
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 
 

Nieuwsbrief juli-augustus 2020 

  

           

 We stellen ons team aan u voor…    

 

 

 

We zijn blij dat we u in deze bizarre corona-tijd weer op zo veilig mogelijke 

wijze kunnen behandelen op de praktijk en (op  verwijzing) aan huis. U 

kunt ook een afspraak maken voor een telefonisch consult of video-consult. 
U kunt u online inschrijven via ons patiëntenportaal – ‘inschrijven’ 

 

  

Onze praktijk heeft op 22 juni 2020 het hoogste energielabel (A) verworven. 
Label G is het minst energiezuinig. In deze coronatijd zijn we daarbij in staat 

om de praktijk goed te ventileren dankzij ons hoogwaardige 
luchtverversingsysteem van Samsung (met warmteterugwincapaciteit = 

handig in de winter).  

Onze praktijk is op 5 juni voor de 5de maal sinds 2011 geslaagd voor de 2-
jaarlijkse Plus-audit (visitatie) van Zilveren Kruis Achmea en het KNGF. 

Waarmee we weer hebben bewezen dat we aan de hoogste kwaliteitseisen 
voldoen.    

dan
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Onze zeer gewaardeerde collega Mariette Jansen is na 20 jaar gestopt als 

kinderfysiotherapeut. Zij was al die jaren als kinderfysio werkzaam – in 

dienst van onze praktijk - op de Alfons Laudyschool voor ZMLK Speciaal 

Onderwijs en VSO (dubbelgehandicapte kinderen). We wensen Mariette heel 

veel succes in haar nieuwe baan als adviseur binnen het Sociaal Wijk team.  

Sinds 2015 is ons praktijkpand officieel gemeentelijk monument. Het gehele 

Calandplein (bouwjaar 1961) valt als ‘ongerept’ architectonisch unicum 

(laatste jaren ‘60 stijl, het Nieuwe Bouwen, architecten Salomonson en van 

Eesteren) onder Monumentenzorg. De bouwstijl wordt gekenmerkt door de 

ruimtelijke en terrasgewijze bouw van de kiosken, winkelpanden en 

woningen op en rond het plein. Zelfs de hogere flatgebouwen daar omheen 

zijn betrokken bij deze bouwstijl. Ons winkelplein stond model voor 

beroemde ‘van Eesteren’-pleinen als ‘Unter den Linden’ in Berlijn en de 

Lijnbaan te Rotterdam. 

Kijk op onze website bij ‘patiëntbeoordeling’  

 

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

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

schouderspecialisten (www.schoudernetwerkamsterdam.nl) en rugpijnspecialist. Rik is 

ook gespecialiseerd in de behandeling van de kaak. Greet is algemeen fysiotherapeut en 

oedeemtherapeut (lymfedrainage). Boudewijn coördineert als algemeen fysiotherapeut de 

voorbereiding en nabehandeling van de heup- en knieoperaties (Better IN Better OUT) 

en is psychosomatisch fysiotherapeut/haptonoom. Liesbeth is registerpodoloog (voet- 

houdingsspecialist met behulp van podologische zolen). 

Geopend maandag van 7.00-18.00, dinsdag van 7.00-21.00, woensdag van 8.00-18.00, 

donderdag van 8.00-21.00, vrijdag van 7.00-18.00, zaterdag 9.00-15.00 uur. 

NetPromotorScore 78 (78% beveelt onze praktijk aan bij vrienden, familie en kennissen! 

Landelijk gemiddelde NPS: 67,3%   

De actuele beoordeling van onze teamleden kunt u volgen op onze 

website: ‘patientbeoordeling’  


