Fysic Fysiotherapie & Training specialist bij kruisbandletsel:

“Begeleiding van kort na de operatie tot weer wedstrijdfit”
Kruisbandblessures, ze horen bij voetbal zoals Johan Cruijff voor altijd bij nummer veertien zal blijven horen.
Het is een sportblessure die voor veel verdriet en irritatie heeft gezorgd. Een voorste kruisbandblessure
staat in het voetbal gelijk aan ‘einde seizoen’, na operatie duurt het minimaal negen maanden eer je als
speler weer helemaal terug bent. Goede begeleiding is bij de revalidatie essentieel. Dat weet men ook bij
Fysic Fysiotherapie & Training, waar men gespecialiseerd is in de behandeling van kruisbandletsel.
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