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Bewegingswetenschap staat
volledig in dienst van de patiënt
Het gesprek begint met een krantenfoto. De buitendeur van Hooiweg 16a in Eelde wordt, zelfs op deze koude
winterdag, wijd opengezet. Paul Huisman staat binnen en verwelkomt Peter ter Steege, die net aan komt lopen.
Zo heeft de fotograaf van Dorpsklanken het bedacht. De symboliek van de foto loopt mooi in de pas met de
werkelijkheid van de praktijkoverdracht. Want dat is het nieuwtje: Fysiotherapeut Paul Huisman draagt per
1 februari zijn praktijk Fysio Eelde over aan Peter ter Steege.
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wat wel mijn ambitie was. Dus om me heen

mij, maar Peter heeft een nieuwtje waardoor

ik ben nu 66. Mooie leeftijd om te stoppen, tijd ook

woon samen met Inge en mijn drie dochters, Vera,

wetenschap er niet voor zichzelf is, maar louter het

gekeken naar nieuwe kansen. En toen zag ik

haar vertrek geen ramp hoeft te zijn.” Peter

om andere leuke dingen te gaan doen, samen met

Sarah en Féline in Assen. In 1999 ben ik in Groningen

belang van de patiënt moet dienen.”

dat Paul zijn praktijk had aangeboden. Direct

ter Steege: “Mijn collega Karin Wijnbergen–

mijn vrouw. Het lichaam geeft ook aan dat ik moet

afgestudeerd als fysiotherapeut. Het leuke is dat ik

gebeld, heel nieuwsgierig hoe Paul zou reage-

Timmer, ze is ook fysiotherapeut, komt vanaf

stoppen. Een fysiotherapeut moet veel kracht in

mijn allereerste waarneming bij Paul heb gedaan.

Het belang van de patiënt. Mooie taal, prachtig uit-

ren. Nou ja, we zitten hier nu met z’n tweeën,

februari op de woensdagen de praktijk ver-

zijn handen hebben, dat wordt lastiger. Dus ben ik

Prima ervaring, als jong broekie moest ik toen zijn

gangspunt. Maar of iemand de juiste behandeling

dus duidelijk is dat Paul het met mij wel zag

sterken. Ze kent de streek en de mensen. Karin

op zoek gegaan naar iemand die mijn praktijk wil

praktijk draaiende houden. Ik mocht hem alleen bij

geeft wordt toch vooral ook bepaald door ervaring?

zitten. Zo komt het dat ik nu zijn praktijk kan

is geboren in Groningen en woonde tot haar

overnemen.” Het hoge woord is eruit, gemakkelijk

brand bellen! Kun je nagaan hoe belangrijk zoiets

“Paul Huisman knikt heftig van ja. “Laat Peter maar

overnemen.”

25e in Yde. Ze is een ervaren collega, die veel

is het niet. Huisman moest dus op zoek naar een

jaren later kan blijken te zijn. Daarna heb ik in Maas-

even vertellen waar hij gewerkt heeft.” “Na mijn stu-

opvolger. Maakte het niet uit wie het werd? Kon het

tricht mijn Master bewegingswetenschappen ge-

die ging ik aan de slag in het UMCG” zegt ter Steege.

Prachtig verhaal. Van te voren weet je niet hoe

reuma, chronische pijn en mobilizing aware-

zomaar iemand zijn? “Zeker niet!” reageert Huis-

haald. Heeft Paul ook gedaan, maar dan in Brussel.
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Dat is mooie stevige taal. Ambitieus ook. De

en Karin gemakkelijk vinden via fysioeelde.nl.
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