
Sportfysiotherapie 

 

Het International Academy for Sportscience (IAS) is in 1983 door Prof. B.A.M. van 

Wingerden, PhD opgericht. De Physical Rehabilitation (PRT)-praktijk werkt binnen de 

algemene fysiotherapie volgens het PRT-principe en richt zich voornamelijk op 

actieve revalidatie. U kunt bij ons terecht voor algemene fysiotherapie bij  

bijvoorbeeld blessures en klachten aan het bewegingsapparaat. Daarnaast is er de 

mogelijkheid voor trainen en sporten onder begeleiding. Ieder mens is uniek en heeft 

daarom behandeling op maat nodig. Trainen, bewegen en gedragsveranderingen 

motoriek en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van 

verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken. Vooral bij chronische klachten 

(van bijvoorbeeld rug, knie of schouder) en bij de revalidatie na een (sport-)blessure 

of een operatie geeft oefenen volgens het PRT-systeem optimaal herstel met 

spoedige terugkeer in werk en/of sport. 

Werkwijze 

Binnen de PRT-Praktijk voor fysiotherapie en revalidatie zijn Rafaël Alonso Drenth en 

Maarten Toll werkzaam als sportfysiotherapeuten Physical Rehabilitation Trainer. 

Revalidatie van bepaalde klachten, te denken aan bijvoorbeeld rug- knie of 

schouderklachten, blessures en herstel na een operatie zijn indicaties waar mee 

wordt gewerkt. 

Echter, ook een vraag of wens ter preventie van klachten, of verbetering en 

optimalisering van training zijn mogelijke doelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn; 

preventief werken bij chronische rug- of knieklachten, en verbetering in specifieke 

sportactiviteiten.  

 

Het PRT-principe 

In de loop van de jaren ontwikkelde Bert A.M. van Wingerden PhD., Professor in 

Sports Physical Therapy and Sportscience aan de City University Los Angeles, een 

revalidatiesysteem welke in Amerika en Europa bekend staat onder de naam 

Physical Rehabilitation Training (PRT). Het is een, op wetenschappelijke inzichten en 

jarenlange praktijkervaring van fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, 

topsporters en –trainers gebaseerd, oefen- en trainingssysteem. Hierbij worden op 

een verantwoorde manier, zwakkere plekken van het lichaam (waardoor een 

pijnklacht is veroorzaakt, in stand wordt gehouden of steeds terug komt) versterkt. 

 

Dit principe richt zich met name op problemen in het actieve en passieve 



bewegingsapparaat. 

Binnen de PRT-praktijk voor fysiotherapie en revalidatie wordt gewerkt met een 

persoonlijke benadering, goede diagnostiek en oog voor het grotere geheel om zo 

optimaal herstel te bereiken. Ieder mens is uniek en heeft daarom behandeling op 

maat nodig. 

 

Binnen het PRT-principe worden er drie soorten belastbaarheid onderscheiden. De 

algemene belastbaarheid, de specifieke belastbaarheid en de functionele 

belastbaarheid. Deze worden vaak negatief beïnvloed door onder andere de huidige 

maatschappij met automatisering, slechte eet- en drinkgewoonten en de 24- uurs 

economie. Het menselijke lichaam vertaalt deze prikkels naar een afname van de 

belastbaarheid. Gevolg daarvan zijn klachten aan je bewegingsapparaat. 

Bijvoorbeeld een afname van je algemene belastbaarheid, wat zich uit in een slechte 

conditie (vermoeidheid). Een afname van de specifieke belastbaarheid, hierbij moet 

je denken aan verminderde belastbaarheid in botten (osteoporose) spieren 

(krachtsverlies, blessures) of immuunsysteem (verhoogde infectiekans en ziekte). Of 

een combinatie hiervan, wat een afname van de functionele belastbaarheid met zich 

meebrengt. Het gevolg hiervan is: arbeidsongeschiktheid en/of het niet meer kunnen 

uitoefenen van je hobby en sport tot het relatief snel hulpbehoevend worden van de 

wat oudere generatie. 

Trainen, bewegen en gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn soms 

noodzakelijk om een positieve verandering van verschillende vormen van 

belastbaarheid te bereiken en daarmee herstel van klachten of blessure. 

Samenwerking Sportgeneeskunde VieCuri 

Vitaal in Beweging werkt nauw samen met de Sportgeneeskunde VieCuri (link). In 

een maandelijks overleg wordt met de verwijzend sportarts de voortgang, 

behandeling en beleid besproken. 

Tarief 

Het tarief voor sportfysiotherapie is gelijk aan dat van reguliere fysiotherapie. 

Raadpleeg onze tarieflijst voor de actuele tarieven. 

 

 

 


