
Fysiomaatwerk Uden, Land van Ravesteinstraat 3.  

 
 
 
 
 
Fysiomaatwerk Uden levert kwalitatief hoogstaande zorg op het gebied van bewegen. Al jaren 
werken wij met verschillende zorgprofessionals en disciplines samen onder één dak om de beste zorg 
aan onze patiënten te bieden. Binnen de praktijk wordt door de volgende disciplines samengewerkt; 
fysiotherapie, osteopathie, oefentherapie, psychosomatische therapie, ergotherapie, podotherapie 
en diëtetiek.  
De afgelopen twee jaar hebben er wat veranderingen plaatsgevonden binnen onze praktijk en 
daarom stellen wij ons graag opnieuw aan u voor.  
 
Vanaf 6 februari 2023 zal daarnaast ook, in samenwerking met ViaSana een  anderhalve-lijnstraject 
gestart worden. Met het anderhalve-lijnstraject is de patiënt sneller geholpen en wordt onnodig dure 
zorg voorkomen. De PA (Chennelo Martijn) van ViaSana kijkt mee waardoor de patiënt een sneller en 
beter advies krijgt. Vaak een nieuwe conservatieve behandeling. Indien toch verwijzing naar de 
tweede lijn nodig is, gaat de patiënt met een advies naar de huisarts.  
 

Fysiomaatwerk Uden 
Imre Esser, fysiotherapeut, praktijkeigenaar 

- Specialisaties; Parkinson, Schoudernetwerk, Chronische zorg netwerk ( Claudicatio 
Intermittens en hartrevalidatie) 

Anouk Cissen, manueeltherapeut MSc.  
- Specialisaties; Manueel therapie, COPD, Schoudernetwerk, Rugnetwerk, Chronische zorg 

netwerk.  
Ingrid Heij-van Osch, sportfysiotherapeut MSc.  

- Specialisaties; Sportfysiotherapie, Diabetes Mellitus, Knienetwerk. 
Wilma Adams, bekkenfysiotherapeut MSc. (geregistreerd) 

- Specialisaties; Diastase zorg.  
Jason van Ieperen, (sport)fysiotherapeut 

- Specialisaties; orthopedische revalidatie, sportfysiotherapie, revalidatie na Covid 
 
 
 

 
Osteopathie Lindsey van Bemmel 
Lindsey van Bemmel, osteopaat MSc D.O. -MRO.  

- Specialisaties; algemene osteopathie, osteopathie bij zwangerschap, baby’s en kinderen.  

Gezonder Bewegen, Oefentherapie Cesar 
Carolien Ranzijn, oefentherapeut Cesar en psychosomatisch oefentherapeut 

- Specialisaties; Psychosomatisch oefentherapeut, Cesartherapeut, slaaptherapeut, 
aangesloten bij Pijnnetwerk Brabant 

Wineke van Anrooij, oefentherapeut Cesar 
- Specialisaties; slaaptherapeut, aangesloten bij Pijnnetwerk Brabant 
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Ergotherapie Willems 
Dennis Willems, ergotherapeut 

- Specialisaties; Cognitieve revalidatietherapeut, COPD, Long-Covid, Dementie, MS, NAH, 
Oncologie, Parkinson, Schouderrevalidatie 

Ted Tenten, ergotherapeut 
- Specialisaties; geriatrie  

Pit2Fit, (sport)diëtetiek en leefstijl coaching 
Laura Hoogers, diëtiste, beweegagoog, leefstijlcoach 

- Specialisaties; algemene-, sport en kinderdiëtetiek  

Podotherapie Hermans 
Ceyda Alkir-Köken, podotherapeut 

- Specialisaties; podotherapie, kinderpodotherapie, schoenadviseur type OSB & OVAC 


