
Curriculum Vitae Hidde Timmermans 

"Fysiotherapie betekent voor mij veel meer dan alleen een behandeling gericht op een 

bepaald deel van het lichaam. Er zijn zoveel factoren die meespelen in het ontstaan en 

dus ook in het behandelen van een klacht van het bewegingsapparaat. Stress, 

onzekerheid, eenzijdige belasting of gebrek aan beweging zouden zomaar een rol van 

betekenis kunnen spelen bij het ontstaan van een klacht. Er zijn talloze voorbeelden te 

bedenken die van invloed zijn op het lichaam. Een gedegen onderzoek en vraaggesprek 

dient als basis en richting voor de verdere behandeling. 
  
De fysiotherapeut wordt tegenwoordig geprofileerd als de expert op het gebied van 

bewegen. 

Hier kan ik mijzelf goed in vinden, want het lichaam is gemaakt om te bewegen en dit 

moet dan ook altijd het uitgangspunt zijn gedurende een behandelperiode. Als 

fysiotherapeut zet je de lijn uit die het herstelproces in goede banen moet leiden. Dit 

vraagt dus in de meeste gevallen een actieve houding van u als patiënt.  
  
Als fysiotherapeut steek ik veel energie in uw hulpvraag en ben ik oprecht geïnteresseerd 

in uw visie met betrekking tot de klacht en alles wat daar bij komt kijken. De 

vertrouwensband die gedurende de behandeling ontstaat is dan ook zeer waardevol en 

belangrijk. 
  
Van jongs af aan heb ik altijd veel gesport en vind dit nog steeds voor mezelf een 

belangrijke bron van energie. Ik zal dan ook door het werken als fysiotherapeut en het 

zelf zeer regelmatig sporten de passie voor het bewegen altijd blijven waarderen." 

Opleiding 

2013 
Master Sportfysiotherapie (Transfergroep Rotterdam) 

Symposium “Schouder” (Vakgroep Orthopedie WFG, Hoorn) 

2012 Symposium “Trauma” (Vakgroep Orthopedie WFG, Hoorn) 

2011 

Symposium “Sporttraumatologie, vanuit verschillende invalshoeken 

bekeken” (Vakgroep Orthopedie WFG, Hoorn) 

Herhalingsdag Bedrijfs Hulp Verlening (BHV4You) 

2010 
Herhalingsdag Bedrijfs Hulp Verlening  (Intertraining bv) 
Medical Taping Concept  (FysioTape Opleidingen b.v.) 

2009  

Symposium " lage rugklachten"    (Vakgroep Orthopedie WFG, Hoorn) 
Herhalingsdag Bedrijfs Hulp Verlening   (Intertraining bv) 
Beweegprogramma's voor mensen met chronische aandoeningen    (NPI) 
Diabetes Zorg Systeem    (ZONH) 

2008  
XCO sport & rehab bij XCO Sports Company BV te Den Haag 
BedrijfsHulpVerlening cursus bij Intertraining bv te Nieuw-Vennep 

2007  Cursus Nautilus Fitness 

2003- 2007 

Fysiotherapie, Hanze Hogeschool te Groningen 
Diploma Fitness begeleider A 
Stage, Verpleeghuis “De Ielậnen” te Sneek 
Stage,eerstelijnspraktijk “Bewegingscentrum Reset” te Bergum 
Stage, eerstelijnspraktijk “Thetra - centrum voor therapie en training” te 

Groningen 
Scriptie, “De meerwaarde van krachttraining naast aërobe training voor 

mensen met Diabetes Mellitus type II ” 

 

 

             



Werkzaamheden 
  

2007- heden 
Vast diensverband als Fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie Delver 

& van der Knaap, Hoorn  

2007- 2008 

Waarnemend Fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie R.J Bol en M. 

Bakker, De Goorn 
Waarnemend Fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie Harry v/d Laan, 

Zwaag 
Waarnemend Fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie J. Vet, 

Enkhuizen 

2006- 2007 Fitness instructeur, part time, Sport- Gezondheidscentrum, Groningen 

 

Interesses en aanvullende informatie  

Interesses en hobby’s:    Hardlopen, fitness, bergwandelen, computer, muziek, anatomie 

en fysiologie menselijk lichaam 

Computer vaardigheden:    Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

Eigenschappen:    Sociaal vaardig, betrouwbaar, eerlijk, gastgericht 

 


