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FYSIUS STRONGMANRUN NIEUWS 2017, EDITIE HELLENDOORN

Wil jij alle fysiotherapie kennis wat je op 
school leert nu ook echt in de praktijk bren-
gen? 

Grijp dan nu je kans! Help jij de deelnemers 
van de Strongmanrun op weg? Zij zullen jou 
dankbaar zijn! 

BEN JIJ ER OOK BIJ?
Help jij ons mee als fysiotherapeut bij het 
Fysius Medical Team? Lees snel meer in 
deze krant over de mogelijkheden en hoe je 
je kunt opgeven! 

Zien wij jou in Hellendoorn?!

BEN JIJ ER OOK BIJ?

“De Strongmanrun was voor mij als tweedejaars student 
fysiotherapie erg leuk en heel leerzaam. Door de 
samenwerking met verschillende therapeuten en 
studiegenoten, krijg je veel nieuwe ervaring! In alle 
aspecten was de hele stand van Fysius goed 
gefaciliteerd! Ik ga volgend jaar zeker weer mee doen!”

- Ruben Bouwmeester (student) 

AANMELDEN

Wil jij ook aan de slag bij het Fysius Medical Team? 
Stuur een mailtje naar events@fysius.nl en geef je voor 1 juli 2017 op!! 

HELLENDOORN

2&3 SEPTEMBER

BEN JIJ ER OOK BIJ?

FYSIOTHERAPIESTUDENTEN OPGELET!



FYSIUS MEDICAL TEAM 2017

“Het weekend was zeker geslaagd en meer 
dan alleen masseren. Wat ik studiegenoten 
zou zeggen is dat je de hele dag met een 
gezellig team, in een ontspannen sfeer aan 
het werk bent. Waarbij het zeker een 
aanrader is een dag eerder te komen om 
elkaar beter te leren kennen. Met mooi weer 
en een leuk team zou je het haast een 
festivalsfeer kunnen noemen :) Bedankt voor 
het leuke weekend!”

- Daphne Slaghekke (student)

“Ik vond het een topweekend! Het was 
allemaal heel goed geregeld op het terrein 
qua doorstroming en eten/drinken etc. 
Ik vond het super leuk om te doen en ik heb 
er veel aan gehad op het gebied van 
behandelen en heb veel blije gezichten 
gezien. Het team van Fysius ondersteunde 
ons ook super goed waar nodig. Iedereen 
vanuit Fysius was heel enthousiast. Ook qua 
overnachting vond ik alles top geregeld en 
was het hartstikke gezellig. Bedankt voor 
alles en voor volgend jaar houd ik me zeker 
aanbevolen!”

- Nick van den Broek (student)

“Het was echt een super leuk weekend waar 
ik voor mezelf veel heb geleerd over tapen 
en contact met patiënten. Naast een super 
leuke ervaring en de gezelligheid was het 
ook een leerzaam weekend!”

- Charlotte Hen (student)

Help jij mee?
Wil jij op zaterdag 2 september, op zondag 3 september of zelfs het hele weekend 
helpen bij dit te gekke sportevenement? Wacht niet langer en geef je op! (z.o.z.)

Je kunt het volgende van Fysius verwachten: 
• Overnachting in Hellendoorn (bij aanwezigheid gehele weekend) 
• Eten & drinken gedurende de eventdagen 
• Heel veel dankbare deelnemers 
• En natuurlijk heel veel gezelligheid! 

Grijp je kans om ervaring op te doen bij dit te gekke, gezellige sportevenement!

Jullie zorgen er als team voor dat deelnemers voor de run worden ingetaped en eventueel worden 
geadviseerd om fit bij de start te staan. Na afloop van de run staan jullie als team klaar om de  
moegestreden deelnemers te voorzien van een medische massage zodat zij weer met soepele 

spieren naar huis kunnen gaan! 

TESTIMONIALS

AANMELDEN? ZIE ACHTERKANT KRANT!

“Super gezellig 
weekend!

Volgend jaar 
ben ik er zeker 

weer bij!”


