tonde linksaf het Griffiershof in te slaan. Hans
en Coby hebben de beschikking over ruime behandelkamers en een flinke oefenzaal die onder
meer geschikt is voor groepslessen. Op 10 januari zijn al die faciliteiten voor iedereen te bekijken tijdens de open dag.
LEEFSTIJL PATIËNT
De patiënt staat steeds centraal. “Het gaat tegenwoordig om leefstijl. Je kijkt niet meer alleen
naar die ene klacht, je kijkt naar het grotere
plaatje. Het doel is om mensen uiteindelijk aan
het bewegen te krijgen. We proberen onszelf
eigenlijk iedere keer overbodig te maken. Het
is leuk als mensen hier stoppen en weer naar
hun eigen sportclub gaan om te sporten, dat is
een compliment.” Zo is er fysiofit, een training
in groepsvorm voor mensen met uiteenlopende
klachten of specifieke trainingswensen en dit onder deskundige begeleiding. “Met als uiteindelijke doel ook hier om ervoor te zorgen dat mensen
binnen hun sport of hun werk weer volledig in de
running zijn.”

Open dag 10 januari tussen 10:00 en 14:00 uur

Praktijk Raamsdonk al dertig jaar
een vertrouwd adres in de regio
In 2015 bestaat Praktijk Raamsdonk dertig jaar. Hans van Dorst begon de praktijk op 1
januari 1985 in de oude jongensschool in Raamsdonk, in 1990 maakte hij de overstap
naar de huidige locatie aan het Griffiershof. Op 10 januari opent Praktijk Raamsdonk de
deuren om te laten zien wat men voor u kan betekenen, wat alle mogelijkheden zijn en
over welke faciliteiten de praktijk beschikt. Die zaterdag zijn de deuren geopend en is
iedereen van harte welkom van 10:00 tot 14:00 uur.
Hans begon zijn eigen praktijk dertig jaar geleden, na zijn overstap naar het Griffiershof in
1990 vonden er in 2007 belangrijke veranderingen plaats. “Sinds dat jaar is Coby Stekelenburg
werkzaam bij Praktijk Raamsdonk en op dat moment hebben we ook het pand naast de praktijk
gekocht, waardoor we een grote oefenzaal kregen en een ruimere parkeergelegenheid ”, zegt
Hans. Coby heeft als specialisatie de oedeemtherapie en Hans heeft zich verder bekwaamd in
de acupunctuur. Samen met Petra van Dorst, de
administratieve kracht en belangrijk achter de
schermen, vormen ze de praktijk.
Deze praktijk is te bereiken door vanuit Raamsdonksveer ongeveer honderd meter na de ro-

ERVARING
Groot voordeel is verder de jarenlange ervaring
die de therapeuten hebben. “Hoe langer je in het
vak zit, hoe makkelijker je problemen herkent
en hoe beter je weet hoe je moet behandelen.
Bovendien zijn we een kleinschalige praktijk met
persoonlijke aandacht en benadering, wat natuurlijk ook helpt.” Praktijk Raamsdonk is inmiddels al dertig jaar een vertrouwd adres in de
regio. Een praktijk met ervaring, die bovendien
al die jaren al voldoet aan alle normen en HKZgecertificeerd is.
Met acupunctuur en oedeemtherapie zijn er vele
klachten te behandelen, zoals bij chronische of

acute pijn, vochtophopingen, na (oncologische)
operaties, vermoeidheid, diabetes etc. Kijk voor
deze mogelijkheden binnen Praktijk Raamsdonk
op www.praktijkraamsdonk.nl of laat u informeren tijdens de open dag op 10 januari 2015.
PRAKTIJK RAAMSDONK
WWW.PRAKTIJKRAAMSDONK.NL
Griffiershof 4, 4944 WD Raamsdonk
T. 0162-513655

