
„LEVEN IS BEWEGEN“

ROB VAN BRAKEL & HARM KÖHNE

FYSIOTHERAPIE Bladel

Sportfysiotherapie en orthopedische revalidatie

BEWEGEN IS LEVEN



Wie zijn wij?

dagen we u uit het 
maximale uit uzelf te halen.
Leven is bewegen, bewegen is leven!

Begin 2013 is Fysiotherapie Bladel opgericht door Rob van Brakel en Harm 
Köhne. Alleen het beste is goed genoeg: de werkwijze is daarom gebaseerd op 
evidence-based practice (EBP). Een persoonlijke aanpak is hierbij een must, 
waarbij de wensen en ervaringen van de patiënt centraal staan. Geen 
standaard oefeningen dus, maar een plan van aanpak dat specifiek gericht 
is op uw herstel.

Fysiotherapie Bladel gaat zelfs een stap verder dan goed herstel van uw 
huidige klacht. Wij gaan op zoek naar de kern van het probleem. Door de 
oorzaak aan te pakken, heeft u minder kans op terugkerende klachten. Ons 
uitgangspunt is om uw fysieke conditie nog beter te maken dan voordat u de 
blessure opliep. Gedreven door de passie voor ons vak 



Wat doen wij?

„Topsportaanpak voor iedereen“
J o n g  o f  o u d ,  w e l  o f  g e e n  ( t o p ) s p o r t e r,
samen werken we toe naar het beste resultaat.

SPORTFYSIOTHERAPIE

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE

SPECIALISATIES
Met een team van specialisten helpen wij u weer in beweging. 
Dat doen we in één van de behandelkamers en in onze open 
trainingsruimte, waar altijd een fijne, actieve sfeer hangt.

Weer gaan sporten of aan het werk na een ziekte of blessure? Onze 
sportfysiotherapeut begeleidt en adviseert sporters die hun sport op 
(hoog) niveau willen beoefenen. 

Deze revalidatievorm is bedoeld voor patiënten die een operatieve 
ingreep hebben ondergaan aan een gewricht. 

Zonder problemen kunnen blijven 
sporten is belangrijk. Blessurepreventie is een taak van de sport-
fysiotherapeut.

Maar ook voor herstel
na spier- en/of botletsel als gevolg van een ongeval thuis, op het werk
of tijdens het sporten. Onze revalidatiedeskundige helpt u op 
verantwoorde wijze te bewegen om weer in beweging te komen.
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WIJ HELPEN U GRAAG LETTERLIJK VOORUIT!

Samenwerkende partijen:

Voetbalvereniging Bladella
Korfbalvereniging Bladella

Partners:

Selectfysio
Sportmax
Clubzorg

Training Unit Bladel 
Fit Factory Bladel

Turnvereniging Avanti-Turnivo


