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RODEN - In december al bijna 32 jaar een begrip in Roden en 
omgeving: Fysio- en Cesartherapiepraktijk Gerard van Vliet. En 
na 32 jaar is de specialist voor mensen met klachten aan het 
houdings- en bewegingsapparaat nog steeds volop bezig met 
ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo werkt hij samen met de 
Hanze Hogeschool, longartsen van het UMCG en Martini Zieken-
huis, collega fysiotherapeuten Beatrijs en Rob Douma, Jan Kos-
ter en Fitnesscentrum Roden aan een bewegingsprogramma 
speciaal voor mensen met de longziekte  COPD. Het programma 
is zo goed als rond en wordt binnenkort in de praktijk gebracht.
Fysiotherapeut en Cesartherapeut  Gerard van Vliet richt zich 
niet enkel op die ene klacht, maar neemt het hele lichaam mee. 
Want het kan namelijk goed zijn dat een onderliggend probleem 
de oorzaak is van de klachten, vertelt Van Vliet. Cesartherapeut 
Van Vliet weet als geen ander hoe belangrijk houding is. Een ver-
keerde lichaamshouding kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld 
een zere knie. “Waar fysiotherapie voornamelijk gericht is op dat 

ene gewricht dat vast zit of pijnlijk is, gaat Cesartherapie verder. 
Na de intake starten we daarom altijd met een uitgebreid onder-
zoek. Hoe komt iemand binnen? We screenen het totaalbeeld. 
Kijken onder andere naar de benen en de stand van heupen en 
enkels. Het verbaast mensen wel eens. Denken ze dat ze hier 
binnen een kwartiertje weg zijn. ‘Nog nooit eerder heeft er ie-
mand naar mijn grote teen en heupen gekeken’, hoor je dan van 
iemand met een schouderprobleem. Want als een schouderblad 
niet op de juiste plek staat kan dat met de bovenrug te maken 
hebben. En dan nóg moet je verder kijken. Een kronkel in de 
rug kan de oorzaak zijn van een doorgezakte voet. En dan ben 
je bij de bron. Eérst de oorzaak achterhalen, dan op zoek naar 
de beste oplossing. De combinatie van cesartherapie en fysio-
therapie is ideaal volgens Van Vliet, versterking heeft gevonden 
in fysiotherapeut Jan Koster. Daarom zijn we heel goed in staat 
om een gewricht technisch gezien goed te analyseren. Na de 
screening zoeken we de beste behandelmethode voor de pati-

ent: of Cesartherapie of fysiotherapie. Onze meerwaarde zit in 
het totaalbeeld. Ieder traject gaan we individueel in. Proberen het 
optimum zo dicht mogelijk te benaderen. En als dat dan lukt, ja, 
dat is geweldig. Dat geeft de jeu aan ons vak!”

Kanaalstraat 60D, Roden. Telefoon: 050 501 6554 
Web: fysio-cesartherapieroden.nl

Fysio- en cesartherapie Gerard van Vliet

‘Eérst de oorzaak achterhalen, dan op zoek naar de beste oplossing’

WESTERKWARTIER – Dat zowel bewe-
gen als voeding belangrijk is, dat weten de 
meeste mensen wel. Maar lang niet ieder-
een weet op welke manier je kunt bewegen, 
waar je terecht kunt om te sporten en wat 
gezonde voeding is. Hierbij bieden de buurt-
sportcoaches van Sociaal Werk De Schans 
ondersteuning. Simke Eding (Zuidhorn), 
Melanie Mijnheer (Marum), Marleen Berg 
(Leek) en Nick Berkenpas (Grootegast) zijn 
dagelijks op pad om alle doelgroepen, van 
0-100 jaar, te helpen waar nodig. “Wij bie-
den de basisondersteuning bij alles op het 
gebied van zorg en leefstijl”, vertelt Eding. 
“Dit alles om te voorkomen dat mensen later 
langdurige zorg nodig hebben”.

De buurtsportcoaches vallen onder Sociaal 
Werk De Schans. Een welzijnsorganisatie 
die basisondersteuning biedt bij alles wat te 
maken heeft met zorg en leefstijl. De buurt-
sportcoaches bedienen alle inwoners van de 
gemeente Westerkwartier, zowel kwetsbare 
groepen, vluchtelingen, kinderen en volwas-
senen. Iedereen komt aan bod. “Een voor-
beeld hiervan is kinderen in armoede”, vertelt 
Berg. “Ook zij willen sporten, maar hebben 
hier niet de financiële middelen voor. Wij bie-
den deze kinderen ondersteuning. Door het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur is het voor alle 
kinderen mogelijk om te sporten. Als men 
zich hiervoor aanmeldt, begeleiden wij hen 
tijdens dit proces”. Een ander voorbeeld is dat 
de buurtsportcoaches inwoners helpen om 
een sportvereniging te zoeken. “We merken 
ook vaak dat mensen wel willen sporten, maar 
dat ze niet weten hoe en/of waar ze dat kun-
nen doen”, legt Mijnheer uit. “Samen met hen 
gaan we dan opzoek naar een goede optie”. 
Het is belangrijk om te weten dat De Schans 
veel samenwerkt met verenigingen en andere 
organisaties in de regio. Hierdoor is er geen 
enkele vorm van concurrentie. De buurtsport-
coaches bieden alleen ondersteuning. 

“Bij het bewegen zijn vier aspecten heel be-
langrijk”, laat Eding weten. “Allereerst is na-
tuurlijk de fysieke gesteldheid van belang. 

Door te bewegen voelen mensen zich beter 
en bouwen ze bovendien een conditie op. Ie-
dereen moet op zijn eigen manier bewegen en 
heeft zijn eigen beweegnorm. Tijdens het be-
wegen is het belangrijk dat iedereen zijn/haar 
eigen grenzen leert kennen”. Naast het fysieke 
aspect is ook het mentale aspect ontzettend 
van belang en ook dat wordt beter door het be-
wegen. “Tijdens het bewegen komt endorfine 
vrij”, gaat Eding verder. “Dat is als het ware 
een geluksstofje, waardoor de sporter een po-
sitief gevoel krijgt. Bovendien krijgt men men-
taal meer energie, doordat ze beter in hun vel 
gaan zitten. Hierdoor is het ook makkelijker 
om in een beter levensritme te komen”. 

Ten derde zorgt het in groepsverband sporten 
er ook voor dat het sociale contact bevorderd 
wordt. Dit is voor iedereen belangrijk, maar 
voor ouderen is het ook vaak een bestrijding 
tegen eenzaamheid. “Door in groepsverband 
te sporten, ben je met anderen in contact”, 
legt Eding uit. “Als wij sportactiviteiten orga-
niseren voor senioren, dan is een koffie/thee 
moment vaak een vast onderdeel van de les. 
Het sociale aspect is echt een belangrijk on-
derdeel van het bewegen. Niet alleen bij seni-

oren, maar ook bij kinderen en volwassenen”. 
Tot slot wijst Eding op de basis waar het be-
wegen voor dient: van A naar B komen. “Het 
is natuurlijk belangrijk dat iedereen zelf kan 
fietsen, zelf hun boodschappen kunnen doen 
en de tuin bij kunnen houden. Het lijkt heel 
vanzelfsprekend dat men dat kan, maar dat is 
niet altijd het geval. Vooral chronisch zieken 
hebben daar moeite mee. Door te bewegen, 
wat alleen de tuin bijhouden ook al is, kunnen 
mensen zich zelfstandig redden. In samen-
werking met VluchtelingenWerk organise-
ren we bijvoorbeeld nu een fietscursus voor 
nieuwkomers. Zo proberen we preventief de 
zelfredzaamheid van de inwoners te behou-
den en te vergroten.”, aldus Eding. 

Hierboven werd al duidelijk dat de buurtsport-
coaches ondersteuning bieden bij alles op het 
gebied van leefstijl. Hier is natuurlijk ook de 
voeding een belangrijk onderdeel van. “Het 
is van belang om hierin de juiste balans te 
vinden”, laat Mijnheer weten. “Hiervoor dient 
onder andere de Schijf van Vijf. Het eten van 
verse groenten zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
er fysiek minder snel klachten optreden. Ech-
ter is het belangrijk om te weten dat wij geen 

diëtist zijn. Wij geven alleen advies en leiden 
inwoners naar de juiste hulp”. Het advies 
geven gebeurt altijd op vraag. Zo geeft Mijn-
heer, net als de andere buurtsportcoaches, 
zo nu en dan voorlichtingen over voeding en 
bewegen op scholen en bij organisaties. Zo-
als bijvoorbeeld op de gezondheidsmarkt van 
Novatec “Daar is dan een project gaande en 
dan worden wij gevraagd om het één en ander 
over bovengenoemde onderwerpen te vertel-
len. Iedereen weet namelijk dat het belangrijk 
is om gezond te eten, maar wat zijn dan ge-
zonde keuzes? Dat proberen wij tijdens zo’n 
voorlichting duidelijk te maken”, aldus Mijn-
heer. 

Dagelijks organiseren de buurtsportcoaches 
diverse soorten activiteiten in de gemeente 
Westerkwartier. Zo vinden er op verschil-
lende basisscholen pleinspelen plaats, is er 
een cursus fietsen voor vluchtelingen en bie-
den de buurtsportcoaches ondersteuning bij 
spelweken. “Het plezier dat mensen in het 
bewegen hebben, staat altijd voorop”, laat 
Berg weten. “Bij veel sportverenigingen in de 
gemeente Westerkwartier kan iedereen vrij-
blijvend drie keer gratis meetrainen. Op deze 
manier kan iedereen kijken welke sport het 
beste bij diegene past”. De buurtsportcoa-
ches hebben uiteraard ontzettend veel plezier 
in hun werk en vinden het fantastisch om met 
zoveel verschillende mensen te werken. Ech-
ter hebben ze ook een doel gesteld. “Een doel 
op de lange termijn is natuurlijk dat iedereen 
in beweging is en dat iedereen, door te bewe-
gen en gezonde voeding, tevreden is over het 
leven. Als wij daaraan kunnen bijdragen, zijn 
ook wij tevreden”, aldus Berg. 

Sociaal Werk De Schans organiseert elke 
week, in samenwerking met andere ver-
enigingen en organisaties, vele activiteiten, 
voorlichtingen, workshops en trainingen. In-
formatie hierover is te vinden op www.sport-
pleingroningen.nl, www.unieksporten.nl en 
www.sociaalwerkdeschans.nl. “Of kom eens 
langs op één van onze spreekuren”, besluit 
Eding. 

Buurtsportcoaches ondersteunen en adviseren inwoners op het gebied van leefstijl 

“Wij hopen dat iedereen, door te bewegen en gezonde voeding, tevreden is over het leven”
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RODEN – Sinds mei van dit jaar kan men bij Fitnesscen-
trum Roden gebruikmaken van E-fit. Fitnesscentrum Ro-
den is daarmee de enige plek in Nederland waar men ge-
bruik kan maken van dit digitale fitnessprogramma dat zich 
volledig aanpast aan de individu. ‘’Het is echt een vernieu-
wend gezondheidsconcept dat zich richt op fitheid, vitaliteit 
en meer beweeglijkheid. Naast het versterken en verstevi-
gen van de spieren, wordt er ook aandacht besteed aan le-
nigheid door middel van stretchtoestellen’’, vertelt Bert de 
Groot van het fitnesscentrum Roden. Er zijn veel mensen 
die zittend werk doen. Daardoor worden de heupbuigers 
verkort, gaan schouders en het hoofd naar voren staan. Met 
dit concept wordt deze houding heel snel hersteld, dit heeft 
een gunstig effect op rug nek en schouderpijn.  Na een paar 
trainingen kan men het verschil in houding al merken. De 
training is voor jong en oud, want volgens De Groot is ie-
mand trainbaar zo lang diegene leeft. ‘’Dit concept gebrui-

ken wij als eerste in Nederland en dat zingt rond. Zo zijn er 
al vertegenwoordigers van dertig andere sportscholen uit 
het hele land bij ons geweest om te kijken hoe het werkt. 
Zelfs vanuit Denemarken zijn een aantal geïnteresseerden 
naar Roden gekomen om te kijken.  Het is echt een schit-
terend, volledig geautomatiseerd systeem.  Het apparaat 
merkt waar de spier het sterkst is en past daar haar weer-
stand op aan. Na zeven trainingen staat er een test op het 
programma. De apparaten worden dan aan de hand van de 
resultaten opnieuw ingesteld. Op basis van de progressie 
krijgt de gebruiker ook een nieuw trainingsprogramma.  
Hierdoor blijft er variatie in de trainingen zitten en blijft het 
leuk’’, aldus De Groot. E-fit proberen? Dat kan! Kom gerust 
eens langs bij Fitnesscentrum Roden aan de Kanaalstraat 
60-D te Roden of kijk op de website www.fitnesscentrum-
roden.nl voor meer informatie. Telefonisch is het fitness-
centrum te bereiken via 050-5013000.

Fitnesscentrum Roden

Bert de Groot – ‘’Digitaal fitness, maar dan in onze vorm gegoten’’

ECHOGRAFIE: Het scannen van gewrichten, 
spieren, pezen, zenuwen, zwellingen, oedeem, 

huidaandoeningen en bloedvaten.

OEDEEM: Speciale techniek bij vochtophoping. 
Zeer eff ec� ef na opera� es, bij openwond en 

(bijzondere) aandoeningen.

EPTÉ: Nieuwste techniek bij aanhoudende
peesklachten en verkalkingen, die niet reageren 

op andere technieken. Erg succesvol !!

REVALIDATIE / FYSIO-FITNESS: Nieuwe 
trainingsmethodes, moderne apparaten, 
persoonlijke begeleiding, super resultaat.

SHOCKWAVE: Behandelen van hielspoor,
peesaandoeningen, verkalkingen, spasme.

Ook bindweefselproblemen en wervelkolom

Informeer naar de mogelijkheden en de voor u meest 
geschikte therapie. Veel kennis van zaken aan boord 

en zeer ruime openings� jden. Graag tot ziens!

FYSIOTHERAPIE BLIJFT IN BEWEGING!

N I E U W E W EG  2  ,  RO D E N  T E L :  0 5 0  –  5 0 1  2 6  3 6 
W W W.V E E N E N F YS I O. N L

N I E U W E W EG  2  ,  RO D E N  T E L :  0 5 0  –  5 0 1  2 6  3 6 W
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LEEK – Het gebouw van Mondzorgcentrum Leek is net 
nieuw en staat middenin een groeiwijk. Erik Jan Hom-
mes is er iedere dag werkzaam als tandarts en vertelt 
waarom Mondzorgcentrum Leek zo vooruitstrevend 
is: ‘’Wij hebben allerlei disciplines onder een dak. Zo 
kunnen mensen bij ons terecht voor klikgebitten, pro-
theses, beugels en implantaten. Noem het maar op en 
wij kunnen het. Bovendien hebben wij voor de hard-
werkende medemens flexibele openingstijden. Zo zijn 
we meerdere avonden geopend voor mensen die het 
tijdens kantooruren niet redden om langs de tandarts 
te gaan.’’ Dat laatste wordt dan ook erg gewaardeerd 
merkt Hommes. De tandarts verricht naast reguliere 
tandheelkunde ook de implantologie en MRA’s bij 
Mondzorgcentrum Leek. Een MRA, Mandibulair Repo-
sitie Apparaat, is een beugel die in de mond gedragen 
wordt tegen snurken en apneu en individueel wordt 
vervaardigd. Hij geeft aan dat Mondzorgcentrum Leek 

gevestigd is in een wijk waar veel kinderen wonen: ‘’Wij 
leggen de focus vooral op preventie. Dat vinden we heel 
erg belangrijk. Daarom hebben we ook een program-
ma opgezet voor basisschool in de wijk. Tijdens dit 
programma leren we de kinderen spelenderwijs hoe 
ze bijvoorbeeld het best poetsen. Middels een toneel-
stukje wordt de nadruk gelegd op hoe kinderen proble-
men met het gebit kunnen voorkomen. Daarnaast ont-
vangen de kinderen altijd een verrassingspakketje aan 
het eind.’’ Angst voor de tandarts? Dat is ook geen pro-
bleem bij Mondzorgcentrum Leek, want zij hebben een 
heuse angsttandarts in dienst! ‘’Er zijn geen redenen 
om niet eens een kijkje te komen nemen bij ons in het 
Mondzorgcentrum Leek, dus kom gerust langs en kijk 
wat we voor u kunnen betekenen’’, besluit Hommes. 
Mondzorgcentrum Leek is gevestigd aan de Hyacint 1 
te Leek en te bereiken per mail via info@mondzorgleek.
nl of telefonisch via 0594-580779. 

Mondzorgcentrum Leek

Erik Jan Hommes: ‘’Wij hebben allerlei disciplines onder een dak’’
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KANAALSTRAAT 60 D | RODEN | 050 50 13 000 
       |  WWW.FITNESSCENTRUMRODEN.NL

FITTER
VITALER en meer
BEWEEGLIJKHEID

NIEUW
GEZONDHEIDS
CONCEPT

e-FIT

Spier- en mobiliteitstraining voor iedereen, eFIT maakt het makkelijker, 
leuker en motiverender! Eenvoudig en veilig trainen, dankzij 
volautomatische toestellen en jouw persoonlijke polsband.

√ Eff ectief trainen, slechts 2x35 minuten per week 
√ Voorkomt en corrigeert een verkeerde houding 
√ Verbeterd conditie, spierkracht en lenigheid
√ Geschikt voor afvallen en gewichtsbeheersing
√ Altijd en overal inzicht in je trainingsresultaten
√ Resultaten zichtbaar en voelbaar binnen 3 tot 6 weken

Probeer eFIT met tevredenheidsgarantie!
Maak nu een afspraak met onze adviseur om te kijken of eFIT iets voor u is.

Bel 050 501 3000 of kijk op 
fi tnesscentrumroden.nl

Gerard van Vliet, fysiotherapeut
 
  “Met een passieve lifestyle en veel zittend werk komen de klachten 

vanzelf. Natuurlijk kunnen we die oplossen maar beter is voorkomen. 
In beide gevallen is bewegen het medicijn. Maar dan wel veilig en goed 
gedoceerd, maatwerk met persoonlijke instellingen daar draait het om. 

 Het digitale eFit trainingsconcept voldoet aan deze criteria.”

  P

ROBEER NU
       ZONDER RISIC

O

TEVREDENHEIDS
garantie

RODEN - een huid die uit balans is, duidt 
erop dat de ‘eigenaar’ ook uit balans 
is. Daarom is het verstandig om bij een 
huidprobleem niet alleen te kijken naar 
de huid zelf, maar ook naar de mens er-
achter. 
Huidspecialist Claudia esser van Huid 
totaal begeleidt mensen op hun weg 
naar een gezonde en stralende huid. 
Via een huidscan is meteen heel duide-
lijk te zien wat je huid nodig heeft om 
weer in balans te komen. Middels een 
kennismakingsbehandeling voel en er-
vaar je de producten die perfect op jouw 
huid zijn afgestemd. Claudia werkt al-
leen met hoogwaardige producten en 
zogenoemde ‘dermaceuticals’. Dat zijn 
cosmetische producten op de grens van 
geneeskunde met een hoge concentra-
tie aan actieve bestanddelen die de huid 
verbeteren. Claudia begeleidt je in het 
hele huidverbeteringsproces. ‘Het doel 
moet altijd een gezonde huid zijn’, vol-

gens Claudia. een gezonde huid vormt de basis voor een natuurlijke en mooie uitstraling. VoeL 
eN erVAAr NIeUWe ProDUCteN ben je onzeker of nieuwe producten ook echt bij je passen 
en de gewenste resultaten opleveren? bij Huid totaal maak je kennis met nieuwe producten 
voor thuisgebruik via een zogenoemde ‘kennismakingsbehandeling’. Dan ervaar je meteen wat 
de producten voor je doen en hoe je alles thuis zou kunnen gebruiken. Na afloop ontvang je een 
persoonlijk productenkompas. Dit is voor jou de complete gebruiksaanwijzing voor thuis.
 ‘Het leven is constant in beweging en verandering is heel normaal. Ik raad mijn klanten aan om 
iedere 6-8 weken even bij mij langs te komen voor een korte check van de huid. Zo blijf je altijd 
op de hoogte van je momentele status quo en weet je zeker dat je optimaal bezig bent met de 
verzorging van je huid. bovendien ben je dan weer heerlijk gemotiveerd om thuis mooi aan de 
slag te kunnen gaan met de nieuwe of bekende producten.’ 
Claudia: ‘Ik hoop dat dit artikel je kan inspireren om in actie te komen met je huid en een af-
spraak te gaan plannen voor jou persoonlijke huidcheck. een investering in hoogwaardige pro-
ducten is een investering in jezelf. Dus geniet van een stralende en gezonde huid. Heb je nog 
vragen of wil je graag nog iets weten dan verheug ik mij op jouw reactie. Wees stralend jezelf 
met een gezonde huid.’
U vindt Huid totaal aan de boterbloem 21 te roden. tel. 06 15619721. 
kijk ook op www.huidtotaal.com. 

Huid Totaal

‘Een gezonde huid, dat is altijd het doel’
PEIZE - Natuurvoedingsdeskundige Bi-
anca Talens helpt je gezonder te wor-
den, waardoor lichamelijke klachten als 
vermoeidheid, slecht slapen, een opge-
blazen gevoel, hoofdpijn en overgewicht 
verdwijnen. Ze geeft tips en adviezen 
waardoor men beter leert te luisteren 
naar het lichaam en weet welke voe-
dingsstoffen goed voor iemand zijn en 
welke beter vermeden kunnen worden. 
Een bijzonder programma die de natuur-
voedingsdeskundige aanbiedt is Metabo-
lic Balance. 
een hormoonhuishouding verandert 
compleet wanneer iemand in de over-
gang raakt. Het kan dus zo zijn dat er 
meer kilo’s worden opgeslagen ondanks 
dat iemand gezond eet. Dit komt om-
dat het metabolisme wordt beïnvloed. 
tijdens de overgang maakt het lichaam 
minder oestrogeen aan. Hierdoor ver-
brandt lichaamsvet minder effectief 
dan voorheen. bovendien verandert  
de gewichtsverdeling. Lichaamsvet van 
de benen en billen verplaatst zich naar 
de buik. Gewichtstoename heeft nade-
lige gevolgen voor de algehele gezond-
heid en  deze extra kilo’s kunnen andere 
overgangsklachten verergeren. Het Meta-
bolic balance stofwisselingsprogramma 
is een voedingsplan op maat en zorgt 
ervoor dat de stofwisseling weer in ba-
lans wordt gebracht. Dat is de oplossing 
voor hormonale klachten en gewenste 
gewichtsvermindering. Het programma 
bestaat uit een op maat gemaakt voe-
dingsschema en voedingsmiddelenlijst 
dat wordt opgesteld aan de hand van  
bloedwaarden en gezondheidsgegevens. 
Het schema bevat de juiste hoeveelheden 

en in de lijst staan alle voedingsmiddelen 
die bij de stofwisseling van de persoon in 
kwestie passen. er zal geen hongergevoel 
ontstaan, want de voeding geeft veel ver-
zadiging en rust van binnen na elke maal-
tijd. Met het persoonlijk voedingsplan van 
Metabolic balance kan er gezond worden 
afgeslankt, de hormoonbalans worden 
hersteld en zal men meer energie krijgen.
tijdens een vrijblijvend en gra-
tis kennismakingsgesprek wordt al-
les uitgebreid verteld over dit we-
tenschappelijk effectief bewezen 
programma. Aanmelden kan via een mail 
naar info@natuurvoedingsgeneeskunde.nl  
of per telefoon 06-11168234. kijk voor 
meer informatie over het programma op 
de website www.natuurvoedingsgenees-
kunde.nl. Natuurvoedingsdeskundige bi-
anca talens is te vinden aan de Wieldrayer 
14 in Peize.

BIANCA TALENS Voedingsdeskundige

afvallen tijdens de overgang met Metabolic Balance 
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STREEK – Als we het over gezondheid 
hebben, denken we vooral aan een ap-
pel, een glaasje melk, een bordje yoghurt 
en verse groente. Maar er is meer. Oud-
langebaanschaatser en topcoach Gerard 
Kemkers uit Peize is blij met de aandacht 
voor gezonde voeding, maar er loert een 
ander gevaar in dit digitale tijdperk. Dat is 
beweging of eigenlijk het gebrek er aan. 
“Waar staan we over vijftien jaar met onze 
ogen, botten en spieren, nu we met zijn 
allen zoveel en zo vaak naar een beeld-
scherm kijken?”, vraagt Kemkers zich af. 
“Waar staan we met ons mentale welzijn? 
Toen de mensen net begonnen met roken, 
waren er ook nog geen onderzoeken over 
de schadelijke effecten van roken gedaan. 
Ja, daar maak ik me wel zorgen over”. 

Gerard kemkers. eigenlijk hoeft deze 
naam geen introductie. toen er eind jaren 
’80 en ’90 bij de oud-schaatser nog sprake 
was van haar, had hij nog een flinke bos 
krullen. op de olympische Spelen 1988 in 
Calgary veroverde hij de bronzen medaille 
op de 5 kilometer. Jarenlang was hij een 
van de toonaangevende langebaanschaat-
sers in Nederland en schurkte dicht tegen 
de wereldtop aan. Vocht heroïsche gevech-
ten uit met Hein Vergeer, bart Veldkamp 
en Leo Visser. Verder waren er de legen-
darische gevechten met rus oleg boz-
jev. en kemkers was ook de man die zijn 
schaatscarrière moest stoppen vanwege 
de beruchte zwabbervoet en van het dra-
matische baanincident met Sven kramer. 
kemkers werd coach bij tVM waar hij met 
Coen Verweij, Ireen Wüst en Sven kramer 
alles won wat er maar te winnen viel. re-
cent werkte hij nog bijna twee jaar bij FC 
Groningen als manager performance. bo-
ven alles is hij vader van twee kinderen. 
een indrukwekkende en dynamische pal-
mares.  

Inmiddels houdt kemkers zich bezig met 
talentontwikkeling en geeft hij lezingen 
over talentontwikkeling, coaching, team-
building en samenwerking. een gezonde 
levensstijl is altijd belangrijk geweest 
in het leven van de oud-topsporter. Hij 
ziet een behoorlijke verandering in le-
vensstijl plaatsvinden in de maatschap-
pij, wat in zijn ogen een bedreiging zou 
kunnen vormen voor onze gezondheid. 
“We leven in een tijdperk waarin we veel 
achter een beeldscherm zitten”, laat 
de inwoner van Peize weten. “Daar is  
niets mis mee, ik doe daar zelf ook aan 
mee en maak ook dankbaar gebruik van 
de mogelijkheden die dat biedt. Wat wel 
een gevaar is, is de verslavende werking 
van een beeldscherm. We hebben de nei-
ging om er te veel en te vaak achter te 
zitten en daardoor bewegen we te weinig. 
Het vermijden van beweging is een reële 
bedreiging voor onze gezondheid. Vroeger 
speelden we met vriendjes buiten en zoch-
ten we avontuur en plezier buiten de deur. 
ook als het regende. We gingen door weer 
en wind op onze fiets naar school. Nu zie 
ik tot mijn verbazing jonge mensen al met 
een elektrische fiets hun boodschappen 
doen of naar school gaan”. 

Meer bewegen dus, is het pleidooi van 
kemkers, maar hoe gaat dat lukken? ou-
ders zijn zelf vaak druk en maken zelf al 
te weinig tijd vrij om aan hun dagelijkse 
beweging te komen. Hoe komen onze kin-
deren dan nog in beweging? kemkers vindt 
dat beweging vooral een verantwoorde-
lijkheid is voor ouders, maar ziet ook een 
grotere rol voor sportverenigingen weg-
gelegd. “Natuurlijk, in de eerste plaats 

is het de verantwoording van ouders hun 
kinderen te motiveren om te bewegen”, 
zegt kemkers. “ouders moeten weten hoe 
belangrijk bewegen is voor de gezondheid, 
voor de korte maar vooral ook langere 
termijn. Daarin is het goede voorbeeld 
geven belangrijk. of onderneem samen 
met je kinderen en buitenactiviteit. Maak 
eens een wandeling met elkaar. eigen-
lijk zou het mooi zijn om de digitale we-
reld en de buitenwereld meer met elkaar 
te verbinden. Zoals met de Pokémon-app 
en nu bijvoorbeeld met de Jachtseizoen-
app waar je via je smartphone avon-
tuurlijke buitenactiviteiten kunt doen.  
of je zou op de één of andere manier extra 
FIFA-coins moeten krijgen als je een uur 
buiten bent geweest of iets dergelijks. Ik 
zie daar veel mogelijkheden voor de toe-
komst. Net als een grotere en andere rol 
van sportverenigingen. Het zou mooi zijn 
als sportverenigingen kinderen op de ba-
sisschool uit school een plek kan bieden 
om te sporten. en dan heb ik het over alle 
takken van sport. Dat kinderen uit school 
naar een sportclub kunnen en kennis kun-
nen maken met diverse sporten, zodat ze 
dan op latere leeftijd een definitieve keuze 
kunnen maken. Dat zal een andere denk-
wijze en manier van organiseren vragen. 
Uitnodigend en laagdrempelig. Uiteindelijk 
komt dat ook het ledenaantal van de sport-
verenigingen ten goede, denk ik. Leden-
aantallen lopen nu terug. Ik zou ook plei-
ten voor veel meer samenwerking tussen 
scholen en sportverenigingen. op school 
zou de taak van de gymleraar bijvoorbeeld 
kunnen worden uitgebreid en zou deze ook 
dichter bij de sportclubs kunnen staan. 
een sportclub zou niet de prestaties cen-
traal moeten zetten, maar een levensstijl. 
Ik vond schaatstraining vroeger leuk, om-
dat we ook drie kwartier van de training in 
het bos zaten en in bomen aan het klim-
men waren. Wanneer je plezier centraal 
stelt, heb je direct de beste garantie voor 
succes”. 

Het blijft bijzonder om te zitten tegen-
over de man die in alle olympische hal-
len stond. Die de druk over tienden van 

seconden en de verwachtingen van een 

heel land weerstond en kramer en Wüst 
naar grote successen leidde. De bevlogen-
heid lijkt alleen maar te zijn toegenomen. 
kemkers denkt na over dingen, heeft veel 
kennis opgedaan in studies maar heeft 
bovenal de ervaring op het allerhoogste 
niveau. Wat de voormalig schaatscoach 
vooral wil benadrukken is om de sporter 
altijd te behandelen als mens, ongeacht 
de tak van sport en leeftijd. “bij sport-
clubs zijn vaak veel vrijwilligers actief”, 
laat kemkers weten. “Dat zijn mensen die 
hun uiterste best doen, maar vaak zetten 
ze vooral in op gewenst gedrag. Zij zijn de 
baas en zetten oefeningen uit. Het middel 
om hun doel te bereiken is straffen en be-
lonen, terwijl je toch wilt dat kinderen op 
een zo jong mogelijke leeftijd keuzes leren 
te maken vanuit een intrinsieke motivatie.  
Het zou heel waardevol zijn als er bij sport-
clubs een paar mensen werken die een 
pedagogische achtergrond hebben en de 
vrijwilligers kunnen ondersteunen. een 
voetbalclub is niet per se de plaats waar je 
goed voetbal moet leren spelen, maar een 
ontdekkingstocht. Voor een coach is het 
persoonlijke contact met zijn spelers het 
allerbelangrijkste. Dat geldt bij kinderen 
maar ook bij volwassen spelers. Help ze te 
ontdekken wat hun kracht is en geef ze de 
veiligheid om in die weg te voelen dat ze 
fouten mogen maken. op die manier leert 
iemand te sporten vanuit zijn hart, vanuit 
zijn creativiteit. Het krijgt zelfvertrouwen 
en zelfredzaamheid en wordt mentaal 
krachtig. Alleen dan kan een sporter het 
maximale rendement uit zijn eigen kunnen 
halen en vooral ook plezier ervaren. Wat is 
er gezonder dan je lekker te voelen en ple-
zier te hebben?”, aldus kemkers. 

Gerard Kemkers over het belang van bewegen in het digitale tijdperk: 

“geef FiFa-coins voor een uur buiten zijn”

Lekker in je vel betekent regelma-
tig bewegen. Steeds meer mensen 
zijn zich bewust van het belang van 
een gezonde leefstijl. En willen we 
een beetje gezond ouder worden is 
sporten zelfs een must. Niet alleen 
voor je lichaam, maar ook voor je 
geest. 
Fitclub rodenburg  in Leek is een 
kleinschalig maar volwaardig en 
compleet fitnesscentrum. Fitclub 
rodenburg heeft een zeer breed 
aanbod. er is altijd wel een les of 
training die aansluit bij je persoon-
lijke doelen. en dat in een gemoedelijke omgeving met een relaxte en gezellige sfeer. Je kunt 
7 dagen per week trainen op de cardiotoestellen en op de unieke eGym krachtcirkel.  De eGym 
is eenvoudig, veilig en effectief trainen in slechts 30 minuten per keer! Daarnaast zijn er bijna 
50 groepslessen per week. Verschillende Les Mills en freestyle groepslessen o.a. bodyPump, 
bodybalance, tone, Yoga en Yin Yoga, rotate , bootcamp (outdoor) en Vitaal Fit. 

Yoga: een zeer waardevolle en gezonde toevoeging in je leven. Verschillende houdingen volgen 
elkaar op in een fijne flow, ze maken je spieren sterker, je krijgt meer balans en souplesse. 
De ademhalingsoefeningen samen met de meditatie zorgen voor rust en balans in je hoofd.

rotate:  De nieuwe spinningles! Je traint je uithoudingsvermogen en pakt gelijk een stukje 
spiertraining mee voor de benen, billen en rug. bovendien is fietsen minder belastend voor je 
gewrichten en knieën. en daarnaast is rotAte echte calorieën killer. een 45 en 30 min vari-
ant, ook geschikt voor beginners. 

Vitaal Fit: De intensiteit is hier een stuk lager dan de andere lessen, maar toch een volwaar-
dige les. De nadruk ligt op spierversterkende en balans oefeningen, maar uiteraard ook een 
stukje conditie.

Voor wie liever niet in grote groepen traint of graag persoonlijk begeleidt wil worden zit je ook 
goed bij de Fitclub. Daarbij kunnen de personal trainers je begeleiden om je doel te behalen.
overtuigd van het belang van bewegen? en doe je dat het liefst in een prettige, laagdrempelige 
omgeving? Direct even bellen dan met Fitclub rodenburg. Succes verzekerd. 
Fitclub rodenburg, rodenburg 2 Leek. telefoon: 0594 740 842. Web: www.fitclubrodenburg.nl 

Fitclub Rodenburg  

Lekker werken aan je gezondheid, conditie,  
spierkracht of figuur doe je bij de Fitclub in Leek
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RODEN - Heb je last van donkere over-
beharing? De Plasmalite helpt je er 
voorgoed vanaf! Plasmalite is geschikt 
voor het ontharen van oksels, bikini-
lijn, bovenlip, kaaklijn, rug, borst en 
benen, weet Fennie Koops van de ge-
lijknamige beautysalon te vertellen. 

Lichtpulsen veroorzaken plaatselijke 
warmte en vernietigen de haarzak-
jes, waardoor de haargroei stopt. De 
meeste cliënten ervaren de Plasmalite 
behandelingen als zeer prettig, omdat 
ze nooit meer hoeven te scheren, te 
harsen of te epileren. Stel je eens voor 
dat je geen last meer hebt van pijnlijk 
ingegroeide haartjes, stoppeltjes, irri-
taties en ontstekingen.
over het algemeen is ontharen met be-
hulp van licht te verkiezen boven elek-
trisch ontharen. Maar bij lichte en grijze 
haren kan elektrisch ontharen uitkomst 
bieden. bij elektrisch ontharen wordt 
een dun steriel naaldje langs de haar-
schacht in de huid geschoven. Hierna 
volgt een stroomstootje die het haarzakje en de omgeving vernietigt. Hierdoor kunnen 
voedingsstoffen de haar niet meer bereiken en stopt de haargroei.

De behandelduur is afhankelijk van de mate van overbeharing en de frequentie waar-
mee wordt behandeld. In het begin word je misschien wekelijks behandeld. Later wordt 
de periode tussen de behandelingen steeds groter. bij ernstige overbeharing in het ge-
laat worden de kosten van de behandelingen door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) 
vergoed. Soms is er een medische indicatie van een arts noodzakelijk.

Wil je graag meer informatie over de behandelingen? Neem dan gerust contact met 
mij op voor een gratis intakegesprek, tel.nr. 050-5010406 of via www.beautysalonfen-
niekoops.nl. Hier vind je ook meer informatie over de behandelingen.

Beautysalon Fennie Koops

Blijvend ontharen met 
Plasmalite en elektrisch epileren

RODEN- Koos de Roo werkt sinds 1988 als paranormaal 
genezer. Zijn bloeiende praktijk is gevestigd aan de 
Bleijenbeek 31 in Roden. Daarnaast heeft hij ook een 
praktijk aan de Edelstenenbaan 15 in IJsselstein. 

,,Een paranormaal genezer werkt vanuit zijn intuïtief en 
telepathisch, en niet vanuit het verstandelijk weten. Het 
werk van een genezer staat lijnrecht tegenover het koele, 
verstandelijk beredeneren.” 

,,Door een studie is het paranormaal genezen niet te 
leren, het is een begaafdheid waar je mee werkt. In de 
jaren dat ik als paranormaal genezer werk, heb ik veel 
vragen gehad over mijn werk. Ik weet dat er nogal veel 
scepsis en onwetendheid is over mijn manier van gene-
zen (wat je niet weet is vaak vreemd). Mijn manier van 
behandelen is holistisch. Dat houdt in dat je de complete 
mens behandelt, dus niet alleen zijn lichamelijke klach-
ten, maar ook de psyche. Uiteraard is mijn eerste doel 
de lichamelijke klachten die ervoor gezorgd hebben dat 
mensen bij mij terecht zijn gekomen, op te lossen. 

De behandeling gaat meestal als volgt: Ik vraag mensen 
gekleed op de behandeltafel plaats te nemen. Vervol-
gens leg ik mijn handen op een aantal plekken op het 
lichaam waardoor ik in staat ben om te ervaren welke 
lichamelijke problemen zich voordoen. Dit kan gepaard 
gaan met golven, tintelingen en gevoel van kou en/of 
warmte. Daarna ga ik aan het hoofdeinde van de be-
handeltafel zitten en leg mijn handen naast het hoofd. 
Je gaat je dan rustig voelen, en je kunt in trance raken. 
Trance houdt in dit geval in dat je in een stadium komt 
tussen slapen en wakker zijn in (je hoort alles, weet alles, 
maar voelt je erg ontspannen).

Mensen bestaan uit cellen, die als er problemen zijn, 
in onbalans zijn. De oorzaak zijn dan blokkades die de 
normale natuurlijk energie tegen houden. Door die blok-
kades weg te halen, stroomt  de natuurlijke energie weer 
door het lichaam en brengt het de cellen weer in balans. 
Tegelijkertijd met het oplossen van de lichamelijke klach-
ten kijk ik wat de oorsprong van de klacht is. Mijn visie is 
namelijk dat lichamelijke klachten voortkomen uit pro-
blemen in het (onder)bewustzijn.

Wanneer iemand in mijn praktijk komt, kun je zien dat 
ik sterk Oosters georiënteerd ben. Het Oosterse denken 
is dan ook sterk in mijn werk verweven. Dit houdt in dat 
ik de aura (je energieveld) en chakra’s* (7 hoofdbronnen) 
“lees” waardoor ik een goed beeld krijg waar de oorzaak 
van de problemen liggen. 

Al bij de eerste behandeling kan ik je aangeven hoeveel 
behandelingen je nodig hebt en hoe jouw herstelproces 
verloopt. Dit klinkt misschien een beetje eng, maar alles 
wat ik te weten krijg, is in het belang van het herstel.” 

Wat voor problemen worden in 
mijn praktijk zoal behandeld
,,Wat ik mijn praktijk vaak tegenkom zijn: nervositeitpro-
blemen (overspannen/burn-out), ontstekingen, astmati-
sche bronchitis, migraine, hyperventilatie, rugklachten, 
allergieën, eczeem, examenvrees /faalangst, slaappro-
blemen, reuma, oedemen, maag en darmproblemen, 
sportblessures, stels, (neus)poliepen, bloeddrukafwijkin-
gen, autisme, ischias, overdadig littekenweefsel, vrucht-
baarheidsproblemen, Gilles de la Tourette, enzovoort. 

Resultaten lopen uiteen van verbetering tot volledige 
genezing, afhankelijk van de aard van de kwaal en 
“noodzaak” tot genezing. Is er na zes behandelingen 
geen verbetering, dan is het beter te stoppen met deze 
geneeswijze. 
Patiënten met levensbedreigende ziekten of besmette-
lijke aandoeningen worden altijd naar de huisarts ver-
wezen.

Praktijk Koos de Roo
Praktijk voor Holistische geneeswijze en Coaching
Bleijenbeek 31 in Roden (Drenthe).
Edelstenenbaan 15 in IJsselstein (Utrecht).
Tel. 06-20415230
koosderoo@kpnmail.nl
www.praktijkkoosderoo.nl

Praktijk voor holistische geneeswijze en coaching
Paranormaal genezen is een begaafdheid
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RODEn – bas 
becht is pas tien 
maanden met 
zijn eigen be-
drijf Podologie 
Praktijk becht 
onderweg, maar 
is nu al uitge-
groeid tot hét 
adres voor men-
sen met voet-, 
knie-, heup- en/
of rugklachten. 
Volgens becht 
is bij podologie 
niet alleen de 
voet belangrijk, 

maar het hele lichaam. Als er namelijk iets mis is met de voet, dan werkt dit vaak door 
naar de knie, heup of rug. Podologiepraktijk becht maakt echt tijd voor de klant: ‘’Ik 
vind het belangrijk dat de cliënt zich op zijn gemak voelt. Daarom is de benadering 
erg persoonlijk en neem ik de tijd voor een cliënt. bij de meeste praktijken staat een 
cliënt binnen een half uur weer buiten, maar voor een afspraak plan ik altijd een uur. 
Hierdoor krijgt de cliënt de juiste aandacht.’’ becht zegt zelf eigenlijk anti-steunzolen 
te zijn: ‘’De meeste mensen zien steunzolen als een middel dat de rest van het leven 
gebruikt moet worden. Ik zie het eerder als een soort mitella. Het is een hulpmiddel 
om iets te herstellen, waardoor je dus niet de rest van je leven met steunzolen loopt.’’ 
Deze visie is gebaseerd op de visie van Dirk van der Meulen uit tolbert. Volgens becht 
kwam zijn manier van werken dichtbij perfectie en daarom zet hij dat voort in zijn eigen 
praktijk: ‘’De droom om een eigen praktijk te hebben ontstond eigenlijk toen ik Dirk 
leerde kennen. De passie die hij had voor zijn vak en de manier waarop hij dat deed, 
waren erg indrukwekkend. Met dat in het achterhoofd, ben ik mijn eigen praktijk be-
gonnen. Ik houd niet van haastwerk en bij mij krijgt de cliënt waar het recht op heeft. 
bijvoorbeeld een jaar nacontrole bij de aanschaf van steunzolen en eerlijk advies over 
behandeling. Als ik iemand niet kan helpen, dan probeer ik diegene zo goed moge-
lijk door te verwijzen naar personen die dat wel kunnen.’’ Dirk van der Meulen over-
leed drie weken voordat becht zijn diploma in ontvangst nam: ‘’Ik ben blij dat ik hem  
heb leren kennen, want zijn visie zet ik in mijn eigen praktijk voort.’’

Hoe dan?
3 maanden traject met makkelijke, gezonde weekmenu’s, 
1-1 coaching 
 
Heb je vragen of interesse in een 
gratis kennismakingsgesprek? 
Neem dan contact op met Gea Hut, 
gewichtsconsulent in Leek
tel: 06-22790018
Mail: info@geahut.nl

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging  
Gewichtsconsulenten Nederland. Voor de cliënt die aanvullend verzekerd is kan een 
gedeelte of volledig vergoed worden door de zorgverzekering 
(je eigen risico wordt in dit geval niet aangesproken).

Bas Becht Podologie

Gea Hut - Gewichtsconsulent

‘Onder een wiebelende tafel 
of stoel, leg je ook een viltje’

Zou je graag van die extra kilo’s 
af willen of juist wat kilo’s er bij? 



15 OKTOBER 2019 PAGINA 31

LEEK – Al meer dan tien jaar is de praktijk van Annet Veen-
stra, Health en Yoga, gevestigd in Leek. Veenstra is gespe-
cialiseerd in voeding- en gezondheidsadviezen en in ont-
spanning. Dat laatste wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door 
klankschaalmassages. Dit is een bepaalde massagemethode 
waarbij het galmen van geluid of trilling bij het toepassen van 
klankschalen op het lichaam plaatsvindt. Hierdoor kan het 
lichaam als het ware weer terugkeren naar  de staat waarin 
deze verkeerde voordat de klachten zijn ontstaan. ‘’Door je 
voeding en vaak ook leef- en beweegpatroon aan te passen 
kun je echt enorm je gezondheid verbeteren’’, vertelt Veen-
stra. 
Als natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeut kan zij 
mensen goed ondersteunen door bijvoorbeeld EFT, Emotional 
Freedom Techniques, in te zetten bij eetverslaving of om van het 
roken af te komen. Bovendien geeft Veenstra ook Mindfulness 

Yoga en andere yogalessen in haar YogaHuis in Leek. Bij YogaHuis 
Leek worden alle lessen met liefde en enthousiasme gegeven. 
Er worden verschillende yoga-disciplines aangeboden bij Yog-
aHuis Leek. Hierbij kan gedacht worden aan: Mindfulness Yoga, 
Ochtendyoga, Kundalini Yoga, Lazy Sunday Yoga, enzovoort. 
De slogan die het huis draagt is: ‘love life, live life to the fullest, 
do yoga.’ Probeer het eens een keer!

Als men de stap naar gezondheid wil zetten of een ontspan-
nende klankschalenmassage wil uitproberen, dan kan er een 
afspraak gemaakt worden bij Health & Yoga. De consulten wor-
den (gedeeltelijk) vergoed als iemand aanvullend verzekerd is. 
Meer informatie kan worden gevonden op www.health-yoga.
nl of via een mail naar annethealthyoga@gmail.com. Voor de 
yogalessen van Veenstra kan men terecht bij YogaHuis Leek, 
www.yogahuisleek.nl of via telefoonnummer 06-51394650.

Maanden trainen in het Mensingebos, uren zit-
ten in de bus en dan… de Finale. De Nationale 
Diabetes Challenge en Wandel Challenge Ro-
den waren een groot succes!
Roden Fit en Gezond heeft dit jaar voor de twee-
de keer mee gedaan aan de Nationale Diabetes 
Challenge die wordt georganiseerd door de Bas 
van de Goor Foundation. Als sporter en diabeet 
is Bas erg begaan met mensen die ondanks een 
uitdagende of belemmerende factor toch willen 
bewegen. Daarom organiseert hij verschillende 
activiteiten en motiveert hij mensen om in be-
weging te komen en te blijven.  In Roden 
wandelen wekelijks drie groepen. Ie-
dere groep op zijn eigen niveau, van res-
pectievelijk 1, 3 of 5 kilometer. Even het 
bos in voor een wandeling lijkt zo simpel 
en doet zoveel, zo horen we in de groep. 
Want éénmaal in beweging, loop je thuis 
vaker de trap op en neer om iets op te 
bergen, pak je sneller de fiets of spreek 
je tussentijds nog eens af voor een wan-
deling. ‘Zelfs het zingen gaat makkelij-
ker sinds het wandelen.’ Mooi dat het zo 
werkt. Lastig is het soms ook. Omdat 
je – met eenmaal de smaak te pakken 
- snel wat teveel wilt doen, waardoor bij-

voorbeeld een peesontsteking op de loer kan lig-
gen en tijdelijk roet in het eten kan gooien. Dan is 
het wel fijn om even een stapje terug te kunnen 
doen, voor je weer verder gaat en bij kan kletsen. 
Want net zo belangrijk als het bewegen zijn toch 
wel de sociale contacten. Als feestelijke afslui-
ting van de challenge gingen we dit jaar met 28 
man naar Den Haag om de finale te lopen van 
5, 10 of 15 kilometer. Sommigen gingen fluitend 
de finish over, anderen haalden al hun doorzet-
tingsvermogen uit de kast. Geslaagd was het 
zeker. Op naar volgend jaar!

Health & Yoga natural coaching

Roden fit en Gezond

Wekelijks wandelen werkt

Health & Yoga

RIMA Heerestraat 67, 9301 AE Roden
Tel. 050-5010955 

www.gezondheidswinkelrima.nl

20% KORTING
OP DEZE HEERLIJKE 
SOORTEN HONING!

HAULERWIJK  - Tandartspraktijk Hau-
lerwijk is een lieve tandarts! De prak-
tijk nam onlangs het keurmerk De Lieve 
Tandarts in ontvangst. Dit bijzondere 
keurmerk wordt uitgereikt aan een selec-
tie van praktijken, die persoonlijk bezocht 
worden door het bemiddelingsplatform. 
De kleinschalige, betrokken praktijk in 
het Friese dorp voldoet aan alle gestelde 
voorwaarden op het gebied van persoon-
lijke aandacht, preventie en intensieve 
begeleiding van patiënten, in het bijzon-
der angstpatiënten en kinderen. Daar-
mee draagt Tandartspraktijk Haulerwijk 
bij aan de landelijke missie van De Lieve 
Tandarts: iedereen weer naar de tand-
arts! De moderne praktijk, gevestigd 
in een voormalige schoolgebouw in het 
Friese dorp, staat middenin de gemeen-
schap. “We zijn een algemene praktijk, 
gericht op complete mondzorg voor het 
hele gezin”, zegt praktijkhouder en tand-
arts Saskia Dijkstra. In het multifunctio-
nele gebouw zijn naast de tandartsprak-

tijk verschillende andere zorginstellingen 
gevestigd, wat ‘De Nije Rank’ tot een ge-
zondheidscentrum maakt. “Veel mensen 
waarderen wat we hebben neergezet als 
ondernemers. Dat merk je. Patiënten 
hebben vaak een persoonlijke herinnering 
aan dit gebouw. Wij hopen als tandarts-
praktijk met onze werkwijze patiënten 
nieuwe, positieve ervaringen te geven.” 
Voor Tandartspraktijk Haulerwijk staat 
de mens centraal. “We vinden het heel 
belangrijk mensen op een prettige, per-
soonlijke manier te benaderen.” Vooral 
kinderen en angstpatiënten komen in een 
warm bad terecht bij de tandartspraktijk. 
“Ik heb zelf in het verleden als angsttand-
arts gewerkt in een ziekenhuis. Wat mij 
opviel is dat angst voor de tandarts bij het 
gros van de mensen ontstaan is door een 
vervelende ervaring uit het verleden. Dit 
toont nog maar eens aan hoe belangrijk 
het is om van jongs af aan iedereen de 
aandacht te geven die hij of zij verdient. 
Juist daarom besteden wij als tandartsen 

en mondzorgspecialisten extra 
aandacht en zorg aan kinderen.” 
“De kracht van onze praktijk is 
dat het vertrouwd en herkenbaar 
voelt. Voor alle leeftijden. Op het 
moment dat een patiënt met angst 
de stap maakt, nemen we alle tijd. 
We gaan in gesprek, achterhalen 
waar de angst vandaan komt en 
zoeken de beste manier om hier-
mee om te gaan. Het belangrijkste 
is dat mensen altijd de controle 
houden voor en tijdens een behan-
deling. Voor mij en voor ons team 
is deze aanpak heel logisch, het 
hoort bij wie wij zijn. We zijn van 
nature mensen die de patiënt echt 
voorop zetten. Zo bouwen we sa-
men aan een vertrouwensrelatie 
en een gezond, sterk gebit.

Tandartspraktijk Haulerwijk
‘De persoonlijke aanpak hoort bij wie we zijn’ 

Beatrijs 
Douma - de Kok
Kanaalstraat 60 D - 9301 LT Roden
Telefoon: 06 41 86 41 81
email: beatrijsoedeemfysiotherapie@live.nl
www.dokfysio.com

Geves� gd in Fitnesscentrum Roden

Prak� jk voor 
FYSIOTHERAPIE en 
OEDEEMTHERAPIE

Voetverzorging voor jong & oud

Behandeling op afspraak
Postemastraat 6 • 9301 EN • Roden

Tel: 050 – 501 22 22 • info@voetzorgtrijny.nl
WWW.VOETZORGTRIJNY.NL

Voetzorg Trijny

GESPECIALISEERD IN 
DIABETISCHE- EN REUMATISCHE VOETEN 

EN NAGELSCHIMMELDIAGNOSTIEK
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Voeding- en leefadviezen voor afvallen en div. klachten

FITTER , GEZONDER 
EN MINDER STRESS

Health & Yoga
Voeding- en leefadviezen voor afvallen en div. klachten

Voeding- en leefadviezen voor afvallen en div. klachtenVoeding- en leefadviezen voor afvallen en div. klachten

Onder begeleiding behaal je de beste  
afslankresultaten en blijf je beter op gewicht.  
Carmen (links) bereikte haar streefgewicht  
met de hulp van consulent Joyce.  
Wil je net als Carmen je weer energieker  
voelen en lekker in je vel zitten?

Als Cambridge Weight Plan consulent begeleid ik je graag 1 op 1  
naar een gezond gewicht met een blijvend resultaat. Samen gaan  
we ervoor dat je met het Cambridge Weight Plan Stappenplan®  
van verantwoord afvallen naar bewust genieten gaat. 

Het Cambridge Weight Plan Stappenplan® 
is flexibel en helpt jou op een manier die het beste past bij jouw  
leefstijl. Maatwerk dus. We mixen en matchen: door de  
Cambridge Weight Plan producten te combineren met gezonde  
voeding, kun je heerlijke, gevarieerde dagmenu’s samenstellen.

Meer weten of een afspraak maken? 
Ik help je graag, je staat er niet alleen voor!

cambridgeweightplan.nl
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Balance Your Lifestyle, Centuurbaan Noord 105, 06-52323697, info@balanceyourlifestyle.nu

www.denijerank.nl

Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk

Als Fysiotherapie Oosterwolde zijn we 2 jaar
geleden gestart in Haulerwijk. Dit in samenwerking 
met de Tandartspraktijk van Saskia Dijkstra.

Maaike de Graaf  is op donderdagmiddag in Haulerwijk aanwezig 
en behandelt o.a. mensen met kaak- en oorpijn, maar ook pijn in de 
mond, waarbij tanden en kiezen mogelijk oorzaak kunnen zijn, zoals 
na een extractie of een vulling. Maaike is Manueel Therapeut.

Ook zijn onze kinderfysiotherapeuten actief in de praktijk (en op de 
basisschool). 

Sinds een half jaar kan men ook terecht voor bekkenproblemen bij 
Noortje Drijfhout, onze Bekkenfysiotherapeute.
En is schouderpijn uw probleem dan kunt u een afspraak maken bij 
Martijn van Delden, hij is tevens gespecialiseerd in Dry Needling.

Vanaf september j.l. is ook Alan Kalt aanwezig op de maandag-
morgen. Alan is, net als alle therapeuten, algemeen Fysiotherapeut.

Voor het maken van een afspraak 
belt u met onze praktijk in Oosterwolde, 0516-512775.

Voor informatie kunt u ook kijken
op onze website www.fysiotherapie-oosterwolde.nl

praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

www.denijerank.nl
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