
BLESSUREVRIJ         

     NEDERLAND 

             aanwezig tijdens 

         SLOEPOORTCUP 

                                  TOERNOOI 2016 

FYSIO DE BLAEIJ uit Heinkenszand is er in geslaagd 

om de finaledag van het BSC toernooi 2016 een extra 

trekpleister te bezorgen. BLESSURE VRIJ NEDERLAND 

zal met en actieve promo stand op 13 augustus aanwezig 

zijn. Hun pannakooi zal ongetwijfeld de nodige 

toeschouwers naar hun stand toe trekken. We bevelen 

deze stand van harte bij u aan. 

Wie is en wat doet: BLESSURE VRIJ NEDERLAND ? 

Blessure Vrij Nederland is een stichting die zich bezig houdt met het promoten van een zo 

Blessurevrij mogelijk Nederland! Uiteraard is dat een grote uitdaging. Blessurevrij Nederland 

wil samen met de bij aangesloten Fysio Therapie praktijken er alles aan doen om het aantal 

blessures terug te dringen en opgelopen blessures snel, gemakkelijk en gedegen bij alle 

Nederlanders weg te nemen. 

De bedoeling is  om alle blessures in Nederland aan te pakken. Door de vele onnodige 

blessures, is er veel uitval. Dit is vervelend voor de patiënt en heeft een negatief effect op de 

omgeving en zelfs de Nederlandse economie. Blessurevrij Nederland wil iedereen in 

Nederland sneller helpen met het maken van een goede keuze voor en een snelle afspraak 

met een fysiotherapiepraktijk. 

Je kunt nu op basis van waar je woont of verblijft een fysiotherapiepraktijk vinden via ons 

platform van Blessurevrij Nederland en binnen 60 seconden een blessure melden. Met ons 

platform bestaande uit onze website, onze app en 0800-nummer zal je eenvoudig binnen 

een acceptabele reisafstand de juiste kwalitatieve zorg vinden. 

Het doel van de Stichting is om samen met onze aangesloten partners het aantal blessures 

in Nederland terug dringen! Zodat door sneller en beter contact er minder pijn is, hogere 

kwaliteit behandelingen en kortere behandeltrajecten zijn. 

Met als resultaat een gezonder, actiever en productiever Nederland! 

Vanaf deze zijde bedanken we Fysio De Blaeij en BVNL voor hun medewerking op deze dag 

http://www.teamvakanties.nl/wp-content/uploads/2015/07/pannakooi.jpg

