
to-the-point
Jurgen van Oevelen
Fysiotherapeut of 
ondernemer? 
In 1996 studeerde hij af en na eerst 
een maatschap had hij al snel zijn 
eigen praktijk. Sindsdien is het hard 
gegaan, vandaag de dag bestaat  
JOFIB uit maar liefst 16 vestigingen 
in Brabant, Zeeland en Goeree- 
Overflakkee. 

Jurgen van Oevelen: “Ik ben fysio-
therapeut in hart en nieren, maar 
wel met een gezonde ondernemers-
geest. Ik heb niet de ambitie om de 
grootste te zijn, maar wel de beste.”
 
De gevolgde groeistrategie maakt 
dat JOFIB een compleet multi- 
disciplinair dienstenpakket kan bie-
den; van algemene fysiotherapie 
tot en met specialistische kinder-,  
bekken- en geriatriefysiotherapie.
“En heel veel meer, maar ik zal de 
lezers de totale opsomming bespa-
ren. Voor een reguliere praktijk is 
het ondoenlijk om alle vormen van 
fysiotherapie aan te bieden, door 
onze omvang lukt dat wel. Onze  
specialisten kunnen rouleren over 
de vestigingen en zijn elkaars back-
up in geval van vakantie. We delen de 
kennis en kunnen altijd de passende 
zorg leveren. Om het de mensen  
gemakkelijk te maken, zitten we 
overal in gezondheidscentra, zodat 
alles onder één dak te vinden is.”

We staan het hele jaar door voor u klaar, 
en u kunt als altijd bij ons terecht met 
al uw vragen. Toch willen we u in het 
vervolg ook elk kwartaal proactief infor-
meren over onze activiteiten, voor u 
relevante ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg, ons dienstenpakket en  
interessante wist-u-datjes. Weet-u-dat-

jes, want we hebben het hier over de 
actualiteit. To-the-point zal vier maal 
per jaar verschijnen. Korte nieuws- 
feiten in een luchtig leesbare vorm  
verpakt en we gaan onze cliënten, 
medewerkers en verzekeraars aan het 
woord laten. Zo geven we de zorg een  
herkenbaar gezicht.

4 x per jaar informeren we u via de nieuwsbrief
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Eenmaal per jaar verwennen we  
onszelf. Op deze traditionele JOFIB-dag 
combineren we altijd het nuttige met 
het aangename, iets leerzaams met iets 
leuks. We verzamelden om 12.00 uur in  
Oudenbosch. Jurgen van Oevelen 
verzorgde een korte presentatie, 
waarna iedereen een kerstpakket kreeg 
uitgereikt. Daarna vertrok men met 
eigen vervoer en een cryptische rou-
tebeschrijving via de WhatsApp naar 
bestemming onbekend. Het einddoel 
bleek Wine Art in Roosendaal.  

Kunstenaar Geoffrey Wijn gaf een 
inspirerende workshop en haalde het 
beste in ons allemaal naar boven. Maak 
je eigen schilderij! Vol enthousiasme 
namen we de penselen ter hand. Over 
smaak valt niet te twisten. Van sommi-
gen van ons wisten we dat ze artistie-
ke talenten bezitten, maar er waren 
er die iedereen (inclusief zichzelf) 
positief verrasten. De zeer geslaagde 
decemberdag werd afgesloten met een 
gezellig etentje in restaurant Le Jardin 
in Rucphen. Voor herhaling vatbaar!

Algemene fysiotherapie, bekkenfysio- 
therapie, geriatriefysiotherapie, 
kinderfysiotherapie, manueeltherapie, 
oedeemtherapie, psychosomatische 
fysiotherapie, sportfysiotherapie, 
oncologische fysiotherapie, orofaciale 

fysiotherapie enz. Onze website maakt 
u wegwijs en in de komende edities 
zullen we per discipline ingaan op de 
diverse specialistische vormen van 
fysiotherapie. 

Creatief personeelsuitje, verrassend anders 

Elke kleur staat voor een eigen discipline



Bijna iedereen kent haar vertrouwde 
stem, want Ada is sinds januari 2010 de 
eerste die u spreekt wanneer u met JOFIB 
belt. Ze regelt de afspraken en beheert 
de agenda’s, niet enkel voor de praktijk 
in Oudenbosch maar voor de hele regio. 
“Dit is leuk werk, elke dag is anders en 
maakt dat ik moet improviseren. Knok-
ken voor patiënten, zorgen dat iemand 
toch een chronische indicatie krijgt met 
alle voordelen van dien. Als dat lukt dan 
geeft dat een hoop voldoening.”
Ada van Otterdijk weet zelf als geen 
ander hoe belangrijk een juiste behande-
ling is. Jaren geleden werd ze met inten-

sieve fysiotherapie weer opgelapt na een 
ernstig ongeval. “Helemaal als vanouds 
zal het helaas nooit meer worden, maar 
als ik kijk wat ik nu weer kan dan mag ik 
in mijn handen wrijven,” zegt ze tevre-
den. De bezoeken aan de fysiopraktijk 
leverden haar bovendien een baan op, 
want het viel haar op dat de fysiothe-
rapeuten regelmatig even de telefoon 
op moesten pakken. “Jullie hebben een 
telefoniste nodig,” zei ze brutaal. een 
week later had ze een baan voor twintig 
uur. “En al snel werd het fulltime, want 
we maken een enorme groei door, dus 
werk zat.”

Ada van Otterdijk aan het woord

Weet u dat ...
… het logo van JOFIB meer is dan 
zomaar een pijl?
Het is niet slechts een verzameling 
puntjes. De eerste stip onderaan 
staat voor de start als eenpitter, 
maar daaromheen worden de juiste 
mensen geselecteerd en nieuwe 
vestigingen geopend. Vanuit de  
visie dat samenwerking en expan-
sie noodzakelijk zijn om multidisci-
plinair te kunnen opereren. De pijl 
wijst omhoog en is positief richting-
gevend. JOFIB helpt mensen 
vooruit!

… bekkenfysiotherapie én  
echografie een unieke combinatie 
is in de regio? 
Suzanne Schelhaas is bekkenfysio-
therapeut en beschikt over state-
of-the-art apparatuur om patiënten 
de kwalitatief hoogst mogelijke  
gecertificeerde zorg te geven.
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Zorgverleners werken samen, 
alles onder één dak in Oud Gastel
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Op zaterdag 22 november is het 
vernieuwde Medisch Centrum Nieuw 
Gastel feestelijk geopend. Tussen 13.30 
en 16.00 uur stonden de deuren wagen-
wijd open. Veel mensen maakten van de 
gelegenheid gebruik om het verbouwde 
pand met alle moderne voorzieningen 
te bezichtigen en kennis te maken met 
de verschillende zorgverleners. De 
bovenste etage is grondig onder handen 

genomen en biedt na de metamorfose 
plaats aan de fitnessactiviteiten van 
2B-Vitaal, de diëtisten, ergotherapeu-
ten, logopedisten en psychologen van 
Groenhuysen en de fysiotherapieprak-
tijk van Tissink-JOFIB. “Onze fysiothera-
peuten zetten hun expertise in voor alle 
hart-, vaat- en longpatiënten. Kinderen 
en volwassenen kunnen hier ook alge-
mene fysiotherapie en revalidatie- en 

beweegprogramma’s volgen. Het is ons 
gemeenschappelijk streven om mensen 
zo lang mogelijk zo gezond en vitaal 
mogelijk te houden,” verklaart Jurgen 
van Oevelen. Samen met de plaatselijke 
huisartsen en de apotheek resulteert 
dit alles in een uitgebreid aanbod aan 
medische diensten. Huisarts Pieter  
Andringa over de samenwerking: “Door-
dat we onder één dak werken, zijn de 

lijnen kort. Dat is prettig voor de patiënt 
die nu snel en deskundig, dicht bij huis, 
kan worden geholpen. Met een centrum 
van deze omvang, op zo’n mooie locatie, 
zijn we goed voorbereid op de huidige 
en toekomstige ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg. De inwoners uit 
Kruisland, Oud Gastel en Stampersgat 
kunnen met recht trots zijn op hun  
Medisch Centrum.” 
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