Clubsupport
Heb je ergens een klacht of een blessure?
Dan kun je gratis gebruik maken van het ’inloopspreekuur’ van Jeurissen & van den Ingh.
Dit houdt in dat er een sportfysiotherapeut naar de Lopersgroep in Mierlo komt om een
screening uit te voeren en advies te geven over het te volgen beleid. Geheel vrijblijvend!
Indien uit de screening blijkt dat aanvullende diagnostiek en of behandeling gewenst is
dan kunnen er afspraken gemaakt worden voor een verder behandelplan.
In overleg wordt er gestart met fysiotherapie of wordt je evt. na overleg met uw huisarts
doorgestuurd naar een specialist bijv. een sportarts.
De therapeut zal regelmatig op de club te vinden zijn als aanspreekpunt voor lichamelijke
klachten of blessures. (meestal op donderdag tijdens de baantraining van 19-00-20.00
uur). De therapeut gemist? Je bent van harte welkom op een van de praktijklocaties.
Een afspraak maken is niet nodig.
De tijden van de inloopspreekuren op de praktijk:
Mierlo: Dinsdag van 18.30 - 19.30 uur.
Geldropseweg 10A, Tel. 0492 667531
-

Deurne: Maandag van 8.00 - 9.30 uur of Dinsdag van 20.00 - 21.00 uur.
Gezondheidsplein Deurne, Fabriekstraat 24, Tel. 0493 318258

-

Gemert: Maandag van 19.00 - 20.00 uur.
Fitland, Vicaris vd Asdonckstraat 55, Tel. 0493 323469

Kunt u niet op bovenstaande tijden naar de praktijk komen, maar wilt u toch snel advies of
behandeling. Dan kan je telefonisch een afspraak maken bij een van onze praktijken.
Bij vragen kunt u contact op nemen met:
Lopersgroep Mierlo: Rudolf de Bruijn, fam.de.bruyn@planet.nl of tel. 660800
Graag help ik u verder bij blessures of andere lichamelijke klachten.
Ik wens jou nog vele blessurevrije trainingen.
Met sportieve groeten,
Roel Hoofs. r.hoofs@jvdi.nl of 0492-667531

Wie ben ik?
Ik ben Roel Hoofs 29 jaar. Ik ben fysiotherapeut in Mierlo bij de
praktijk Jeurissen & van den Ingh.
Al sinds mijn jeugd ben ik bezig met de sport, voorheen atletiek en
turnen. Sinds 3 jaar haal ik mijn voldoening uit CrossFit, je kunt dit
zien als een militaire bootcamp ‘achtige’ training waar alle facetten
van fitheid worden beproefd. Daarbij ga ik 1 a 2 keer hardlopen en
raak ik ook wekelijks een tennisracket aan.
Na de Mavo in Asten ben ik gestart met de sport-opleiding CIOS in sittard (2000) waar ik 3
jaar met veel plezier intern heb gewoond en gestudeerd. Na een jaartje management
opleiding in Breda (2003), wat niks voor mij was ben ik doorgegroeid binnen de
fysiotherapie in Nijmegen. Tijdens het afstuderen in 2009 heb ik ervaring op gedaan als
fysio bij de st. Maartenskliniek en later in het Universitair St. Radboud Ziekenhuis.
Na 6 jaar Nijmegen ben ik in 2011 naar Asten verhuisd, hier woon ik samen met mijn
vriendin Sanne.
Sinds 2010 ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Jeurissen & van den Ingh, locatie Mierlo.
Mijn interesse binnen de fysiotherapie liggen bij de sportblessures en sportbegeleiding. Ik
heb mezelf gespecialiseerd op het gebied schouderrevalidatie bij sportblessures en na
operaties. Tevens heb ik de opleiding gevolgd voor musculo-skeletale echografie, dit kan
worden gebruikt ter aanvulling op het stellen van een diagnose binnen de
fysiotherapeutische behandeling.
Heeft u een blessure of andere lichamelijke klacht waarvan de oorzaak onbekend blijft,
kom dan eens langs voor een Echo. u kunt hiervoor een afspraak maken in Mierlo of
Deurne, dan bespreken we samen een behandelplan.

