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START 

In 1973 gestart met de 
opleiding Fysiotherapie aan de 
Haarlemse Academie voor 
Fysiotherapie. In 1978 
afgestudeerd en van het westen 
naar het noorden van het land 
verhuisd. 

WERKERVARING 

In 1978 begonnen met werken 
als fysiotherapeut bij Nieuw 
Woelwijck. Na 2½jaar de 
overstap gemaakt naar de 
Stichting Dienstverlening; de 
voorloper van wat nu Cosis is. 
In 1982 ook met mijn eigen 
praktijk gestart. 
In 2021 ga ik na 43 jaar actief te 
zijn geweest als fysiotherapeut 
met pensioen. 
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DE MOLENGAARD  

Vanaf 1982 werkzaam in de 1ste lijn als fysiotherapeut voor kinderen. 
Mijn praktijk is begonnen met 1 patiënt, na 3 maanden waren dat er 2 
en vervolgens na 6 maanden waren het al 3 patiënten. Dus echt klein 
en ambulant begonnen.  
Vervolgens samen met een andere praktijk en in 1992 weer solo. Mijn 
praktijk zetelde toen in KDC de Arkel om in 1994 naar de Groen van 
Prinstererlaan te verhuizen. Hier werd het wat te klein en de 
verhuizing naar de Molenstraat was in 1996 een feit. Hierna is de naam 
“de Molengaard” gebruikt, vanwege de ligging 
In 2004 is de praktijk van Jaap en Antoinette v.d. Velde overgenomen, 
waarmee de behandeling van volwassenen een feit was. 
In de loop van de jaren een aantal programma’s binnen de praktijk 
gehaald; Fitkids, Cool2BFit, Zit met Pit! En ook diverse activiteiten zelf 
ontwikkeld, o.a. deelname aan de TT-run en het Fysio Zomer Kamp. 

ANDERE ACTIVITEITEN 

Veel lezingen en workshops voor de NGBZ en de FIAT (deze 
organisaties bestaan al jaren niet meer). Daarna voor het KNGF de 
profielschets Fysiotherapie bij Verstandelijk Gehandicapten mee-
opgesteld. Aansluitend benoemd als bestuurslid KNGF met o.a. de 
specialistenverenigingen in portefeuille.  
Later de eindredactie van het tijdschrift van de NVFK en lid van de 
congrescommissie van de NVFVG. 
De laatste jaren meer actief op lokaal niveau. Medeoprichter van het 
KinderVoetTeam, het EETteamASSEN en betrokken bij het Asser Sport 
Akkoord 

VRIJWILLIGERSWERK 

Als vrijwilliger de laatste jaren actief zowel lokaal, nationaal als 
internationaal voor RaceRunning en mensen met Cerebrale Parese. 



      
                                

 
 
                           

 

 

 

HET VERVOLG 

Als kinderfysiotherapeut blijf ik wel enigszins actief, maar dan op de achtergrond. Ik zal geen behandelingen 
meer doen. Ik ben wel beschikbaar voor advies en begeleiding. Dit is deels in het Expertise Centrum voor 
Kinderen Assen (EKA) en deels binnen het Asser Sport Akkoord voor het thema Inclusief & Toegankelijk. 
 
Daarnaast blijf ik zelf trainen en trainingen verzorgen bij de RaceRunners van AAC’61 
en ook actief bij RaceRunning NL.  
https://www.aac61.nl/  https://racerunning.nl/  
 
Internationaal blijf ik betrokken bij RaceRunning, maar dan in de rol als bestuurslid van CPISRA (Cerebral 
Palsy International Sport en Recreation Association). RaceRunning is binnen deze organisatie een grote sport, 
maar er zijn meer activiteiten. Dit zijn sportieve activiteiten zoals Rolstoelslalom en FrameVoetbal, maar ook 
Sportkampen. CPISRA organiseert ook internationale evenementen, zoals de CPISRA World Games. 
https://cpisra.org/what-does-cpisra-do/ 
 
De praktijk gaat verder onder de vertrouwde naam en met de vertrouwde medewerkers. De eigenaren zijn 
nieuw, maar zeker niet onbekend. Zij zijn eigenaar van de praktijk waar wij al jaren mee samenwerken. Dit is 
Paramedics, met de hoofdvestiging in Assen Oost (Brunelstraat). De kinderfysiotherapie wordt al langer door 
ons verzorgd binnen hun praktijk. Daarnaast zijn zij betrokken bij het programma Cool2BFit. 
https://paramedics.nl/  
 
Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst van de Molengaard. Ik wens alle medewerkers en natuurlijk ook 
de nieuwe collega’s van Paramedics alle goeds voor de komende tijd. 
 
Met veel genoegen heb ik mijn werk voor en met jullie uitgevoerd. Er breekt nu voor mij een nieuwe tijd aan. 
Pensioen is iets nieuws en ook iets onbekends. Ik ben wel van plan ook hier met alle energie in te gaan. 
 
 
 
Het ga iedereen goed en blijf allen gezond! 
 
 
Harry Jan Keizer  
 
Assen, april 2021 
 

 


