Fysioteam Art, een nieuwe naam in een bekend jasje.
Fysioteam Art bestaat al 31 jaar in Geldermalsen, tot enkele weken
geleden onder de naam Fysioteam Midden Nederland. Martin
Kruger, een geboren Geldermalsenaar, die de laatste vijf jaar aan
de praktijk verbonden is, vertelt: “De uitstraling van de praktijk
krijgt een nieuw aanzien, de werkwijze en ons team van
fysiotherapeuten blijven hetzelfde. Activeren, Revalideren en Trainen is het uitgangspunt om
mensen te helpen, weer zelfstandig te kunnen laten bewegen.”
Martin Kruger zet zijn laptop voor het gemak even op de behandeltafel en vertelt: ,,Wij willen de
toekomst van Fysioteam geheel in lijn doorzetten met hetzelfde team en dezelfde werkzaamheden.
Alleen willen we onze specialismen en onze samenwerkingsverbanden nog verder intensiveren en
uitbreiden. Daarom een nieuwe naam en nieuw logo.''
Hij vertelt dat Fysioteam Art vanzelfsprekend alle behandelingen blijft aanbieden zoals voorheen.
Maar ook dat het team zich inmiddels al jaren gespecialiseerd heeft in het begeleiden van knie‐,
heup‐ en schouderklachten. Een belangrijk doel is het behoeden voor een operatie.
Martin: ,,Je kunt je voorstellen dat iemand van halverwege zestig heupklachten krijgt. Natuurlijk
vindt de patiënt het makkelijk om aan een operatie te denken om snel van de klachten af te zijn.
Bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie. Het is onze passie en bevlogenheid om mensen te behoeden
voor voortijdige operaties. Daar valt nog een wereld te winnen”.
Bijna alle specialismen zijn in het vijftienkoppige team aanwezig. Van manuele therapie,
sportfysiotherapie tot en met de revalidatie na een operatie of een ernstige ziekte en het aanmeten
van steunkousen. Fysioteam Art is verder met regelmaat bij de fietsvereniging WTC, op
voetbalvelden, bij hardlooptrainingen en ‐wedstrijden, in de sportschool Healthclub 45, bij de korfbal
of handbal te vinden. Conditietesten voor fietsers en hardlopers en adviezen voor training behoren
tot de dagelijkse werkzaamheden. Of het nu aan het begin van het seizoen is of tijdens het herstel
van een letsel.
Martin lacht en wijst op de lijnen in het nieuwe logo. ,,Kijk, dat is Zwitserlands bekendste berg, de
Matterhorn, vanaf de Italiaanse kant. De Zwitserse kant is stug en steil, daar hoef je niet aan te
beginnen. De Italiaanse kant gaat geleidelijker omhoog met hier en daar een dip. Exact wat onze
patiënten en sporters in de praktijk ook vaak meemaken in hun training en tijdens de revalidatie.
Begeleiding is essentieel in beide gevallen.''
Fysioteam Art kent naast De Pluk, nog vier vestigingen. Kennedylaan 1 in Geldermalsen, de
Healthclub 45 in Meteren, de oude bibliotheek in Geldermalsen en aan de Henriëtte Roland
Holststraat 2 in Culemborg.
Fit zijn, fit worden en fit blijven is ons motto om nog lange tijd gezond en gezellig te kunnen genieten
van het ouder worden. Martin: ,,Als het aan ons ligt, zetten we veel meer op preventie in. Plezierig
ouder worden klinkt toch veel beter dan ziekelijk ouder worden?''
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