jaar
Het zou eerst alleen een open dag op zaterdag 12 november worden, maar door 
het enthousiasme van patiënten en sporters hangen de slingers bij Fysio Annette de 
Gooijer in Vlijmen de hele week. Vanaf 7 november kan iedereen die in die week een 
afspraak bij de fysiotherapeut heeft of komt sporten bij de Medische Training, naast 
een hoop gezelligheid, ook een presentje verwachten. Daarnaast starten deze week 
ook de twee jubileumacties voor de Medische Training.

Uiteraard draait de jubileumweek om het 
thema gezondheid. Want wie gaat rondsnuffe-
len in de archieven komt er al snel achter dat 
‘gezondheid’ al 35 jaar de rode draad is binnen 
de praktijk. “Voorop staat deskundige fysio-
therapeutische begeleiding, daarnaast denken 
we graag met je mee hoe klachten voorkomen 
kunnen worden en hoe je optimaal begeleid 
kunt worden naar herstel. Dit alles in een 
prettige omgeving en een gezellige sfeer", aldus 
het team. 

De hele week krijgen de fysiotherapie patiën-
ten en de sporters een kleinigheidje mee naar 
huis, staat er vers fruit op de tafel en hangen 
er gezondheidsfeitjes door de hele praktijk. 
Deze ‘wist-je-datjes' zijn gemaakt door de 
verschillende disciplines waarmee de fysio’s 
samenwerken. “Zo komen we tot de beste 
behandeling. We werken samen met voeding- 
en leefstijldeskundigen, ergotherapeuten, 
podotherapeuten, artsen, massagepraktijken 
en zelfs een rouwtherapeut.”  

Medische Training
De Medische Training is in 1996 ontstaan als 
een verlengstuk van de fysiotherapie. Onder 
begeleiding van een fysiotherapeut wordt er 
gesport in de grote zaal. Iedereen heeft een 
persoonlijk programma waarbij tijdens de 
intake wordt gekeken naar de beginstatus. 
Vanuit daar wordt er dan gewerkt aan het op 
pijl houden van de conditie en kracht of juist 
het verbeteren daarvan.

Het sociale aspect van het samen sporten is 
voor velen een grote motivatie om langdu-
rig te blijven trainen. In de trainingsgroepen 
komen sommige mensen zelfs al langer dan 
20 jaar. “Voor alle sporters die al langer dan 
10 jaar komen, is er dan ook op de open dag 
zaterdag 12 november van 10.30-11.30 uur 
koffie en gebak om dit te vieren.” 

Met de start van de jubileumweek, gaat ook 
de Medische Training actie in; schrijf je je in 
voor de Medische Training voor minimaal drie 

maanden, dan is de intake twv 45 euro gratis 
en krijg je een welkomstcadeautje. Deze aan-
bieding loopt tot en met 30 november 2022. 

Iedereen die geïnteresseerd is in de Medische 
Training is van harte welkom om op zater-
dag van 13.30-15.30 uur een kijkje te komen 
nemen. Het team staat dan klaar voor het 
beantwoorden van jullie vragen en doen een 
gratis vitaliteitscheck. Hierin meten de fysio’s 
uw bloeddruk, hartslag, knijpkracht, balans, 
saturatie en nemen zij met je de vragenlijst 
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen 
door.

Heb je vragen 
of wil je graag wat meer informatie? 

Neem dan contact op met Fysio 
Annette de Gooijer, telefoonnummer 
073-5115233 of stuur een mail naar 

info@fysiodegooijer.nl


