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Nieuwsbrief januari - februari 2021 

  

           

 We stellen ons team aan u voor…    

 

 

 

Zolang Corona nog niet is bedwongen vragen wij u binnen onze praktijk 

een mondkapje te dragen, 2 handdoeken mee te brengen en bij twijfel 

over uw gezondheid even met ons te bellen. We zullen u zo veilig mogelijk 
behandelen op de praktijk en - op verwijzing - aan huis. U kunt zowel 

telefonisch (6104100) als online een afspraak maken: www.fysio.net → 

patiëntenportaal → ‘inschrijven’  
  

Ruud Schuitemaker (1955) heeft de praktijk op 31 december 2020 (na 40 
jaar!) volledig overgedragen aan zijn compagnon (sinds 2018) en gedroomde 

opvolger: Rik van Schaik (1984). 

 



Schuitemaker & van Schaik Fysiotherapie & Manuele therapie bv                                             
Pieter Calandlaan 94-96 | 1068 NP Amsterdam | 020-6104100 | www.fysio.net             

 

Schuitemaker en van Schaik Fysiotherapie en Manuele therapie                                              

Pieter Calandlaan 94-96 | 1068 NP Amsterdam | 020-6104100 | www.fysio.net 
 

Ruud blijft voorlopig nog met veel plezier op woensdag en donderdagmorgen 
werkzaam met patiënten op de praktijk, in loondienst bij Rik. En Ruud zal de 

nieuwe directeur Rik nog met raad en daad bijstaan uiteraard. Rik heeft er 
veel zin in en mooie toekomstplannen! Ruud blijft daarnaast zijn cursussen 

geven en gaat nog 1 x zijn boek herzien. Dat wordt dan de 13de druk 

Linda komt ons team versterken per 1 februari. En daar zijn we trots op. Ze 

heeft 10 jaar ervaring, is ambitieus en energiek. Zie 

Op onze website bij  hebben al onze collega’s een 

persoonlijk verhaaltje over zichzelf geschreven. Handig indien u nog een 

keuze moet maken welke therapeut het beste bij u past! 

 

Rondom de praktijk kunt U met een blauwe schijf 2 uur vrij parkeren!!! 
 

Rik, Ruud, Arthur, Harpert en Jonas zijn allen fysio- en manueeltherapeut + rug-, nek- en 

schouderspecialist (www.schoudernetwerkamsterdam.nl). Rik is ook gespecialiseerd in de 

behandeling van de kaak. Greet is algemeen fysiotherapeut en oedeemtherapeut 

(lymfedrainage www.inoza.nl). Boudewijn coördineert de voorbereiding en nabehandeling 

van de heup- en knieoperaties (Better IN Better OUT) en is psychosomatisch 

fysiotherapeut/haptonoom. Liesbeth is registerpodoloog. 

 

Maandag van 7.00-18.00, dinsdag van 7.00-21.00, woensdag van 8.00-18.00, 
donderdag van 7.00-21.00, vrijdag van 7.00-18.00, zaterdag 9.00-15.00 uur 

 

NetPromotorScore 81 (81% beveelt onze praktijk aan bij vrienden, familie 

en kennissen! Landelijk gemiddelde NPS: 67,3%   

 

Hoe onze teamleden worden beoordeeld in corona-tijd kunt u 

volgen op onze website: ‘patientenbeoordeling’  


