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Geachte leden van Triatlon vereniging Roermond,  

Via deze brief willen wij jullie als leden graag op de hoogte stellen van alle mogelijkheden die onze 

fysiotherapie praktijk kan bieden. Mijn naam is Sanne Caelers, fysiotherapeute en tevens locatie 

manager van FysioStofberg Roermond en Venlo. Middels deze weg hopen wij een connectie te maken in 

het nieuwe jaar, 2018. Onderstaand een uitleg over hoe wij te werk gaan, welke overeenkomsten er zijn 

gemaakt op basis van een gesprek met Michiel van der Eerden en hoe wij een de samenwerking voort 

willen gaan zetten.  

Door fysiotherapeutische ervaring in de topsport en loopsport weet ik als geen ander hoe lastig het is 

voor een club vastigheid te vinden voor behandelingen, revalidatie trajecten, terugkoppeling naar de 

trainer maar ook wedstrijd voorbereiding en preventieve behandelingen. Daardoor willen wij een 

constructie op zetten binnen onze fysiotherapie praktijk in Roermond, gelegen binnen fitness en welness 

centrum Dennenmarken.  

 

Wij willen graag een stuk sponsoring gaan koppelen aan jullie club!  

 

Deze sponsoring is in de vorm van preventie, wedstrijd voorbereiding en blessure screening. De opzet is 

dat op zaterdag ochtend in onze praktijk Simone Masolijn, fysiotherapeute i.o. aanwezig is die zorg gaat 

dragen voor wedstrijd voorbereidende maatregelen, screenings, medical taping en evt. preventie 

training. Dit is onder supervisie van Sanne Caelers, fysiotherapeute die ook altijd op zaterdag ochtend 

aanwezig zal is. 

Hoe verloopt dit? In de loop van de week kunnen jullie een bericht sturen naar 0630456239 van Simone 

Masolijn, zo kunnen jullie een tijd reserveren op deze zaterdag ochtend, dit wordt gezien als sponsoring 

en wordt dus niet gedeclareerd als behandeling!  

Mocht er baat zijn bij een revalidatie traject of fysiotherapeutische interventie in vorm van behandeling 

dan zijn de lijntjes kort en eventueel directe behandel mogelijkheden door een fysiotherapeut(e). Dit valt 

wel onder declarabele behandeling en zal, mits u aanvullend verzekerd bent, direct bij de verzekeraar 

gedeclareerd worden.  

Misschien handig om te weten dat ik 6 jaar lang zelf atletiek trainster ben geweest bij Atletiek Leudal, 

de affiniteit met de sport was zo groot dat ik me op dit moment aan het specialiseren ben op 

gangbeeldanalysen, een looppatroon in beeld brengen geeft vaak een sneller en duidelijker beeld 

waarom en hoe bijvoorbeeld een overbelastingsklacht blijft bestaan. Ook werken we nauw samen met 

‘Het Loopcentrum’ in Horst & Venlo en hebben we korte lijntjes met sport podotherapeuten InBalance 

podotherapie.  
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Mochten er nav deze brief vragen zijn ontstaan dan kunt u deze stellen via mijn email adres: 

sanne@fysiostofberg.nl of heeft u een blessure die direct behandeld moet worden neem dan contact op 

met onze secretaresses via het telefoonnummer: 045-5641112  

Met vriendelijke groet, 

Sanne Caelers  

Fysiotherapeute  

Locatie manager Roermond en Venlo  
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