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ME DEWERKER S 
Ellen Nederbragt kinderfysiotherapeut  

Koert Nederbragt  algemeen fysiotherapeut 

               fysiotherapiewetenschapper 

Adres:          
Sitiopark 13            
3941 PP  Doorn 
T: 0343-477883 
E: contact@fysiotherapienederbragt.nl 
W: www.fysiotherapienederbragt.nl  

Sp e c ia l i sa t i es :  
- K i n de r f ys i o th e ra pi e  
- Psych oso ma t i sch  g er ich te  

fys i o t h era p ie  
- Sp o r t fys io th e ra pi e  
- Re val i da t i e  
- Co a ch i ng  

 

mailto:contact@fysiotherapienederbragt.nl
http://www.fysiotherapienederbragt.nl


 Specialisaties: 
- Kinderfysiotherapie 
- Psychosomatische fysiotherapie 
- Sportfysiotherapie 
- Revalidatie 
- Coaching 

 

Hoofdpijn  Stress   Knie  Schouder Rug  Sportblessures  Coaching   Schrijfproblematiek 
Motorische problematiek   PsychoSomatiek  Asymmetrie/ Afplatting schedel Motorische 
onhandigheid Houdingsproblemen Chronische Pijn Bewegingsonrust 
   

OPENINGSTIJDEN 

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 

8.00 U TOT 22.00 UUR 

AFSPRAAK  TELEFONISCH, PER 

E-MAIL OF VIA  DE WEBSITE. 

 

 
Fysiotherapie Nederbragt staat voor Samen. Samen werken aan  eigen herstel met de fysiotherapeut 

als coach. Bij het behandelen van kinderen is de begeleiding gericht op Kind én Ouder. Kwaliteit van 

zorg staat bij ons voorop. Dit betekent zorg op maat, gericht op het individu en zijn/haar context. Bij 

ons staat de cliënt met zijn specifieke hulpvraag centraal. De behandeling is gebaseerd op ‘best 

practice’ ondersteund door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Samen zetten we u of uw 

kind weer in beweging! 

Kwaliteitsfysiotherapie 
 

MET  AANDACHT  EN  COMPASSIE!  
 

Zorg op maat. Samen werken 
aan herstel en/of ontwikkeling 
KINDER EN 
De hulpvraag van het kind ligt meestal op motorisch 

niveau. Het kan zijn dat uw kind bijv. moeite heeft 

om netjes te schrijven, moeite heeft met klauteren, 

of een insufficiënte houding heeft.  Bij 

bijzonderheden in het looppatroon  werken we vaak  

samen met de podotherapeut. Ook begeleiden wij 

kinderen met   problemen in de prikkelverwerking en 

richten we ons op (motorische) leerproblemen. Maar 

ook voor een geïsoleerde klacht zoals een 

enkeltrauma  kunt u bij ons terecht. Bij baby’s  kan 

er sprake zijn van een voorkeurshouding, 

“overstrekken” of een motorische achterstand. In de 

begeleiding van uw kind staat het samenwerken bij 

ons voorop. Samen met ouders, school en/of andere  

betrokken disciplines. 

VO LWASS ENEN  
We behandelen u in onze sfeervolle praktijk of 

komen bij u thuis. U kunt direct bij ons terecht 

of op verwijzing van uw huisarts of specialist. 

Wij helpen U bij allerlei lichamelijke klachten 

die uw functioneren beïnvloeden. Soms spelen 

ook psychische klachten een rol. Wanneer dit 

het lichamelijk functioneren beïnvloedt dan 

wordt ook hier aandacht aan gegeven. En heeft 

u alleen een vraag? Ook dan kunt u  ook bij 

ons terecht. 
 

MA ATOPLO SSINGEN  
Na intake en onderzoek wordt het gezondheids- of 

motorische probleem uitgelegd, zodat u inzicht 

krijgt in het ontstaan van de klachten en/of de 

houdings- en bewegingsstrategieën. Hierdoor kan 

er samen met u een behandelplan op maat 

gemaakt worden.  

 

SAM EN WE RKEN AAN  HE RST EL 
Het herstelproces en/of het motorisch leerproces 

wordt begeleidt door de fysiotherapeut. Middels 

gerichte oefen- en speltherapie, manuele 

technieken, kennisoverdracht, coaching, 

interdisciplinaire samenwerking en nog meer, zal 

met u of uw kind gewerkt worden aan herstel of 

verbetering.  

 

FYSIOC ONSU LT O NLIN E 
Heeft u bijv. een vraag  over  iets wat opvalt in de 

ontwikkeling van uw kind of een lichamelijke klacht 

die u zelf betreft, dan kunt u vrijblijvend deze vraag 

stellen op: contact@fysiotherapienederbragt.nl. U 

krijgt binnen 24 uur een antwoord.  

 

SAM ENWERKING ME T o .a . :  
• Podotherapie Smets 

• PMC Helix Leersum 

• Logopedie Doorn, Logopedie Pauline Maas 

en Logopedie Amerongen-Leersum 

• Orthopedagogie Adviesbureau Comenius 

• Baauw Human Talent  

• Basisscholen in de gemeente De Heuvelrug 

• UMC en VU in onderzoek 

• Master opleidingen Kinderfysiotherapie 
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