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Huisartsen discipline gezondheidscentrum Lunetten

Huisartsen Centrumassistentes POH Somatiek POH GGZ

Mevr. M. Horsman

(coördinerend huisarts)

Mevr. D. Overeem 

(hoofdassistente)

Mevr. I. van Voorthuizen

(VS ouderenzorg)

Mevr. J. Machielsen

(VS chron. psychiatrie)

Mevr. A.M. Sprengers Mevr. M. Zaal Mevr. M. Hulshof Mevr. C. Diepenveen

Mevr. I. Kleijn Mevr. R. Verdoold Mevr. C. Stoker Mevr. S. Thunnissen

Mevr. M. Boelens Mevr. C. Diepeveen Mevr. E. Vos 

Mevr. C. Wilkens Mevr. Y. Roest

Mevr. C. Menger Mevr. E. van der Steeg

Onze professionals
Mevr. C. Menger is in  juni  gestart als onze 6de vaste huisarts.

Mevr. M. Boelens is geregistreerd EKC (erkend kwaliteitsconsulent). 

Mevr. A. Sprengers en mevr. Kleijn leiden jaarlijks een AIOS op. 

Mevr. A. Sprengers is kaderhuisarts Ouderen, haar expertise op dit vlak wordt ingezet bij het 

stadsbrede Ouderenprogramma.

Mevr. J Machielsen is als VS GGZ betrokken bij het EPA proeftuin project in de wijk Lunetten.

Mevr. M. Boelens is kaderhuisarts urologie.

Mevr. E. Vos is kwaliteitsfunctionaris, ondersteunt de huisartsendiscipline met de jaarlijkse NPA 

accreditatie.

Mevr. I. van Voorthuizen is verpleegkundig specialist ouderenzorg en coordineert het project 

Polyfarmacie 75+

Onze patiënten
Eind 2016 waren er 9027 patiënten op naam 

ingeschreven. Er zijn 51 geborene ingeschreven en er 

overleden 33 patiënten. 

Leeftijd Totaal 

2015

Totaal 

2016

0-4 497 496

5-14 930 922

15-24 1238 1267

25-44 3197 3187

45-64 2352 2354

65-75 477 512

>75 267 290

totaal 8958 9027

Bijzondere groepen in de wijk 
In Lunetten  woont een bovengemiddeld aantal 

patienten met een chronisch psychiatrische 

aandoening, een groep die veel aandacht  

vraagt. Er zijn verschillende woonvormen voor 

begeleid wonen.  

Tevens wordt zorg geboden aan een 

gezinsvervangend tehuis en aan patienten met 

een verstandelijke beperking en psychiatrische 

ziekte ism. de Amerpoort. 

POH GGZ 

Eind 2015 is de EPA proeftuin gestart in Lunetten, in 

2016 gecontinueerd onder de naam GGZ in de Wijk. 

Binnen de wijk bestaan korte lijnen in de 

samenwerking tussen  huisartsenzorg, buurtteam, 

Altrecht, Lister, Jellinek, met als doel patiënten met 

ernstige psychiatrische aandoeningen zoveel 

mogelijk hulp te bieden vanuit de wijk. De POH GGZ 

is hierbij een belangrijke schakel.

Er zijn specifieke spreekuren voor medicatie controle 

van patiënten met schizofrenie en/of een 

doorgemaakte psychose en patiënten met ADHD die 

niet meer onder controle staan van de specialist. E-

health wordt aangeboden mbv. Therapieland.

Er wordt gepartcipeerd in de CIPRUS studie, een 

wetenschappelijk onderzoek naar interventie bij 

SOLK patiënten.

Ouderen 

Polyfarmacie 75+ met meer dan 5 medicatie is 

uitgevoerd door Verpleegkundig specialist, apotheek en 

huisarts (in opleiding voor kaderhuisarts Ouderenzorg). 

Project wordt vervolgd in 2017.

Ouderen worden gescreend op kwetsbaarheid  adhv de 

frailty score en case-finding

Wijkgerichte projecten/spreekuren 

Slimfit (multidisciplinair overgewicht programma).

Vrouwenspreekuur voor anticonceptie, soa’s en 

incontinentie, avond- en ochtendspreekuur, 

teledermatoscopie. 

In 2017 zal een wekelijkse wandelgroep (‘beweeg 

challenge’) en reisadviesspreekuur  worden 

opgezet.



Aantal 

2106

Per 1000 

patienten

2016

Aantal 

2015

Per 1000 

patiënten 

2015

Nivel (2014) 

referentie per 

1000 patiënten

Consulten 15802 1756 16350 1825 2127

Consult >20 

min

7205 800 6055 676 493

Visite 351 39 439 49 115

Visite >20 min 488 54 343 38 80

Telefonisch 

consult

9656 1073 8710 972 1059

Email consult 660 73 405 45 17

Chirurgie 188 21 167 19 31

Cyriax injectie 68 8 69 8 22

IUD 110 12 52 6 7

teledermatolo

gie

21 2 20 2

spirometrie 98 11 199 22

24-uurs RR 64 7

Verleende zorg in 2016

Diabetes Mellitus

Ketenzorgcontract met Zilveren Kruis, de patiënten zijn goed in beeld 

en prestatie indicatoren zijn behaald. 89% van de DM patiënten heeft 

hoofdbehandelaar huisarts. Een verbeterplan is gemaakt voor de 

patiënten met een te hoog HbA1c.

De internist bezoekt jaarlijks de praktijk voor intercollegiaal overleg/ 

consultatie.

COPD

In 2016 is een 

ketenzorgcontract 

afgesloten. De longarts 

heeft  de praktijk 1 maal 

bezocht in 2016 voor 

casuïstiek  bespreking. Het 

protocol is aangescherpt. 

Preventie
Griepvaccinatie: 1984 patiënten kwamen in 

aanmerking voor een vaccin. Hiervan 

hebben er 1014 een vaccinatie gekregen 

(53%).

BVO 469 vrouwen hebben van 

Preventzorg een uitnodiging gekregen voor 

het maken van een uitstrijkje in het kader 

van bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker 297 hebben hier 

een vervolg aangegeven (63%)

Klachten

Er zijn in 2016, 4 officiële klachtenformulieren ingevuld door patiënten. De aard 

van de klachten was erg uiteenlopend, bejegening aan balie, afspraak niet in 

agenda huisarts, kosten verwijzing 2de lijn, andere huisarts maar wel in de wijk. 

Met alle patiënten is contact opgenomen, de klacht is besproken. Intern zijn er 

verbeterafspraken gemaakt.
De praktijk is aangesloten bij de landelijke regeling van de WKKGZ.

Ziektebeelden 

met registratie

ICPC Aantal 

patiënten 

in 2016

Aantal 

patiënten 

in 2015

Diabetes type 1 T90.1 32 36

Diabetes type 2 T90.2 353 337

Hypertensie K86 625 600

Hypertensie 

secundair

K87 235 231

COPD R95 123 125

Astma R96 483 477

Angst P01 344 349

Depressie P76 443 405

Slapeloosheid P06 438 449

Lage rugpijn L03 508 537

Artrose L84 9 11

Osteoporose L95 89 86

Overgewicht bmi>28 388

Veilig incidentmelding

Meldingen gingen met name over fouten in de agenda; verkeerde tijden voor afspraken of 

verkeerde namen bij de afspraak. Mogelijke oorzaken bleken: drukte, onervaren stagiaires en 

nieuwe assistentes.

Verder een paar meldingen over medicatiewijzigingen die niet goed in het HIS waren 

doorgevoerd. De afspraken hierover zijn opnieuw doorgenomen met alle huisartsen, 

assistentes en POH’s.

Naar aanleiding van onduidelijkheden over een afwijkende uitslag is het protocol post 

verwerken vernieuwd en besproken.

Door het werken met aftekenlijsten voor alle taken zijn er minder problemen met het 

afhandelen van de urines aan het einde van de dag.

Het controleren en opvolgen van de gegeven adviezen door de assistentes gaat beter door 

het werken met de overlegmodule in Promedico.



Samenwerking Frank Nieuwesteeg

De nauwe samenwerking met solist huisarts in Lunetten Frank Nieuwesteeg is in 

2016 voortgezet. Huisartsen hebben met elkaar FTO, hier is huisarts Nieuwesteeg 

de kwaliteitsfunctionaris. 

Bij afwezigheid nemen de huisartsen uit het gezondheidscentrum op de Hondsrug

waar of wordt er een waarneemarts ingezet die patiënten uit beide praktijken ziet. 

De POH-S en de POH-GGZ zien in het gezondheidscentrum de patiënten van 

Frank met de chronische ziekten. Voor de ouderenzorg en de COPD is praktijk 

Nieuwesteeg aangesloten bij de zorggroep van de SGU. Het ketencontract DM loopt 

via de HUS. De DM- patiënten worden gezien door een verpleegkundige van 

Careyn. 

De assistentes van het gezondheidscentrum vervangen bij afwezigheid de vaste 

assistente van Frank Nieuwesteeg, dit is standaard op de woensdag en bij vrije 
dagen en vakantie.

Met deze afspraken is de continuïteit van de solopraktijk gewaarborgd.

In augustus hebben we met beide praktijken een gezellige dag gehad, op het strand 

in Noordwijk met afsluitend een bbq. 

Aan het eind van het jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 

een addendum bij het contract met aanvullende en een aantal nieuwe afspraken.

De afspraken om in de toekomst, na de verbouwing van het gezondheidscentrum, 

samen onder 1 dak te werken zijn verder uitgewerkt en geformaliseerd. 

Scholing en opleiding

De huisartsen, assistentes en poh’s hebben de scholingen gevolgd volgens de eisen van 

de beroepsgroep. 

Een aantal medewerkers uit verschillende disciplines hebben de cursus Motiverende 

Gespreksvoering gevolgd.

Huisarts Anne Marie Sprengers heeft de kaderopleiding Ouderen met succes afgerond. 

Er is een eerstejaars Aios begeleid door de huisartsen Ilona Kleijn en Anne Marie 

Sprengers.

Coordinerend huisarts Manon Horsman heeft 2 managementcursussen gevolgd, 

waarvan 1 ism. MT. 

De assistentengroep heeft samen met 2 a 3 huisartsen de NHG triagecursus met succes 

afgerond, 3 dagen per week ondersteunt een huisarts het 1e uur van de dag bij triage.

De assistentes hebben 2 stagiaires opgeleid die beide met succes de opleiding tot 

doktersassistente afgerond hebben.

Diana Overeem, de hoofdassistente heeft samen met de hoofdassistentes uit de ander 

SGU aangesloten centra een begeleidingstraining voor de functie hoofdassistente 

gevolgd.

Yvonne Roest heeft een cursus CVRM gevolgd en om een zelfstandig spreekuur te 

kunnen gaan uitvoeren  

Doelen 2017

- Kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren 

volgens de beroepsnormen en behouden van NHG 

accreditatie

- Verbeterde patiënttevredenheid tav. wachttijden, 

privacy, continuiteit van medewerkers en 

informatievoorziening 

- Toegenomen medewerkerstevredenheid, in de 

praktijk zichtbaar als betrokken, gemotiveerde en 

positief ingestelde medewerkers: een team dat trots 

is op zichzelf en elkaar. 

- Hanteerbare werkdruk voor alle disciplines, dmv. op 

orde houden formatie, regelmatige evaluatie en zo 

nodig actie

- Verbeterde samenwerking en overlegstructuur met 

de apotheek 

- Gezonde, haalbare financiële begroting met ieder 

kwartaal evaluatie door de coördinator met de

financiële staf/MT

Accreditatie

Op 9 december 2016 was de jaarlijkse audit. Deze 

is goed verlopen. We kregen complimenten voor ons 

enthousiasme, openheid en transparantie m.b.t. 

kwaliteitsverbeteringen in de praktijk, zeker gezien alle 

personeelswisselingen in 2016.

Er was een kleine afwijking; de handschoenen 

voldeden niet aan de juiste normering. Dit is direct 

opgelost.

Daarnaast nog enkele aanbevelingen; o.a. de VIM 

procedure eenvoudiger maken d.m.v. het aanleggen 

van een schriftje bij de assistentes i.p.v. de formulieren 

invullen, dit zou de drempel om te kunnen melden, 

zeker bij tijdgebrek, makkelijker kunnen maken.

Daarnaast waren niet alle verbetermogelijkheden, o.a. 

uit het jaarplan, opgenomen in de verbetercyclus. De 

lijst in de verbetercyclus zal volgend jaar compleet 

gemaakt worden.





Apothekers Apothekers assistente

Mevr. H.R. Schuckman S. Abarkan

Mevr. M.J.J. Vos S.N. Abdoelkarim

C.A. Godinez

Wegens ziektevervanging P.J. van Impelen

Mevr.  W. Vissink K.J.M. Kerkhof

L. van der Mark (BBL-er)

Z. Nyirangiruwonsanga

G. Urker

M. Vastenhout

N.E. Vuuren

Verbeterplan 2017
Werken aan het gezond maken van de financiële situatie  van de apotheek
Verhogen van de patiënttevredenheid
Verhogen van de inzet van de herhaalservice
Veranderen van het werksysteem (o.a. snelbalie)
Samenwerking tussen de disciplines versterken

Realisatie doelstellingen 2016
Herhaalprofielen inzetten binnen Mira met aanvragen van 
jaarrecepten bij de huisarts.
De tweede helft van 2016 is gestart met het inzetten van de 
herhaalservice. Patiënten geven er schriftelijk toestemming voor. Er 
wordt gestart met het synchroniseren van de medicatie, en samen met 
de patiënt wordt een startdatum afgesproken. 2 weken daarvoor 
wordt de herhaalmedicatie aangevraagd. 
Eind 2016 was het aantal herhaalservice-patiënten gestegen tot 300. 
Tot nu toe zijn de recepten via herhaalverzoeklijsten aangevraagd bij 
de huisartsen. De overleggen over jaarrecepten zijn al gevoerd, maar 
de jaarrecepten worden pas in 2017 in werking gesteld.

.

Track and trace
medio September 2015 geïmplementeerd.  Het heeft meer rust bij ons publiek gegeven dat er nu e-
mailberichten verstuurd worden waarin staat dat of de bestelling complete is of date r nog een e-mail volgt 
als de bestelling complete is. Men weet dus nu in veel gevallen dat men niet voor niets zit te wachten. Een 
bijkomend voordeel voor ons is dat er nu e-mailadressen worden nagevraagd en gecontroleerd op juistheid 
en dat er minder medicatie niet afgehaald in de kasten blijft liggen aangezien er automatisch na 5 dagen een 
herinneringsbericht wordt verstuurd. Klanttevredenheid is daardoor toegenomen.

Behouden van HKZ certificaat in 2016, met vermelding van  het feit dat er geen verbeterpunten zijn..

Multi-medicatie gesprekken 
Het door de inspectie vereiste aantal van 60 check’s is niet gehaald. Er zijn 37 check’s
volledig afgerond en 12 worden begin 2017 alsnog afgerond. Het uitvoeren van de 
check’s was een samenwerking tussen POH’er, patiënt, apotheker en huisarts.

Optimaliseren van opvang klant na ziekenhuisopname.
De apotheek heeft volgens afspraak bij 70 plussers die met ontslag gaan na een 
ziekenhuisopname, het actueel medicatie-overzicht (AMO) of een kopie van de nieuwe 
medicatie aan de huisartsen verstrekt, omdat het vaker meer tijd kost voordat de 
huisarts van medicatiewijziging op de hoogte gesteld wordt. Er is niet bijgehouden hoe 
vaak dit doorgegeven is, en er is geen zicht op in hoeverre de huisarts verder nog niet 
op de hoogte was.
Dit samenwerkingsverband is bekostigd via UZES.

LSP aanmeldingen
medio december 2016 haalde de apotheek een score hoger dan 75% 
hetgeen ruim hoger is dan door alle instanties was gevraagd.

Scholing personeel via Bedrijfsopleidingsplan
Voor de scholing is het opgestelde BOP gebruikt, en de assistenten 
houden de scholing bij in KOAF. De assistentes volgen online nascholing 
via CME-online, AMP-net en de KNMP kennistoetsen. .Alle assistentes 
zijn betrokken bij het zelfstandig afhandelen van eenvoudige check’s in 
WeCare.
De apothekers volgen cursussen  i.v.m. de herregistratie als Openbaar 
Apotheker. De beherend apotheker heeft een bedrijfskundecursus op 
Nyenrode gevolgd en afgerond in 2016.

Daarnaast is afgelopen jaar 7 maal een werkoverleg geweest.

BAXTEREN
Eind december waren  59 van de 188 baxters 
omgezet naar 2 wekelijkse leveringen.
Het streefaantal van circa 40 mensen is dus ruim 
gehaald.
Veel patiënten blijven op de wekelijkse baxter 
vanwege o.a. psychiatrische problematiek, 
verwardheid, beginnende dementie.
. 

FTO (Farmacotherapeutisch Overleg)
Er zijn 5 FTO’s georganiseerd  met de huisartsen, en 
afhankelijk van de onderwerpen ook met POH’ers en een 
fysiotherapeute. De volgende onderwerpen zijn besproken:
- Maag- en darmklachten
- Astma bij volwassenen
- Urine-incontinentie
- Neuropathische pijn
- Polyfarmacie





Bernd van den Berg Coördinator afdeling 

fysiotherapie

Kinderfysiotherapeut

Erik-Jan Haan Algemeen fysiotherapeut

Manueel therapeut

Barry Boom Algemeen fysiotherapeut

Saskia Boomgaard Algemeen fysiotherapeut

Monique Overdijk Algemeen fysiotherapeut

Psychosomatisch 

fysiotherapeut

Annemieke Wieman Algemeen fysiotherapeut

Rian van Arkel Algemeen fysiotherapeut

Bekkenfysiotherapeut

Nienke Postma Algemeen fysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut

Marijanka Vernooij Assistent fysiotherapie

Wie zijn wij - Fysiotherapie

Praktijken
De afdeling fysiotherapie is gevestigd in Lunetten en in Het Zand. 
Een aantal fysiotherapeuten werken op beide locaties.

Naast fysiotherapie is er een afdeling FitLunetten gevestigd in de 

Musketon.
Alle fysiotherapeuten zijn in loondienst bij de SGU. 

Resultaten in 2016

Psychosomatisch fysiotherapie: door de werving van Monique Overdijk, 

psychosomatisch fysiotherapeut is ons aanbad van specialisaties uitgebreid naar 

4.

HCA effectiviteitstraject  & KNGF plustraject:  in december 2015 is gestart met 

het effectiviteitstraject. In 2016 is dit traject succesvol voortgezet. Halverwege 

2016 is het KNGF in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea gestart met het 

KNGF plustraject. Deelname aan dit programma is succesvol gerealiseerd sinds 

oktober 2016.Middels deelname aan het effectiviteitstraject  en het KNGF 

plustraject is de afdeling fysiotherapie tot december 2017 Plus gecertificeerd voor 

alle verzekeraars.

Beweegprogramma het Zand: In 2016 is succesvol gestart met een 

beweegprogramma in het Zand. In 2016 hebben in totaal 9 patiënten 

deelgenomen aan een beweegprogramma in het Zand.

Groei het Zand & Lunetten: locatie het Zand het een omzet groei van 7% 

gerealiseerd. Voor locatie Lunetten is de omzet met 5% gedaald.

Big MOVE: in 2016 hebben 9 patiënten een Big MOVE traject afgerond. Eind 

2016 is begonnen met de werving van een nieuwe groep voor 2017

UZES samenwerking kinderen met overgewicht: vanwege een tekort aan 

aanmeldingen is het samenwerkingsprogramma voor kinderen met overgewicht 

niet gestart in 2016.

Zwanger & Fit: in 2016 is succesvol een zwanger & fit cursus opgestart. Rian 

van Arkel, bekkenfysiotherapeut heeft in 2016 hiervoor succes de zwanger & fit 

cursus afgerond.

Naamsbekendheid: in 2016 is gestart met een marketingactie om de 

naamsbekendheid in de wijk Het Zand te vergroten. Deze marketingactie zal in 

2017 worden doorgezet.

Patiënt tevredenheid SGU
2014

Benchmark
2014

SGU
2015

Benchmark
2015

SGU
2016

Benchmark
2016

Aanbevelen bij anderen 30% 62% 44% 66% 45,1% 68,1%

Informatie overbehandeling (1-5)
3,66 3,81 3,74 3,94 3,76 3,83

Bejegening (1-5)
3,73 3,87 3,84 3,9 3,81 3,9

Participatie en therapietrouw (1-5)
3,47 3,6 3,54 3,62 3,56 3,61

Verwachtingsmanagement behandelproces (1-5)
3,22 3,46 3,37 3,49 3,38 3,51

Realisatie doelstellingen 2016

Behoud Plus Status: In 2016 is de plusstatus voor alle 

verzekeraars behouden d.m.v. een succesvolle deelname aan het 

HCA effectiviteitstraject en het KNGF plustraject .

Behouden score medewerkerstevredenheid : De scores van 

2016 zijn vergelijkbaar met de scores van 2015 en behoren tot de 

hoogste scores binnen de SGU.

Nieuwe  website: in 2016 is voor beide locaties een nieuwe 

website in gebruik genomen: www.fysiotherapiehetzand.nl & 

www.fysiotherapielunnetten.nl. 

Taakverdeling: In 2016 is de taakverdeling verduidelijkt en 

verwerkt in de doelen van 2017. Elke medewerker heeft hierin zijn 

of haar eigen portefeuille.

Uniformiteit in doelmatige zorg: In 2016 zijn de 5 meest geziene 

klachten in beeld gebracht en d.m.v. intervisiebijeenkomsten zijn 

hiervoor praktijk specifieke behandelprotocollen ontwikkeld. Deze 

zijn in 2016 geïmplementeerd.

Patiënt tevredenheid: De patiënt tevredenheid is in 2016 

vergelijkbaar met 2015.

Doelen 2017

Patiënt tevredenheidscijfer minimaal 8,4

Medewerkerstevredenheidscijfer 8,0
Iedereen binnen het team heeft een POP en 
er is een goede taakverdeling binnen het 
team.

Behoud deelname aan KNGF 
plusprogramma en het HCA 
effectiviteitstraject.
Middels de deelnemen aan het KNGF 
plustraject en het HCA effectiviteitstraject 
blijven plus gecertificeerd voor alle 
verzekeraars

Financieel gezond
Het resultaat  in 2017 is conform de 
begroting.

Uitbreiding van beweegprogramma’s en 
specialismen
In 2017 onderzoek naar mogelijkheden 
werving vrouwelijke manueel therapeut & 
geriatrisch fysiotherapeut.

De samenwerking intern en extern 
verbeteren
In 2017 willen we twee nieuwe GEZ 
samenwerkingsverbanden ontwikkelen en 
implementeren.



Erik de Rooij Manager FitLunetten
Fitnesscoach en trainer

Marnix Burgers Fitnesstrainer sportverzorger

Rolvin Rijkaart Fitnesstrainer Personal trainer

Strahinja Kosavik Fitnesstrainer Judoca

Raymond Giesen Fitnessinstructeur

Wendy Grootscholten Fitnessinstructeur

Laurens Visser Pilates docent

Suzanne Kok Yoga docent

Eline van der Veen Yoga en pilates docent

Anne Wilms HIT / HIIT docent

Diana Sluis fitnessinstructeur sportmassage

Renate Karzijn Fitnessinstructeur (inval) ceasertherapeut

Karlijn Kea Fitnessinstructeur (inval)
Bastiaan Ingenhaag Fitnessinstructeur (inval)

FIT Lunetten preventieprogramma’s

In 2015 is het bewegen op recept ontwikkeld. Alle disciplines binnen de SGU hebben de mogelijkheid om patiënten 

actief te ‘verwijzen’ om meer te gaan bewegen. Patiënten hebben dergelijke verwijzing de mogelijkheid om middels een 
goedkope en toegankelijke manier kennis te maken met beweegmogelijkheden in de fitness.

Wie zijn wij - FitLunetten

Openingstijden

maandag t/m 
donderdag van 8.00 – 22.00 uur

vrijdag 8.00 --20.00 uur

zaterdag 9.00 – 13.00 uur

zondag 10.00 – 12.00 uur

Over FitLunetten: Sporten bij FitLunetten kent 10 goede redenen:

• Professionele en persoonlijke fitness begeleiding van gecertificeerde fitness 
trainers en fysiotherapeuten

• Medisch fitness als aansluiting op uw revalidatie traject

• Individuele begeleiding bij de training met een schema op maat (personal 
training)

• Groepslessen: Yoga, Pilates en High Intensity Training in kleine groepen

• Senioren Fitness

• Multidisciplinaire beweegprogramma's voor patiënten met diabetes, COPD, 
hartfalen of overgewicht

• Massage door Sterk & Soepel 

• Fysiotherapie 

• Kwalitatieve fitness apparatuur van Life-fitness
• Een gemoedelijke sfeer


