
 

 Beatrixstraat 19, 4101 HJ Culemborg (in het Gezondheidscentrum Culemborg) 
    Telefoon: 0345-512658, WWW: fysiotherapie-culemborg.nl 

Wim Verhallen, algemeen fysiotherapeut, handtherapeut, claudicatio trainer, GLI coach • Franka Tros, algemeen 
fysiotherapeut, psycho-somatisch en psychomotorisch fysiotherapeut, acupunctuur • Piet Schouten, algemeen fysiotherapeut, 
therapeut Mulligan, medical taping, acupunctuur • Ingeborg van Logchem, oefentherapeut Cesar, psychosomatisch 
oefentherapeut, slaap-oefentherapeut, kindertolk • Harry de Groot, oefentherapeut Cesar, kinderoefentherapeut, leefstijlcoach 
fysiotherapeut i.o. • Vincent van Someren, fysio-manueeltherapeut, kaakfysiotherapeut, echografie, dryneedling • Annechien 
Koch, algemeen fysiotherapeut, psychosomatisch en psychomotorisch fysiotherapeut, GLI coach • Anouk Bestebreurtje, 
oefentherapeut Cesar, psychosomatisch oefentherapeut  

 

 

 

Fysiotherapeut met specialisatie Manueel Therapie 
 
In verband met het vertrek van één de maten zoeken we voor onze goedlopende 
praktijk een gedreven, gemotiveerde, enthousiaste en vooral fijne collega (fysio-
manueeltherapeut) die ons team komt versterken. Het aandeel manueel therapie 
bestaat uit 2-3 dagen. Het kan desgewenst worden uitgebreid met regulier of 
andere specialisaties. 
 
De samenwerking kan wat ons betreft op basis van ZZP. Met op termijn 
mogelijkheid tot deelname in de Maatschap. 
 
Onze praktijk bestaat uit 8 maten, en een praktijkmanager. We zijn erg sterk op 
psychosomatisch vlak maar patiënten kunnen bij ons zeker ook terecht voor 
reguliere fysiotherapie, manuele therapie, handtherapie, kaakfysiotherapie, 
oefentherapie Cesar, kinderoefentherapie, slaapoefentherapie, medische fitness en 
acupunctuur. We zijn aangesloten bij het Chronisch Netwerk, hebben 
valtrainingsgroepen en GLI-bijeenkomsten. We beschikken over een ruime 
oefenzaal en moderne behandelkamers. 
 
De praktijk maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum Culemborg en is 
gevestigd in een prachtige, gerenoveerde oude school. 16 disciplines op het gebied 
van gezondheidszorg zijn aanwezig in het centrum. De korte lijntjes die bestaan 
tussen de disciplines onderling, zijn waardevol voor overleg of doorverwijzing. 
 
Culemborg is een leuke middelgrote stad aan de rivier de Lek. In het centrum van 
Nederland met korte uitvalswegen naar de A2 en A15. Den Bosch en Utrecht op 
15/20 treinminuten. 
 
Mocht je belangstelling hebben, schrijf dan je sollicitatiebrief naar: 
info@fysiotherapie-culemborg.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Marian van Brenk (06-13618222). 
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