


Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

Weet wat u beweegt, al 25 jaar!
In 1990 openden Klaas van de Kamp en Johan Lol-

kema de deuren van hun fysiotherapiepraktijk aan 

de Veldstraat. Nu, 25 jaar later, staat er een team 

van specialistische fysiotherapeuten voor u klaar op 

de locatie aan de Garderenseweg in Putten.

Veel leesplezier!

 

Team Van de Kamp & Lolkema 

In deze jubileumkrant blikken wij terug met foto’s en 

interviews, komen onze patiënten aan het woord én 

vertellen wij waarmee we dagelijks bezig zijn.

 

Van links naar rechts: Peter, Liesbeth, Tom, Renee, Else-Marie, Anne, Pieter, Sjoerd, Rick,  
Sander, Klaas, Johan, Mark, Geert-Jan, Marietje, Kees.
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‘Oude mannen krijgen kwaaltjes’
Albert Bijsterbosch is patiënt van het eerste uur

Albert Bijsterbosch (48) is patiënt van het eerste 

uur bij Van de Kamp & Lolkema. Vooral de laatste 

jaren kampte de fanatieke korfballer met blessu-

res. ‘Oude mannen krijgen kwaaltjes’, zegt hij met 

een glimlach.

 
Korfbalvereniging De Meeuwen is al tientallen jaren 

Alberts tweede thuis. Hij doorliep er de jeugdop-

leiding en speelde van zijn 17e tot zijn 34e in het 

eerste team. ‘Zware blessures heb ik in die periode 

gelukkig niet gehad, maar ik heb wel een aantal 

keer met spierblessures bij Klaas of Johan op de be-

handeltafel gelegen. Voor mij was het vanzelfspre-

kend dat ik naar Van de Kamp & Lolkema ging, want 

Klaas is een jeugdvriend van mij. En daarnaast is de 

praktijk eigenlijk al vanaf de beginfase verbonden 

aan De Meeuwen.’

 

Albert maakte de groei van Van de Kamp & Lolkema 

van dichtbij mee. ‘Iedere keer als ik bij de praktijk 

kwam, was er wel weer wat nieuws. Nieuwe appa-

raten, nieuwe medewerkers en uiteindelijk zelfs een 

nieuwe praktijk.’ 

Geduld

De huidige vestiging aan de Garderenseweg kent 

de Puttenaar, docent Nederlands op Groevenbeek, 

op zijn duimpje. Daar bracht hij de laatste jaren 

erg veel tijd door, nadat hij in 2012 zijn kruisband 

afscheurde tijdens een potje korfbal met zijn vrien-

denteam. Later bleken ook zijn binnen- en buiten-

meniscus beschadigd. ‘In totaal heb ik meer dan 

een jaar gerevalideerd. Twee keer per week kwam 

ik bij Johan, die mij echt moest afremmen. Ik wilde 

soms te veel doen, maar geduld en rust zijn natuur-

lijk ook erg belangrijk voor het herstel. Soms dacht 

ik ‘het komt nooit meer goed’, maar gelukkig sta ik 

tegenwoordig weer wekelijks op het korfbalveld.’

Familieband

Hoewel het geen gemakkelijke periode was, kijkt 

Albert met een goed gevoel terug op zijn revali-

datie. ‘Tijdens mijn revalidatie bouwde ik echt een 

soort van familieband op met fysiotherapeuten en 

andere patiënten. Fijn om mee te maken.’

Kinderen

Ook Alberts kinderen komen bij Van de Kamp & 

Lolkema als ze blessures hebben. Dochter Romy 

(20) korfbalt in De Meeuwen 1 en zoons Noah (19) 

en Ezra (16) in de A1. ‘Bij Klaas en Johan is alles erop 

gericht om sporters snel terug te laten keren op het 

veld. Dat is erg prettig.’ Zelf hoopt de Puttenaar de 

praktijk voorlopig niet meer te hoeven bezoeken. 

‘Gezellig een kop koffie drinken kan natuurlijk altijd, 

maar met die blessures ben ik voorlopig wel even 

klaar.’

 



‘Alles draait om de kwaliteit van de fysiotherapie’
Wat in 1990 begon als een kleine praktijk met een 

paar patiënten is uitgegroeid tot een begrip in Put-

ten. Volgend jaar openen fysiotherapeuten Klaas 

van de Kamp en Johan Lolkema zelfs een tweede 

vestiging in het dorp.

‘En dat terwijl groot worden nooit ons doel is ge-

weest’, zegt Klaas. ‘Goede fysiotherapie uitoefenen 

is en blijft voor ons het allerbelangrijkst.’

Het verhaal van Johan en Klaas is het verhaal van 

twee gepassioneerde fysiotherapeuten met een 

gezamenlijke droom: een eigen praktijk. 

Ze kennen elkaar al een beetje van het korfbalveld 

als ze in de jaren tachtig geregeld in dezelfde trein 

stappen naar Utrecht, waar ze beiden de opleiding 

Fysiotherapie volgen. Op het spoor smeden ze hun 

gezamenlijke toekomstplan.

Verpleeghuis

Na hun afstuderen worden Klaas en Johan voor het 

eerst collega’s. Niet bij Van de Kamp & Lolkema, 

maar in een verpleeghuis in Harderwijk. 

Klaas: ‘Een leerzame en leuke baan, maar de wens 

om op eigen benen te staan bleef. Een particulie-

re praktijk is veel dynamischer.’ In de zomer van 

1990 ziet Van de Kamp & Lolkema officieel het 

levenslicht. Johan: ‘Tijdens een vakantie in Frankrijk 

kreeg ik via mijn ouders door dat ik Klaas moest 

bellen. Een mobieltje had ik destijds nog niet, dus 

het ging wat omslachtig. Uiteindelijk kreeg ik Klaas 

te pakken. Hij meldde trots dat hij een pandje aan 

de Veldstraat had gevonden en wilde weten of ik 

samen met hem de uitdaging aanging.’

Avonduren

De beginfase was pittig, concluderen de mannen 

25 jaar later. Klaas: ‘We werkten allebei fulltime in 

Harderwijk en gingen in de avonduren aan de slag 

in Putten. Mijn moeder nam overdag de telefoontjes 

aan en gaf ons ‘s avonds een lijstje met de pati-

enten. Heel veel waren dat er overigens nog niet. 

Dokters verwezen niet vaak naar ons door, omdat 

wij nog geen contract hadden met de grootste ver-

zekeraar.’

 

Klaas en Johan star-

ten op 16 november 

1990 met de fysio-

therapiepraktijk.

De praktijk ge-

contracteerd door 

een beperkt aantal 

landelijk werkende 

zorgverzekeraars.

Actief op het ge- 

b ied van arbeids-

reïntegratie en 

aangesloten bij Het 

Gezonde Net. 

Het contract met 

ANOVA (nu AGIS 

- Achmea) wordt 

gesloten. Eerste 

personeel in dienst.1990
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Klaas van de Kamp (links) en Johan Lolkema



Ondanks de stroeve start zetten de therapeuten 

door. Ze volgen allerlei extra cursussen en  

opleidingen en doen daarnaast alles om patiënten 

optimale zorg te bieden. ‘Voor een second opinion 

reed ik bijvoorbeeld samen met een patiënt hele-

maal naar mijn oud-docent in Ootmarsum’, lacht 

Johan. Hun passie voor het vak en de uitstekende 

zorg betalen zich uit: het patiëntenbestand groeit 

en de therapeuten brengen steeds meer tijd door 

in hun eigen praktijk. In 2000, drie jaar nadat ze zijn 

gecontracteerd door de grootste regionale verze-

keraar, nemen Klaas en Johan definitief afscheid 

van het verpleeghuis. Voortaan richten ze hun pijlen 

volledig op Van de Kamp & Lolkema.  

 

Met succes. Anno 2015 bevat het patiëntenbestand 

meer dan tienduizend namen en staan er vijftien 

fysiotherapeuten met allerlei specialisaties op de 

loonlijst, die samen met Johan en Klaas jaarlijks vele 

behandelingen uitvoeren. Daarin worden ze volop 

ondersteund door een kwaliteitsmedewerker, twee 

enthousiaste baliemedewerksters en een adminis-

tratief medewerkster. 

Klik

De praktijkeigenaren zijn zichtbaar trots op hun 

team. ‘De karakters zijn verschillend, maar er is 

een duidelijke klik. Iedereen is megabetrokken 

en heeft de drive om zich maximaal in te zetten 

voor de patiënt. Tekenend is misschien wel dat het 

tijdens de koffiepauze vaak over de behandeling 

van patiënten gaat. De sfeer is open en iedereen wil 

van elkaar leren. Om ervoor te zorgen dat iedereen 

zich blijft ontwikkelen, investeren we jaarlijks flink 

in opleidingen.’ Dat streven naar perfectie is niet 

onopgemerkt gebleven.

Als enige praktijk in Putten is Van de Kamp & Lolke-

ma in het bezit van een HKZ-certificering en de titel 

Pluspraktijk. Dit betekent dat de praktijk aan strenge 

kwaliteitseisen voldoet. ‘Daar hadden we 25 jaar ge-

leden alleen maar van kunnen dromen’, zegt Johan. 

‘Of de fysiotherapie is veranderd? Ja, er zijn tegen-

woordig veel meer specialisaties en van patiënten 

wordt een actievere rol verwacht. Vroeger lagen ze 

vaker op de massagetafel. Vandaag de dag is een 

fysiotherapeut meer een adviseur die een diagno-

se stelt en vervolgens de trainingen van de patiënt 

begeleidt.’  De toenemende invloed van zorgverze-

keraars is een andere ontwikkeling. Klaas: ‘Gelukkig 

hebben we met de grootste zorgverzekeraars ook 

nauwe contacten, waardoor we snel kunnen inspe-

len op veranderingen en vernieuwingen.’

Droom

Hoewel hun praktijk goed draait, blijven Johan en 

Klaas zich inspannen om nóg betere fysiotherapie 

aan te bieden. De opening van multidisciplinair ge-

zondheidscentrum Da Costa in Putten, gepland voor 

volgend jaar, wordt een nieuwe mijlpaal. In het cen-

trum is onder meer plek voor huisartsen, een psy-

choloog en specialisten van ziekenhuis St Jansdal. 

In het plan Da Costa krijgt Van de Kamp & Lolkema 

de beschikking over drie ruimten. Johan: ‘Met dit 

centrum gaat voor ons een droom in vervulling. Wij 

geloven in korte lijnen met huisartsen en specialis-

ten. Daardoor wordt de zorg niet alleen beter, maar 

ook sneller. Een patiënt met aanhoudende klachten 

kan in het nieuwe zorgcentrum bijvoorbeeld een 

röntgenfoto laten maken. Daarna kan de specialist 

in overleg met ons snel het beste zorgplan bepalen. 

Dit centrum gaat onze praktijk zeker een nieuwe 

impuls geven!’

 

Verhuizing van 

de praktijk van de 

Veldstraat naar de  

Garderenseweg.

Uitbreiding van de 

locatie aan de Gar-

derenseweg van-

wege ruimtegebrek.

Inmiddels zijn er tien 

fysiotherapeuten in 

dienst. Een tweede 

uitbreiding van het 

pand volgt.

De samenwerking met 

de afd. Or thopedie 

van ziek enhuis St 

Jansdal wordt geïn-

tensiveerd. 2015
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Uitnodiging: receptie woensdag 18 november

Wij nodigen u van harte uit om het jubileum samen met ons te vieren op woens-

dag 18 november van 16.30 tot 18.30 uur. De jubileumreceptie vindt plaats bij onze 

fysiotherapiepraktijk aan de Garderenseweg 35 in Putten. Tot dan!



Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

Ewold Jansen (18) is alweer met 

zijn tweede revalidatieperiode 

bij Van de Kamp & Lolkema be-

zig. ‘In januari 2014 heb ik mijn 

kruisbanden afgescheurd. En dit 

gebeurde afgelopen maart voor 

de tweede keer op het voetbal-

veld.’ De Puttenaar profi teerde 

van de nieuwste behandelme-

thode, waarbij er een kunststof 

kruisband werd geplaatst. ‘Zes 

weken na mijn operatie heb ik 

meegedaan met de Damloop 

by night en dankzij de goede 

begeleiding kan ik binnenkort 

weer voetballen.’

Patiënten aan het woord

‘Ik heb nog een hele weg te gaan’, 

geeft Henk van de Bunt (56) aan. 

‘Enkele pezen in mijn schouder 

zijn operatief vastgezet en die 

moeten door oefeningen weer 

honderd procent gaan functione-

ren. Bij Van de Kamp & Lolkema 

ben ik aan het juiste adres. Ze 

doen het uitstekend. Ik kan niet 

anders zeggen dan ga zo door!’

Arbeidsdeskundige Ans Kuus (54) kijkt 

als professional naar de behandelingen 

die ze ondergaat bij Van de Kamp & Lol-

kema. ‘De intake gebeurt heel zorgvuldig, 

daar wordt goed de tijd voor genomen. 

Vervolgens zijn de adviezen uitvoerbaar 

en wordt er uitstekend gemonitord. Het is 

een voorbeeldbedrijf met echte vakmen-

sen!’

Vorig jaar kwam Judith Jansen (24) uit 

Putten landelijk in het nieuws vanwege 

een schedeltransplantatie. Deze sche-

del was gemaakt met een 3D-printer. ‘Ik 

kom wekelijks bij mijn fysiotherapeut en 

doe dan verschillende evenwichtsoefe-

ningen met de bal en oefeningen voor 

meer spierkracht. De behandeling en de 

positieve sfeer bij Van de Kamp & Lolkema 

geven mij altijd veel energie!’

Na een geslaagde heupoperatie revali-

deerde Rob Verhoef (71) bij Van de Kamp 

& Lolkema. ‘Vlak voor en direct na mijn 

heupoperatie heeft de fysiotherapeut een 

meting gedaan. De meting na de opera-

tie gaf een enorme terugval in kracht aan. 

Door de behandeling is mijn kracht weer 

helemaal teruggekomen. Ik ben zeer te-

vreden.’

Puttenaar Aron Lubbersen (5) 

komt graag bij fysiotherapeut 

Janine. ‘Het is erg leuk om een 

tekening te maken op een tafel 

vol scheerschuim.’ Doel van het 

tekenen is het verbeteren van 

zijn fi jne motoriek. ‘Ook klim-

men en schommelen vind ik erg 

leuk.’



‘Onze patiënten zijn in vertrouwde handen’
Orthopeden werken nauw samen met Van de Kamp & Lolkema

‘In principe hoef ik Puttense patiënten na hun 

operatie niet meer te zien, omdat ik weet dat ze 

bij Van de Kamp & Lolkema in vertrouwde handen 

zijn.’  

Aan het woord is Roy Brokelman, één van de vijf 

orthopeden van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. 

De specialist werkt met zijn collega’s al een paar 

jaar intensief samen met Van de Kamp & Lolkema. 

Eens per maand komt er een orthopeed naar Putten 

om patiënten te zien en daarnaast is er geregeld 

mailcontact met de fysiotherapeuten. 

Gezamenlijke missie

‘Klaas en Johan beschikken over een uitstekend 

team met specialisten en werken vanuit een prach-

tige praktijkruimte’, weet Brokelman uit ervaring. 

‘Ze doen er echt alles aan om hun patiënten snel 

weer op het werk of sportveld te krijgen. Dat is onze 

gezamenlijke missie.’

Vanuit die gedachte zijn de afgelopen jaren grote 

stappen gezet. ‘We kunnen steeds sneller schake-

len, doordat de lijnen tussen fysio en orthopeed erg 

kort zijn geworden. Dat is natuurlijk vooral prettig 

voor de patiënt, maar ook voor ons als zorgverle-

ners.’

Brokelman illustreert de samenwerking met een 

voorbeeld: ‘Een voetballer van SDC Putten verdraait 

op zaterdag zijn knie en Klaas van de Kamp conclu-

deert na een paar testen dat het foute boel is. De 

fysiotherapeut neemt contact op met de huisarts 

voor de verwijzing en nog diezelfde week ontvang 

ik de patiënt op mijn spreekuur. In het ziekenhuis 

kan in sommige gevallen meteen een MRI-scan 

worden gemaakt. Binnen een week is er dan een 

behandelplan.’

IJzersterk team

Een gezamenlijk knie- of schouderspreekuur met 

fysiotherapiepraktijken als Van de Kamp & Lolke-

ma heeft volgens Brokelman de toekomst. ‘Samen 

vormen we een ijzersterk team. De fysiotherapeut 

kent de achtergronden van de patiënt en heeft een 

relatie met hem of haar opgebouwd. Wij hebben 

een klinische blik en voeren operaties uit. De reva-

lidatie die volgt, is een taak van de fysiotherapeut. 

Mocht het herstel om wat voor reden dan ook niet 

voorspoedig verlopen, dan hoor ik dat van de fysio. 

Op deze manier maken we ons werk nog efficiënter 

en het allerbelangrijkst: de patiënt krijgt de allerbes-

te zorg.’ 

De orthopeden van ziekenhuis St Jansdal. Van links naar rechts Pieter  

de Jong, Benjamin van ‘t Hof, Olav Lieshout, Roy Brokelman en Pieter  

Lammers.

 



Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

Specialisaties
Kinderen hebben baat bij kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek 

spelenderwijs. Vaak gaat dat goed en bijna onge-

merkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer 

of verloopt de ontwikkeling anders dan gebruikelijk. 

De kinderfysiotherapeuten van Van de Kamp & Lol-

kema bieden dan uitkomst.

 

‘De meeste klachten die ik tegenkom, hebben te 

maken met ontwikkeling van de grove of fijne mo-

toriek. Daarnaast behandel ik veel orthopedische 

klachten. Bij jonge kinderen kun je denken aan een 

voorkeurshouding, maar ook het vertraagd behalen 

van mijlpalen als rollen, kruipen en lopen. Wat ou-

dere kinderen behandel ik bijvoorbeeld in verband 

met een afwijkend looppatroon of groeiklachten’, 

vertelt kinderfysiotherapeut Monique van de Kamp 

(30). ‘De kinderen die wij behandelen variëren in 

leeftijd van 0 tot 18 jaar. Een behandeling bestaat 

voor een groot deel uit het doen van oefeningen.

Op deze manier krijgen de kinderen bepaalde vaar-

digheden onder de knie. We streven altijd naar een 

ontwikkelingsniveau dat past bij de leeftijd.’

 

Voor kinderen worden de eerste 18 behandelingen 

vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een chro-

nische indicatie geldt dit zelfs voor alle behandelin-

gen.

Oedeemfysiotherapie werpt vruchten af

Lymfoedeem is een chronische aandoening waarbij 

vocht zich ophoopt. Dit kan overal in het lichaam op-

treden. ‘Lymfoedeem begint vaak met het zwaarder 

of verhard aanvoelen van het aangedane lichaams-

deel en een toename van spanning op de huid’, 

vertelt de ervaren oedeemfysiotherapeut Simone 

van Essen (32). ‘Vervolgens ontstaan klachten als 

zwelling, vermoeidheid en pijn. De behandeling 

bestaat onder andere uit manuele lymfdrainage, oe-

fentherapie en voorlichting. Het doel is het vermin-

deren van de zwelling, waardoor andere klachten 

ook afnemen. Binnen twee tot vier maanden wordt 

meestal al een duidelijke verbetering waargeno-

men.’ Lymfoedeem kan aangeboren zijn, maar komt 

vaker voor als gevolg van bijvoorbeeld een ontste-

king, operatie of bestraling. Herkent u deze klach-

ten? Maak een afspraak bij Van de Kamp & Lolkema.
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Bekkenfysiotherapie voor mannen, vrouwen en 

kinderen 

Steeds meer mensen doorbreken het taboe dat er 

vaak nog rust op bekkenproblematiek en zetten de 

stap naar Van de Kamp & Lolkema voor bekkenfy-

siotherapie. Het gaat hierbij om alle klachten rond 

het bekkengebied. 

‘Vrouwen die bij mij onder behandeling komen, 

hebben veelal  problemen met het ophouden van 

de urine, pijn bij het vrijen en pijn in het bekken-

bodemgebied. Daarnaast zie ik veel vrouwen met 

zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. Bekende 

klachten bij mannen zijn onder andere moeilijk kun-

nen plassen, pijn bij het plassen en buikklachten.’ 

Aan het woord is Anneke ter Haar (57), bekkenfy-

siotherapeut bij Van de Kamp & Lolkema. ‘Nieuw 

is de behandeling van stuitklachten. Via een heel 

simpele, pijnloze techniek wordt het stuitje gecor-

rigeerd, waardoor pijnklachten vrijwel onmiddellijk 

verdwijnen.’ 

Anneke heeft ook een opleiding kinderbekkenfysio-

therapie gevolgd. Zij behandelt kinderen met allerlei 

poep- en plasproblemen, zoals ongelukjes en terug-

kerende urineweginfecties. Zij is de enige in de regio 

die kinderen met deze klachten behandelt. Anneke 

werkt samen met huisartsen, gynaecologen en 

specialisten van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

Manuele therapie erg effectief

Manuele therapie richt zich op het functioneren van 

de gewrichten en de wervelkolom. Manueel thera-

peut Jeroen Matthijsse (45) behandelt patiënten in 

allerlei leeftijdscategorieën. ‘Ik behandel patiënten 

met klachten aan rug, nek en kaak. Ook hoofdpijn 

kan met manuele therapie verholpen worden. In 

samenwerking met de kinderfysiotherapeut worden 

baby’s met een voorkeurshouding en peuters of 

kleuters met motorische problemen behandeld.’  

 

De gemiddelde behandelperiode verschilt per 

klacht. Patiënten met lage rugklachten hebben baat 

bij een periode van vier tot zes weken, terwijl baby’s 

vaak al na twee of drie behandelingen zijn gehol-

pen. 
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Al 25 jaar werken Johan en Klaas met passie en visie. Samen met een team van professionals leveren de 
fysiotherapeuten maatwerk op alle zorgvragen. Aan de hand van foto’s blikken we terug.

25 jaar Van de Kamp & Lolkema in beeld 

Nog één dag en dan gaat de praktijk open.  

Johan en Klaas zien het even niet meer zitten.

 

De fitnesszaal in de 

praktijk aan de Veldstraat.

 

De burgemeester verricht in 2004 de opening  

van de nieuwe praktijk aan de Garderenseweg.

Uitbreiding van de  

praktijkruimte in 2010.

Najaar 2009: de start 

van de verbouwing.

Verbouwing pand aan de Veldstraat.



Na de uitbreiding in 2010 volgt de  

inrichting aan de Garderenseweg.
De stille krachten achter Van de Kamp &  

Lolkema (de echtgenotes van Klaas en Johan)

Klaas en Johan zijn er trots op te zijn verkozen tot Ondernemer van het Jaar in de categorie MKB en 

Detailhandel. Maandagavond 22 juni vond de verkiezing plaats tijdens het Business Event. Het centraal 

staan van de belangen van de patiënt en de innovatie binnen de praktijk voor fysiotherapie oogstten bij-

zondere waardering bij de jury. ‘In onze praktijk werken zeventien fysiotherapeuten, die zich continu ver-

diepen in de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo hebben wij ons in de loop der jaren diverse 

disciplines eigen gemaakt, waardoor wij patiënten nog beter kunnen behandelen’, zegt Johan Lolkema. 

‘We zijn ook de enige in de regio met een fysiotherapeut gespecialiseerd in kaakklachten en hebben een 

collega die is opgeleid tot ouderenfysiotherapeut.’

Ondernemers van het jaar 2015
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Patiënten aan het woord

Eerste elftalspeler van SDC Putten 

Kees Pluim (26) is zeer te spreken 

over de behandeling bij Van de 

Kamp & Lolkema. ‘De verzorging en 

behandeling bij sportblessures bij 

SDCP is beter geregeld dan bij PEC 

Zwolle, waar ik ook een aantal jaren 

heb gevoetbald. Dankzij fysiothera-

peut Klaas kan ik weer voetballen na 

mijn zware knieblessure.’ Nel Borgen (84) was een jaar 

geleden tot haar middel ver-

lamd, nadat ze tijdens een rug-

operatie een incomplete dwars-

laesie had opgelopen. Inmiddels 

ziet het leven van de Puttense 

er weer een stuk zonniger uit. 

‘Over een tijdje ga ik helemaal 

alleen naar Australië om mijn 

zus te bezoeken. Mede dankzij 

de uitstekende begeleiding van 

Van de Kamp & Lolkema ben ik 

weer mobiel en heb ik mijn zelf-

vertrouwen terug. Geweldig!’

‘De donderdagmiddag is altijd 

een erg gezellige middag in de 

longgroep bij fysiotherapeut 

Koos’, vertelt Teus van Asselt 

(65) vrolijk. ‘De oefeningen die 

de andere patiënten en ik doen, 

zijn erop gericht om conditie op 

te bouwen, waardoor je min-

der snel benauwd wordt. Ook 

zorgde mijn verbeterde condi-

tie ervoor dat ik afgelopen april 

snel herstelde van mijn dubbele 

longontsteking.’

Twee keer per week is Eddy Lubbersen 

(44) te vinden bij Klaas van de Kamp. ‘Ik 

heb een incomplete dwarslaesie en ben 

daardoor eenzijdig verlamd. Klaas maakt 

mijn spieren los, waardoor ik veel soepeler 

en pijnloos kan bewegen. Ik heb erg veel 

baat bij behandelingen als manuele thera-

pie, oefentherapie en Dry Needling.’

‘Dankzij oedeemtherapie door Simone 

was ik binnen drie weken weer heel mo-

biel en kon ik normaal slapen. Het zie-

kenhuis waar ik was geopereerd had dit 

resultaat niet verwacht’, geeft Aartje van 

Middendorp (52) uit Putten enthousiast 

aan. ‘Bij Van de Kamp & Lolkema voel ik 

mij echt welkom. Het is een gezellig team 

dat altijd voor je klaarstaat.’

‘Bij Van de Kamp & Lolkema voel ik mij 

helemaal op mijn gemak. Naast de goede 

zorg vind ik dat ook erg belangrijk’, zegt 

Patricia Vliek (28). Ze kwam als 17-jarige 

voor het eerst in de praktijk na een scoo-

terongeval. Dit jaar bezocht de Puttense 

de fysio wegens bekkenklachten, veroor-

zaakt door haar zwangerschap. ‘Ik ben 

erg goed geholpen’, benadrukt Patricia, 

sinds eind juli moeder van Feline.



Medewerkers aan het woord
Jordi Koops (30) uit Utrecht werkt sinds 2007 bij 

Van de Kamp & Lolkema als fysiotherapeut en 

manueel therapeut. Hij richt zich op het behan-

delen van schouderproblematiek. ‘Meer berei-

ken dan waar de patiënt vooraf op had gehoopt 

en daarmee iemand écht helpen, dat is waaruit 

ik de meeste voldoening haal.’ In zijn vrije tijd 

is Jordi vaak te vinden bij CrossFit Harderwijk, 

waar hij fanatiek sport. Ook houdt hij erg van 

muziek.

Sebastiaan Folbert (30) uit Ermelo is sinds 2008 actief bij 

Van de Kamp & Lolkema. Hij is gespecialiseerd in fysiothera-

pie en manuele therapie. En richt zich onder andere op klach-

ten in de nek en schouder. ‘Met de patiënt samenwerken om 

de klacht te lijf te gaan, geeft mij veel energie. Ik vind het 

belangrijk om duidelijk te zijn over de taken die iemand zelf 

heeft bij het herstel. Om samen zoveel mogelijk te bereiken, 

probeer ik flexibel te zijn en mee te denken met de patiënt.’ 

Zijn vrije tijd besteedt Sebastiaan graag aan mountainbiken, 

wielrennen en hardlopen. 

Henriëtte Kroon (50) uit Putten is kwaliteitsmedewerker en 

werkt sinds 2007 bij de fysiotherapiepraktijk. ‘Zorgverzeke-

raars en patiënten stellen steeds hogere eisen. Daarnaast is 

het van groot belang dat de verslaglegging in de patiënten-

dossiers voldoet aan de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars. 

Ik controleer de patiëntendossiers en coach waar nodig col-

lega’s om het gewenste kwaliteitsniveau van verslaglegging 

te bereiken en te behouden. Samen dit doel bereiken is wat 

mij enorm motiveert.’ Henriëtte houdt van sporten, wandelen 

met haar hond, piano spelen en lezen.

Clasien Brons (50) uit Ermelo ondersteunt de praktijk als 

administratief medewerkster op financieel vlak. Dit doet zij 

sinds 2006. ‘Door correct werk te leveren en zaken naar 

ieders tevredenheid af te handelen, draag ik eraan bij dat 

de fysiotherapeuten hun tijd zoveel mogelijk aan hun vak 

kunnen besteden.’ Als Clasien niet aan het werk is, besteedt 

ze haar tijd graag aan tennissen, hardlopen of het lezen van 

een goed boek.
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Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

Voetballen met professionele begeleiding

Iedere donderdagavond, tijdens de training van het 

eerste elftal, is fysiotherapeut Koos de Ruiter (29) 

bij SDCP te vinden. ‘Rond 19 uur ben ik bij SDC. De 

koffie wordt dan gezet en langzaam druppelen de 

spelers binnen die verzorging nodig hebben. Voor-

al enkel- en knieblessures komen veel voor. Al heb 

ik dit seizoen ook veel liesblessures behandeld.’ 

Via zijn werk bij Van de Kamp & Lolkema is de fy-

siotherapeut betrokken geraakt bij SDCP. ‘Ik vind 

voetbal een fantastische sport en lever graag een 

bijdrage om iedereen zo fit mogelijk te laten spelen.’  

Over de vraag welk moment bij SDCP hem het meest 

is bijgebleven, hoeft Koos niet lang na te denken: 

‘De ontlading na de handhaving in de Hoofdklasse, 

dat was een fantastische gebeurtenis. Het was mooi 

om daar bij te zijn.’

Zorg voor korfbalvereniging KV De Meeuwen

Ook de leden van KV De Meeuwen worden pro-

fessioneel begeleid door Van de Kamp & Lol-

kema. Wie geblesseerd raakt, neemt maan-

dagochtend voor 11 uur contact op met de 

Puttense fysiotherapeuten en kan dezelfde middag 

nog in de praktijk terecht op het spreekuur, dat 

speciaal voor De Meeuwen wordt georganiseerd.  

 

De drie fysiotherapeuten die de korfballers be-

handelen, Klaas van de Kamp, Paul van de Kamp 

en Rosanne Meester, hebben veel affiniteit met de 

sport. Klaas en Rosanne hebben ook gekorfbald bij 

De Meeuwen. ‘Doordat wij de sport zelf beoefend 

hebben, zijn wij goed in staat om blessures te be-

oordelen en adviezen te geven qua opbouw van 

belasting’, vertelt Rosanne (23). ‘We komen veel 

verschillende blessures tegen bij korfballers, maar 

het meest voorkomend zijn toch wel de knie- en en-

kelblessures. 

Een behandeling tijdens het spreekuur bestaat uit 

een lichamelijk onderzoek en het stellen van een 

diagnose. Eventueel worden er adviezen gege-

ven en als het nodig is, wordt er een vervolgaf-

spraak ingepland bij één van ons of bij een colle-

ga met een ander specialisme, afhankelijk van de  

blessure.’

Professionele fysiotherapie bij SDCP en KV De Meeuwen
Sporten en blessures zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Van de Kamp & Lolkema komen dan ook 

veel sporters. Maar wist u dat de fysiotherapeuten ook actief zijn bij SDC Putten en KV De Meeuwen? Veel 

leden van deze verenigingen hebben baat bij de begeleiding door Van de Kamp & Lolkema.

Naast het spreekuur voor het eerste elftal is er 

een spreekuur voor alle leden van SDCP. Rosanne 

Meester is dinsdagavond vanaf 18 uur aanwezig 

voor leden van de hele club. Verder wordt SDCP 1 

ook tijdens wedstrijden altijd bijgestaan door een 

fysiotherapeut, dit is meestal Klaas van de Kamp of 

Rosanne Meester.
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Patiënten aan het woord

Bia Mosterd-Doppenberg (67) werkt 

wekelijks aan haar conditie bij Van de 

Kamp & Lolkema. ‘Drie jaar geleden 

werd bij mij lymfklierkanker geconsta-

teerd. De behandeling sloeg gelukkig 

goed aan, maar heeft mijn lichaam wel 

verzwakt. Ik heb veel baat bij de trai-

ningen onder leiding van de fysiothera-

peut. Mijn conditie is al verbeterd, waar-

door ik mij goed kan redden.’

Na een val had Corrie Pullen 

(76) anderhalf jaar lang veel pijn 

aan haar linkerschouder. Twee 

operaties verder is de Puttense 

helemaal pijnvrij. ‘Ik kan alles 

weer, met dank aan fysiothe-

rapeut Jordi. Dankzij zijn ken-

nis is de revalidatie meer dan 

geslaagd. En het was ook nog 

eens erg gezellig met hem. We 

hebben veel gelachen.’

Sindy van de Mheen (41) komt al jaren bij 

Van de Kamp & Lolkema. ‘Geregeld heb ik 

klachten aan mijn armen, doordat ik er bijna 

geen gevoel meer in heb. De behandeling 

door mijn fysiotherapeut zorgt ervoor dat 

het gevoel van slaaparmen grotendeels 

verdwijnt. Niets is deze fysiotherapeuten 

te veel gevraagd en dat is erg prettig.’

Dick Klaassen (59) komt al 25 

jaar bij Van de Kamp & Lolkema. 

Samen met zijn vrouw Thona 

behoort hij tot de patiënten van 

het eerste uur. ‘Mijn onderrug 

is een zwakke plek en daaraan 

heb ik al veel behandelingen 

gehad. Daarnaast doe ik weke-

lijks oefeningen tijdens medi-

sche fitness’, vertelt de directeur 

van basisschool De Akker. De 

Puttenaar komt met veel plezier 

in de praktijk. ‘De therapeuten 

hebben een goede kijk op hun 

vak en daarnaast heerst er een 

prettige sfeer.’

‘Een bezoek aan de praktijk is voor mij een 

gezellig uitje’, zegt Gerard van Daatselaar 

(56). De Puttenaar verloor ruim een jaar 

geleden zijn benen door een bedrijfson-

geval. Ondanks zijn handicap wil hij toch 

in conditie blijven. Daarom sport hij drie 

keer per week bij Van de Kamp & Lolke-

ma. ‘Dat doe ik met heel veel plezier en ik 

heb er ook duidelijk baat bij. Mijn begelei-

der Dagmar en haar collega’s krijgen van 

mij een dikke tien!’

‘Ik kom al jaren bij Van de Kamp & Lolke-

ma omdat je daar als sporter uitstekende 

begeleiding krijgt.’ Aan het woord is René 

van Hemel (32), momenteel doelman van 

het eerste elftal van Rood-Wit ‘58 en in het 

verleden ook actief voor onder meer SDC 

Putten. ‘Als keeper heb je natuurlijk nog 

wel eens een pijntje. En dan is het prettig 

als je hulp krijgt van een deskundige fysio-

therapeut’



Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

‘Enige Pluspraktijk in Putten’
Korte wachttijden en ruime openingstijden

Dagelijks zetten de fysiotherapeuten zich in om de 

hoogste kwaliteit zorg te bieden. Zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis Achmea beoordeelt iedere twee jaar 

of praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen en 

daarmee het predicaat Pluspraktijk verdienen. 

 
Van de bijna tienduizend fysiotherapiepraktijken in 

Nederland zijn er maar enkele honderden Plusprak-

tijk. ‘We zijn erg blij dat we Pluspraktijk zijn, als enige 

praktijk in Putten’, geeft Klaas van de Kamp aan. De 

voordelen voor de patiënt zijn legio. ‘Op het gebied 

van ontwikkeling, behandeling en zorg gaan we een 

stap verder. 

We investeren veel in bijscholing van personeel en 

blijven daardoor altijd op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen op ons vakgebied. Ook bieden we 

voordelen die exclusief zijn voor een Pluspraktijk, 

zoals korte wachttijden bij spoedindicaties en ruime 

openingstijden.’ 

 

Nieuw is het EffectiviteitsTraject. ‘Dit is bedoeld om 

meer inzicht te bieden in kwalitatief goede fysiothera-

peutische zorg. De deelnemende praktijken ervaren 

hierdoor minder administratieve druk. Het  is alleen 

bestemd voor fysiotherapiepraktijken die minimaal 

twee opeenvolgende keren het predicaat Plusprak-

tijk hebben verdiend. Hieraan te mogen deelnemen, 

is een eer op zich.’

Paul van de Kamp (28) uit Putten versterkt de praktijk sinds 2010 

als fysiotherapeut. Paul volgde de masteropleiding Gezondheids-

wetenschappen, Beleid en Management aan de VU in Amsterdam. 

‘Ik behandel veel orthopedische patiënten en sporters in het reva-

lidatieproces. Samen met de patiënt ga ik tot het uiterste om de 

gewenste doelen te bereiken. Een tevreden patiënt die een stukje 

kwaliteit van leven heeft teruggekregen op het gebied van werk, 

sport of dagelijkse activiteiten. Daaruit haal ik veel voldoening.’ 

Paul houdt van veel verschillende sporten. Hij beoefent voetbal, 

wielrennen en hardlopen.
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Melis Geurts (50) komt nu vier jaar in 

de praktijk. ‘Omdat mijn been geam-

puteerd is, kreeg ik overbelastings-

klachten aan mijn andere been. Sinds 

ik medische fitness volg, heb ik geen 

klachten meer.’

Als profvoetballer heeft Sander Duits 

(32) vooral contact met de fysiothera-

peut van zijn club Go Ahead Eagles. 

Bij fysieke ongemakken bezoekt hij 

echter ook Van de Kamp & Lolkema. 

´Ik kom al jaren bij Klaas van de Kamp. 

Een jaar of zeven geleden heb ik bij-

voorbeeld bij hem gerevalideerd na 

een knieoperatie en tegenwoordig 

bel ik hem wel eens voor mijn rug-

klachten. Na een behandeling door 

Klaas voel ik mij altijd een stuk beter.´



Medewerkers aan het woord

Dagmar Verschuur (23) uit Ermelo versterkt de praktijk 

sinds 2014 met specialisaties in fysiotherapie en shockwa-

ve therapie. ‘Het contact met patiënten vind ik erg leuk. Ie-

der mens is anders en heeft een bijzonder verhaal en een 

eigen doel. Om samen met een patiënt actief te werken 

aan het bereiken van een persoonlijke doelstelling, vind ik 

een ontzettend leuke uitdaging. Ik wil me blijven ontwikke-

len binnen dit enthousiaste team, om steeds de best mo-

gelijke behandeling te kunnen geven.’ Dagmar besteedt 

haar vrije tijd graag aan wielrennen en zwemmen. 

Miranda Vahstal (55) uit Putten is sinds 2010 één van 

de vertrouwde gezichten bij de receptie. ‘Wat mijn werk 

zo leuk en afwisselend maakt, is dat ik steeds weer nieu-

we patiënten en ook oude bekenden ontmoet of spreek 

aan de telefoon. Mijn doel is om iedereen adequaat op 

te vangen en door te verwijzen naar één van mijn des-

kundige collega’s.’ Buiten werktijd kunt u Miranda tegen-

komen op de tennisbaan of bij het koor waarin zij zingt.

Anne van Toor (28) uit Huizen werkt sinds 2010 bij Van 

de Kamp & Lolkema als fysiotherapeut, manueel thera-

peut en oedeemtherapeut. ‘Ik haal er veel voldoening 

uit om mensen aan de hand van mijn technieken en 

ideeën te helpen. Als een patiënt blij en tevreden de 

deur uitloopt en niet meer door fysieke klachten wordt 

beperkt in het dagelijks leven, geeft dit mij ontzettend 

veel energie!’ Anne houdt van wintersport, reizen, wiel-

rennen en paardrijden.

Janine Grootendorst (31) uit Ermelo is sinds 2011 

aan de praktijk verbonden als kinderfysiothera-

peut. ‘Betrouwbaar zijn, de hulpvraag serieus ne-

men en écht werk maken van een behandeltra-

ject. Dat vind ik belangrijke kwaliteiten voor een 

fysiotherapeut. Het geeft mij veel voldoening als ik 

een kind daadwerkelijk verder kan helpen. En het 

een succeservaring rijker is en in staat is om zelf-

standig verder te gaan.’ Haar vrije tijd besteedt  

Janine graag aan badminton, hardlopen en koken.
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Van de Kamp & Lolkema: praktijk voor fysio- en manuele therapie

Het is iedere dinsdag vaste prik. Terwijl wethouder 

Ard Kleijer aanschuift voor de wekelijkse vergade-

ring van burgemeester en wethouders neemt fysio-

therapeut Anne van Toor bezit van zijn kamer. Ze 

stalt haar spullen en houdt spreekuur voor alle amb-

tenaren met fysieke klachten.

‘De samenwerking met Van de Kamp & Lolkema 

kwam in 2006 tot stand via de zorgverzekeraar’, 

vertelt Wilco Louw, beleidsmedewerker Personeel 

en Organisatie van de gemeente Putten. Sinds vier 

jaar is er een wekelijks spreekuur op het gemeen-

tehuis. Ook de bedrijfsarts is eens per drie weken  

aanwezig.

‘Door de intensieve samenwerking met de zorgver-

leners zijn we er bij klachten erg vroeg bij’, consta-

teert Louw tevreden. 

Internationaal transportbedrijf Van de Brug werkt 

al tientallen jaren samen Van de Kamp & Lolke-

ma. ‘Als onze medewerkers klachten hebben, kun-

nen ze altijd snel terecht bij de fysiotherapeuten’, 

vertelt eigenaar Rien van de Brug enthousiast.  

 

‘Wij hebben louter positieve ervaringen. De thera-

peuten verdiepen zich in de werkzaamheden van 

onze medewerkers, waardoor ze de oorzaak direct 

in beeld hebben. Dankzij hun aanpak zijn onze men-

sen vaak weer snel te been! 

Ook gebeurt het regelmatig dat een chauffeur met 

de vrachtwagen naar de Garderenseweg rijdt en ter-

plekke advies krijgt over de zithouding en de cor-

recte manier van instappen, om zo blessures in de 

toekomst te voorkomen.’

‘Daardoor voorkomen we dat blessures verergeren en 

medewerkers langdurig afwezig zijn. Het bezoek van 

de fysiotherapeut speelt dus een belangrijke rol. 

En mochten extra behandelingen in de oefenzaal no-

dig zijn, dan is het handig dat de praktijk van Van de 

Kamp & Lolkema op fietsafstand van het gemeente-

huis ligt.’

Volgens Louw heeft fysiotherapeut Anne in de afge-

lopen vier jaar veel ambtenaren behandeld. ‘Bijna ie-

dereen herkent haar als ze door de gangen loopt. Dat 

zegt genoeg.’

Spreekuur in de kamer van de wethouder

Medewerkers Van de Brug Int. Tanktransport bij fysiotherapeuten in goede handen



Medewerkers aan het woord
De Ermelose Bethilde Nieuwenhuis (22) werkt nu 

een jaar bij Van de Kamp & Lolkema. ‘Direct na mijn 

afstuderen als fysiotherapeut ben ik gestart in de 

praktijk. Het contact met de patiënten vind ik leuk. 

Ik adviseer patiënten om thuis ook oefeningen te 

doen. De patiënten zijn erg gemotiveerd om thuis 

aan de slag te gaan met oefeningen als ze zien 

hoe dit het herstel bespoedigt.’ In haar vrije tijd 

sport Bethilde graag. ‘Hardlopen over de Ermelose  

Heide doe ik graag. Daarnaast fitness ik.’

Esther Foppen (34) uit Ermelo werkt sinds 2004 bij Van 

de Kamp & Lolkema en is gespecialiseerd in fysiotherapie, 

shockwave therapie, Dry Needling en orthopedische manu-

ele therapie. ‘Mijn interesse in mensen is mijn drijfveer. Het 

geeft mij veel energie als ik patiënten kan helpen bij het op-

lossen of sterk verminderen van hun klachten. Mijn betrok-

kenheid, gedrevenheid en vakkennis zet ik dan ook graag in 

om patiënten te begeleiden naar optimaal functioneren.’ Es-

ther houdt van tennissen, wandelen, lezen, muziek luisteren 

en in de zomer vaart zij graag.

Han van ‘t Ende (27) uit Amersfoort is sinds 2013 werkzaam bij 

de praktijk en is gespecialiseerd in fysiotherapie en shockwa-

ve therapie. Behalve in de behandelkamer en de oefenzaal is 

Han te vinden bij de patiënt thuis. ‘Mijn werk is zeer divers. De 

variatie in werkwijze en locaties spreekt me erg aan. De rode 

draad is echter het samen met patiënten op een actieve, toe-

gankelijke manier werken aan herstel. Dit doe ik iedere keer 

weer met dezelfde betrokkenheid.’ Zijn vrije tijd besteedt Han 

graag aan wielrennen, hardlopen en lezen.

Petra Bronkhorst uit Putten is sinds 2007 receptionis-

te/administratief medewerkster bij Van de Kamp & Lol-

kema. ‘Als eerste aanspreekpunt van de praktijk ben 

ik er verantwoordelijk voor dat mensen op een goede 

en prettige manier worden geholpen. Snel schakelen, 

vriendelijk zijn en er zo aan bijdragen dat patiënten zich 

thuisvoelen bij ons, dat vind ik erg belangrijk.’ In haar 

vrije tijd houdt Petra zich actief bezig met fitness, zwem-

men en vrijwilligerswerk.
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Van de Kamp & Lolkema, praktijk voor fysio- en manuele therapie

Fysiotherapie Van de Kamp & Lolkema combineert kwaliteitszorg met persoonlijke aandacht en gezelligheid. 

Juist die combinatie brengt beweging in uw herstel en maakt lichaam en geest gezond. De fysiotherapie kent 

meerdere specialisaties:

Naast specifieke klachten kunt u bij Van de Kamp & Lolkema ook terecht voor medische fitness of training. In de 

grote oefenzaal is voldoende apparatuur om goed en gericht te trainen, individueel of in groepen. Wij bieden 

specifieke doelgroeptrainingen aan voor cliënten met diabetes, astma en COPD, overgewicht, lage rugklach-

ten, reuma, stress en depressie.

Fysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

Oedeemtherapie

Van de Kamp & Lolkema               

Garderenseweg 35

3881 GK Putten

0341 - 357 750

info@vdkamp-lolkema.nl

Maandag     7.45 - 21.00

Dinsdag       7.45 - 21.00

Woensdag   7.45 - 18.00

Donderdag   7.45 - 21.00

Vrijdag         7.45 - 17.00       

Kijk voor meer informatie of het 

maken van een afspraak op 

www.vdkamp-lolkema.nl.

Oncologische fysiotherapie       

Psychosomatische fysiotherapie

Sportfysiotherapie

Echografie  

Bekkenfysiotherapie     

Craniofasciale therapie 

Dry Needling

Shockwave therapie  

uur   

uur   

uur   

uur   

uur   


