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DANK AAN ALLE ZORGPARTNERS! 
 
Het jaar 2016 is bijna voorbij. We kijken terug op een jaar vol beweging en innovaties. Mede dankzij de 
samenwerking met u als zorgpartner sluiten we een mooi jaar af. We danken u dan ook van harte voor de prettige 
intervisiemomenten en samenwerking. Voor nu: Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2017! 

FYSIOTHERAPIE 
 
NIEUW: SHOCKWAVE THERAPIE  
Na de aanschaf van een shockwave apparaat eind 
mei, is nu het hele team bijgeschoold in het werken met 
het apparaat. Een mooie nieuwe therapie om o.a. 
insertie-tendinopathieen te behandelen. 
 
SAMENWERKING HAN EN SENECA  
Per 1 november zijn we een pilot en samenwerking met 
de HAN (Hoge School Arnhem Nijmegen) en SENECA 
(Sport medisch trainings- en expertise centrum) gestart. 
Hiermee willen we een maximale koppeling tussen 
onderwijs, onderzoek en zorg realiseren.  
 
NIEUW: KARS, DESIRÉ, EVA & BART JAN  
Ons fysiotherapieteam is dit jaar aangevuld met 
fysiotherapeut (en oud stagiaire) Kars Abeling en 
manueel-  en sportfysiotherapeut Bart Jan Lourens 
(voorheen werkzaam bij NEC). 
Om onze patiënten een betere en snellere frontservice 
te kunnen bieden is het frontteam uitgebreid met Desiré 
Schamp en Eva Baars.  
 
FYSIOTHERAPIE TOPJUDOKA’S PAPENDAL 
Vanaf 1 december gaat fysiotherapeut en oud top-
judoka, Danny Meeuwsen, 3 maanden als 
fysiotherapeut bij de Nederlandse Judobond op 
Papendal waarnemen. Danny gaat enkele 
Nederlandse topjudoka’s behandelen en begeleiden. 
Fijn voor ons: Danny blijft in die periode 2 dagen per 
week werkzaam bij Fysiotherapie Bottendaal. 

PODOTHERAPIE  
 
PODOTHERAPIE IN ZORGCAFÉ NIJMEGEN  
Sinds afgelopen zomer heeft podotherapie Bottendaal 
een vestiging geopend in het nieuwe Zorgcafé aan de 
Tooropstraat in Nijmegen-Oost. In het Zorgcafé kunnen 
onze patiënten bij diverse zorgverleners op voet- en 
bewegingsgebied terecht. Maar ook voor de aanschaf 
van en advies over (speciaal) schoeisel. 
 
VOXELCARE VOETSCAN: 3D MEETSYSTEEM 
We werken sinds kort met een tweede voetscansysteem: 
Voxelcare. Een geavanceerd (mobiel) 3D meetsysteem 
waarmee we onze inlegzolen ontwerpen & produceren.  
 
MISSTANDEN STICHTING LOOP 
We krijgen veel vragen over een artikel in het NRC van 
17 november jl. In dit artikel worden enkele ernstige 
misstanden belicht die binnen Stichting Loop, de 
branchevereniging van podologen, spelen. We willen 
via deze weg benadrukken dat wij op geen enkele 
manier verbonden zijn met stichting Loop. Onze 
podotherapeuten zijn allen aangesloten bij onze eigen, 
exclusief toegankelijke, landelijke Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten: de NVvP.  
 
MEDISCH PEDICURE: KAYLEE HENDRIKS 
Per 1 september is ons team uitgebreid met medisch 
pedicure Kaylee Hendriks. Zij is werkzaam in het 
Zorgcafé, op het Danielsplein, in Oosterhout, op de 
Graafseweg en in Elst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS 2017 
Ondanks de lastige rekenmechanismen hebben we de contracten met alle zorgverzekeraars voor het komende jaar 
weer getekend. We gaan ook in 2017 voor de ‘nodige’ patiëntenzorg op maat!  


