InPraktijk

Fysiofit Beekmans

Iedere patiënt is train
Ten westen van Eindhoven ligt het dorp Middelbeers. In deze kleine gemeente heeft Louis
Beekmans zijn eigen fysiotherapiepraktijk Fysiofit Beekmans. Louis Beekmans begon zijn loopbaan als trainer in 1989 nadat hij was afgestudeerd aan de ALO. Zijn interesse ging uit naar
training en revalidatie. De opleiding fysiotherapie was voor hem daarom een logische vervolgstap. Als fysiotherapeut specialiseerde Louis Beekmans zich in Cyriax, Mulligan concept,
COPD en IAS revalidatietraining. 15 Jaar geleden startte hij zijn eigen fysiotherapiepraktijk in
samenwerking met een sportcentrum in de buurt.
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Trainer aan. Met name de functional trainer is
voor ons heel belangrijk om doelgericht te kunnen oefenen met patiënten. Het toestel bestaat
uit twee traploos instelbare kolommen en dat
werkt erg prettig. De trainingszaal is zo ingericht dat er voor elke sporter en patiënt meer
dan voldoende in huis is. Zo hebben we bijvoorbeeld twee fietsen met een hoge, maar
ook één met een lage instap. Voor de aanschaf hebben we de apparatuur elders mogen
bekijken en testen.”

Meetbare kwaliteit
De komende tijd richt Fysiofit Beekmans zich
op het meer meetbaar maken van kwaliteit
van de behandeling. Louis Beekmans: “Om de
continuïteit van onze praktijk te kunnen waarborgen zijn we genoodzaakt om kwaliteitsmeBarry van den Wildenberg

De kunst is om op het

elke patiënt zelf kunnen helpen of anders kunnen verwijzen naar de juiste behandelaar in
de buurt.”

het juiste niveau te starten

Louis Beekmans en zijn collega’s streven ernaar
om aan de hulpvraag van elke patiënt te kun-
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te bieden hebben. Daarom kozen we voor
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paratuur, krachtapparatuur en een Functional

strumenten klinemetrie.”

voor de patiënt, maar ook enorm leuk werken
voor de fysiotherapeut. De kunst is om op het
juiste niveau te starten. Patiënten reageren heel
positief op deze werkwijze.”

Veel variatie
Toen de boerderij vorig jaar werd verbouwd
tot een fysiotherapiepraktijk en trainingscentrum
heeft Louis Beekmans zich uitgebreid verdiept
in welke fitnessfaciliteiten geschikt zouden zijn.
De TotalFitklanten moesten zelfstandig en veilig kunnen trainen. De patiënten van de praktijk moesten elke sportspecifieke beweging
kunnen uitvoeren: van COPD patiënt tot topsporter. Louis Beekmans: “Vanwege de brede
doelgroep moeten we met de fitnesstoestellen
eindeloos kunnen switchen tussen verschillende
sporten en niveaus. Onze patiëntengroep eist
veel variatie in de oefeningen. Daarnaast

Louis Beekmans
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