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 Return To Play Model

Wij werken met een unieke behandelmethode. Met behulp 
van het Return To Play Model wordt uitgebreid onderzoek 
gedaan naar uw motoriek en naar de oorzaak van de 
blessure. Met deze resultaten wordt een analyse van 
de sporter gemaakt en een behandelplan opgesteld 
waarmee u veiliger en sneller herstelt. 

In de afspraken die hierop volgen krijgt u oefentherapie 
zoals wij dit in het behandelplan hebben beschreven. 
Mocht het nodig zijn, dan passen wij dit oefenplan 
uiteraard aan, want wij weten als geen ander hoe 
belangrijk het is om naar uw lichaam te luisteren. 
Natuurlijk krijgt u na afloop van de oefensessies tips en 
oefeningen mee, om op de lange termijn uw sportlichaam 
ook pijn- en klachtvrij te houden.

Wanneer het nodig is kunnen wij andere specifieke 
disciplines inschakelen zoals een manueel therapeut, 
een podotherapeut of een sportarts. En mogelijk kunnen 
we u behandelen met technieken van verschillende 
specialisaties zoals Medical Taping of Dry Needling.

 Een sportblessure opgelopen?

Helaas kampt elke fanatieke sporter weleens met 
een pijnlijke blessure. Een blessure door overbelasting, 
een verkeerde techniek of een overtreding door de 
tegenstander. Dit is erg vervelend. Het is dan zaak om 
zo snel mogelijk een goed inzicht in de blessure te 
krijgen, een juiste diagnose te stellen en een specifiek 
behandelplan te maken. FysioFits is gespecialiseerd in 
sportrevalidatie en kan u helpen uw sportblessure op een 
unieke manier te behandelen. Natuurlijk geven wij u graag 
advies en voorlichting ter preventie van blessures.

  Wanneer naar een sportfysiotherapeut?

•   Als u een (sport)blessure heeft zoals een 
enkelverzwikking, knie- of schouderklachten. 

•   Als u hulp nodig heeft bij het revalideren na een 
chronische sportblessure zoals overbelasting  
klachten van de knie.

•   Als u hulp nodig heeft na een operatie. 
•   Als u uw techniek wilt verbeteren ter preventie  

van blessures.
•   Als u advies wilt bij het beginnen met sporten, maar 

niet weet hoe u dat moet aanpakken. 
•   Als sport wordt ingezet als onderdeel van een therapie 

bij kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen.



 Hoe werkt het RTP model

1   Tijdens het eerste consult nemen wij 50 
minuten de tijd voor het onderzoeken van de 
blessure en het analyseren van u en de sport 
die u beoefent. We analyseren aspecten zoals 
coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en 
uithoudingsvermogen. 

2   Aan de hand van de verkregen informatie wordt 
een sportgericht behandelplan opgesteld en 
met u besproken.

3   We gaan samen met u aan de slag met het 
behandelplan. In onze oefenruimte met vele 
mogelijkheden werken we aan een veilig en 
snel rentree op de sportvelden.

  Meer informatie?

Heeft u een vervelende (sport)blessure? U bent bij ons in 
goede handen. We zorgen voor een snel rentree op de 

sportvelden. Neem gerust contact met ons op.
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 Team FysioFits

Het team van FysioFits die uw sportblessure 
behandelt bestaat uit Harmke Berenpas (Master 
sportfysiotherapeut i.o.), Casper Oude Lohuis (Master 
manueel therapeut, echografist) en Guido Heerink 
(fysiotherapeut en fitnessinstructeur). Alle drie de 
therapeuten hebben binnen de sportrevalidatie hun 
eigen rol en werken nauw samen. 

Harmke verzorgt de sport fysiotherapeutische 
analyse en stelt het behandelplan op, Casper kijkt 
manueel therapeutisch mee en kan eventueel middels 
echografie een beoordeling geven om direct afwijkingen 
te ontdekken. 

Guido heeft ruime ervaring met het begeleiden van 
sporters door zijn achtergrond als fitnessinstructeur.


