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Fysiotherapie Kompas 1 jaar!
Agenda
Samenspelplus
Start maart 2017

Rugtraining
Vanaf januari 2017: onder
begeleiding van een manueel
therapeut trainen in
groepsverband. Ook voor
kinderen onder leiding van de
kinderfysiotherapeut,

Up & Down
Start na de meivakantie 2017:
Nieuw multidisciplinair
beweegprogramma voor
kinderen met het Down
syndroom.

Zit met Pit!
Februari 2017; kinderfysiotherapeuten geven
onderwijs over een pittige
houding in groep 5.
Openingstijden praktijk
ma - vr : 08:00 - 21:00
za
: 10:00 - 15:00
Gezondheidscentrum Kompas
Jacques Perkstraat 1
7552 JR Hengelo
074 250 41 34
info@fysiotherapiekompas.nl
www.fysiotherapiekompas.nl
Volg ons op:
FysioKompas

Het jaar 2017 is nu een paar maanden onderweg. Op woensdag 1 maart
bestaat het Gezondheidscentrum Kompas 1 jaar. Ook Fysiotherapie Kompas
bestaat per 1 maart 1 jaar. Het afgelopen jaar kunnen we terug kijken op een
mooi jaar met mooie nieuwe ervaringen en verschillende
samenwerkingsverbanden tussen de disciplines die in het gezondheidscentrum
hun intrek hebben genomen. Op naar de komende 5 jaar voor een volgend
jubileum!
Team Fysiotherapie Kompas.

Nieuwe collega’s
Tim en Elisah

In 2017 zult u Tim Kempers en Elisah
Hofmeijer in de praktijk rond zien
lopen. Bij Tim Kempers kunt u voor
de sportfysiotherapie terecht en bij
Elisah voor kinderfysiotherapie.
Welkom in ons team!

Zit met Pit oefengroep!

Voor aanleren van een goede houding

waaronder een 50-tal alleen in de top
van Nederland tennissen. Onze
collega Tim Kempers zal de sport
fysiotherapeutische begeleiding gaan
verzorgen voor deze club. Tim zal
blessures behandelen, maar ook de
preventie hiervan, tevens zullen er
testen ter bevordering van de
prestatie afgenomen worden.

Last van hooikoorts?

Kinderfysiotherapeute Kompas is een
oefengroep gestart voor kinderen met
een minder goede zithouding en/of
rugklachten. Zij kunnen bij de
kinderfysiotherapeut oefenen om dit
te verbeteren.

Tapen ter verlichting van klachten

Draagdoekconsulent

Deelname onderzoek Activ8

Bij babies

Heeft u hooikoortsklachten? Tapen
kan klachtenverlichting geven. Bel
voor een afspraak of voor meer
informatie over tapen bij hooikoorts.

Fitkids

Tennisschool Flow

Fysiotherapie Kompas gaat
meewerken aan het wetenschappelijk
onderzoek naar de mate van fitheid
van kinderen die deelnemen aan
Fitkids. Hierbij worden er op
verschillende momenten testen
afgenomen en zullen deze kinderen
een beweegsensor gaan dragen (de
Activ8), zodat deze kan registeren
wat het kind op een dag doet.

Tennisvereniging Woolderes is een
club met ongeveer 250 leden,

Kijk voor meer informatie op
www.fysiotherapiekompas.nl

Stephanie Koelen is per september
2016 draagdoek consulente. Dit
betekent dat ze ouders kan adviseren
over het dragen in specifieke
zorgsituaties zoals huilen en onrust,
voorkeurshouding, heupdysplasie of
prematuriteit.

Fysiotherapeutische begeleiding

