
Uiteraard starten we met de vraag 
waarom tot naamsverandering 
besloten is, want je kindje een an-
dere naam geven is toch wel even 
een dingetje en daar is zeker over 
nagedacht!

NIEUWE NAAM
“Wij willen voor de mensen door 
het vuur gaan, het uiterste eruit 
halen”, begint Hendrik Falkena. 
“Mensen helpen hun doelen te be-
reiken en daarbij hopen wij ze aan 
te moedigen, soms door doelen 
misschien zelfs nog wat scherper 
neer te zetten. Daadkrachtig op-
treden en de energie overbrengen. 
Wij waren daarom op zoek naar 
een nieuwe naam. Het zou iets met 
fysio kunnen zijn, met iets erachter 
aan, zoals de locatie waar we zitten. 
Maar wij wilden toch wel een 
stukje visie en missie in de naam 
verwerken. Onze naam moest ook 
‘triggeren’. Daadkracht is voor ons: 
in beweging komen! Juist nu!”

Jildert Boersma (33) en Hendrik 
Falkena (34) begonnen de praktijk in 
Sneek in 2016, waarbij ze de nodige 
steun kregen van bevriende fysio-
therapeuten uit Leeuwarden, die 
werkten vanuit hun praktijk onder 
de naam Fysio 058. Door de Leeuwar-
der collega’s kwamen Jildert en Hen-
drik ook in contact met Optisport 
in Sneek. “We hebben in onderling 
overleg afgesproken om zelfstan-
dig verder te gaan onder de naam 
‘DAADKRACHT Fysiotherapie’.”

De praktische kant van een naams-
verandering houdt ook in dat het 
logo veranderd moest worden. 
Daarvoor zetten Jildert en Hendrik 
ontwerper Mark van Houten van 
de Smederij aan het werk en hij 
ontwierp een krachtig logo. Dat 
logo is inmiddels in de praktijk 
aangebracht en ook op de website 
is het duidelijk dat het vanaf nu 
‘DAADKRACHT Fysiothearapie’ is. 

VERSCHILLENDE DISCIPLINES
Jildert Boersma en Hendrik Falkena 
komen beiden uit de wielersport, 
waar ze op hoog amateurniveau 
meededen. Het duo is nog steeds 
actief met sporten als hardlopen, 
fitness en wielrennen.

“Toen wij nog op hoog niveau onze 
sport beoefenden, wilden we ook 
altijd het beste er uithalen. Voeding, 
rust, training en trainingsschema’s 
en ga zo maar door. Met veel facto-
ren bezig zijn om een zo hoog moge-
lijk doel te bereiken. Eigenlijk is dat 
een beetje in ons DNA gaan zitten 
en ook in onze manier van werken”, 
leggen Jildert en Hendrik uit.

“Wij willen de mensen die bij ons 
komen heel graag helpen en dit 
doen wij vanuit de sportgedachte. 
Dat doen we vanuit verschillende 
disciplines; iedere therapeut die 
bij ons werkt is ergens in gespe-
cialiseerd. We zijn een jong team 
therapeuten met specialismen. 
Omdat wij en onze collega’s een 
sportachtergrond hebben, weten 
we vaak wel wat het met mensen 
doet die graag willen sporten, 
maar even niet kunnen door een 
blessure. Veel voorkomende sport-
blessures zijn problemen met de 
spieren, pezen en gewrichten. Heel 
vaak ligt de oorzaak bij overbelas-
ting, trauma, een ongeluk of een 
foute houding. Wij zoeken dan met 
de mensen die bij ons komen naar 
verbetering en oplossingen.”

BLOGGEN
Het DAADKRACHT-team is in de af-
gelopen jaren uitgegroeid naar zes 
fysiotherapeuten, die zoals gezegd 
allemaal hun eigen specialismen 
hebben. Het grote voordeel om met 
een groep van fysiotherapeuten 
onder één dak te werken is dat er 

regelmatig met elkaar overlegd kan 
worden. Er wordt altijd een behan-
delplan met de patiënt opgesteld 
en een verwijzing van bijvoorbeeld 
een huisarts is ook niet nodig. 
De fysiotherapeuten van 
DAADKRACHT Fysio-
therapie maken 
gebruik van de 
Optisport-facili-
teiten. 

 “Je kunt bij ons 
altijd snel terecht. 
Hoe langer klach-
ten duren, hoe hard-
nekkiger ze worden”, 
weten de fysiotherapeuten. 
Eigenlijk zijn de fysiotherapeuten 
van DAADKRACHT Fysiotherapie 
constant met hun vak bezig, niet 
alleen op de Optisport-locatie, 
maar ook op social media, waar 
Hendrik is begonnen met blogs 
te schrijven, “om mensen te laten 
lezen hoe wij het vak beleven.” En 
hij hoopt dat z’n collega’s zo nu en 
dan ook gaan bloggen. “Al was het 
alleen maar voor het verstrekken 
van informatie!”

CORONAMAATREGELEN
Eigenlijk hadden we voor dit 
interview met elkaar afgesproken 
om het niet over corona te hebben, 
maar om nu helemaal de kop in het 
zand te steken, dat willen we zeker 
ook niet. Helemaal niet omdat 
fysiotherapeuten de impact van 
COVID-19 toch écht wel merken.

“Het is een uitdagend jaar voor 
ons. We merken dat de acute 
sportblessures aanzienlijk zijn 
afgenomen in deze coronatijd. 
Mensen zijn, zeker in competitie-
verband, minder actief dan voor de 
lockdown. Je merkt wél dat mensen 
meer stressklachten hebben en dat 
vertaalt zich terug in de aard van 
de blessures, in nek en schouders”, 
constateert Jildert. 

Hendrik vult zijn compagnon 
en collega aan. “Je hebt over- en 
onderbelasting. Heel vaak krijg je 
blessures door pezen en spieren te 
veel te belasten, maar je kunt het 
ook omdraaien. Momenteel zijn 
we heel erg aan het onderbelasten; 
mensen zitten in coronatijd meer 
stil. Als mensen straks weer mogen 
sporten, in bijvoorbeeld competi-
tieverband, dan krijg je de typische 
overbelasting blessures. Ik ben wel 
zo eerlijk om te zeggen dat corona 

het vergrootglas erop legt, 
maar die inactiviteit 

merken wij al iets 
langer. Wij hebben 

een prima samen-
werking met LSC 
1890, waar we 
ook op het veld 

te vinden zijn, 
tenminste als de 

coronamaatregelen 
het weer toestaan. Voor 

LSC 1890 hebben we een vrij 
inloopspreekuur, om laagdrempe-
lig je klachten te bespreken en te 
laten zien. Verder hebben we nog 
een eigen hardloopteam.  
Daarom: DAADKRACHT, in  
beweging komen!”

DAADKRACHT Fysiotherapie is 
normaal gesproken van 08.00 
uur tot 21.30 geopend. Maar dat is 
búíten de avondklok gerekend.

Sinds 1 januari van dit hagelnieuwe jaar 2021 is Fysio 0515 in Sneek verdergegaan onder de naam DAADKRACHT Fysiotherapie. Meteen 
maar even met hoofdletters schrijven, zodat iedereen het kan lezen. Wat niet veranderd is dat de fysiotherapiepraktijk, gevestigd in 

het Burgemeester De Hooppark 5, nog altijd de specialist in de Waterpoortstad en omstreken is, is dat op het gebied van fysiotherapie, 
sportfysiotherapie, manuele therapie, dry needling, schouderfysiotherapie en sportrevalidatie. We maakten een afspraak. Nee, deze keer 

niet omdat we zelf fysieke klachten hebben, maar om het gesprek aan te gaan met de beide eigenaren, Jildert Boersma en Hendrik Falkena.

“IN BEWEGING KOMEN! JUIST NU!”
DAADKRACHT FYSIOTHERAPIE
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Het team van DAADKRACHT fysiotherapie (vlnr.): 
Jan van Asperen, Jari Boorsma, Hendrik Falkena, 

Jildert Boersma, Janieke Popma en Willem Hospes
(FOTO: www.daadkrachtfysiotherapie.nl)

Fysiotherapeut Janieke Popma 
geeft instructies

Jildert Boersma (links) en Hendrik Falkena: 
“Je merkt dat mensen meer stressklachten 
hebben en dat vertaalt zich terug in de aard 
van de blessures.”


