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Bouwvakker in de watten gelegd als topsporter
ACHTERGROND

Bouwvakkers die als topsporters worden behandeld. Fysio-
therapiepraktijk Lampe Therapie brengt dat in praktijk. De
werknemers van Koenen Bouw Emmen zijn in de ban.

JAAP VAN BRUMMELEN

EMMEN Verschillende monniken, ge-
lijke kappen. De metselaar van Koe-
nen Bouw die zich vertilt aan een zak
cement krijgt dezelfde topsportbe-
handeling als de voetballer van FC
Emmen bij wie het tijdens een
sprintje in zijn hamstrings schiet.
Binnen 24 uur steekt de fysio er zijn
handen voor uit de mouwen. Zo no-
dig herhaalt zich dat elke dag, van
maandag tot vrijdag, meerdere ma-
len. ,,Waarom moeten we alles op al-
les zetten om de topsporter binnen
drie weken weer op het veld te krij-
gen, terwijl we dat niet doen voor
een gewone werknemer?’’, vraagt di-
recteur Berry Lampe van fysiothera-

piepraktijk Lampe Therapie zich af.
Topsport is altijd nauw verweven

geweest met de merknaam Lampe.
De praktijk met zestien man perso-
neel staat niet toevallig op een steen-
worp afstand van het stadion van FC
Emmen. Met Lampe Vitaal, want zo
heet dit project, maakt Lampe een
zijsprong. Het idee om ‘gewone’
werknemers dezelfde status te ge-
ven als broodvoetballers van FC Em-
men borrelde op toen kort na elkaar
meerdere bouwvakkers zich meld-
den voor behandeling van identieke
rugklachten. ,,Werken in de bouw is
fysiek zwaar. Daar komt bij dat niet
iedereen even gezond leeft. Intussen
wordt de pensioenleeftijd steeds
verder opgerekt. Doe je niets, dan is

‘De avocado’s en
komkommers
vliegen je hier
om de oren’

het een kwestie van tijd dat het ziek-
teverzuim omhoog schiet’’, legt Deb-
bie Ruiter, praktijkmanager bij Lam-
pe, uit.

Koenen Bouw Emmen is inmid-
dels om. ,,De avocado’s en komkom-
mers vliegen je hier om de oren, het
tosti-ijzer staat bijna niet meer aan
en iedereen loopt met drinkflesjes
water’’, beschrijft Karin Kroeze de
frisse wind die door het bedrijf
waait. Kroeze draagt verantwoorde-
lijkheid voor het personeelsbeleid.
,,Wij speelden met de gedachte om
onze werknemers een abonnement
voor bedrijfsfitness aan te bieden,
maar wat je dan bereikt, is dat de me-
dewerker die toch al sport, er gretig
gebruik van maakt, terwijl de catego-
rie die niks doet, niks blijft doen.
Hier hebben we alle medewerkers
enthousiast voor gekregen. Van de
zestig is er maar één die niet mee-
doet. Dat is toch best bijzonder.’’

Als opwarmer voor het project
kregen alle werknemers bij het
kerstpakket een Dopper, zo’n kleur-
rijk drinkflesje dat je met water kunt
vullen. ,,Je ziet ze hier nu allemaal
met die flesjes lopen. In plaats van
tien koppen koffie schakelen ze na
twee koppen over op water. Een goe-
de zaak. Bewust een levensstijl ont-
wikkelen is ons doel.’’

Bodyscan aftrap Koenen Bouw
De zogeheten bodyscan was in janu-
ari een aftrap in stijl voor het perso-
neel van Koenen Bouw dat meedoet
aan Lampe Vitaal. Op zes na zijn alle
kandidaten inmiddels gescreend. Het
scanapparaat is ontwikkeld door de
Duitse sportarts Peter Mölleney, die
onder meer bij de professionele voet-
balclub AC Milan heeft gewerkt. De
scan geeft onder meer aan welke
risico’s voor blessures op de loer
liggen. Door de behandeling daar op
af te stemmen, is de kans op voorko-
men groter. Berry Lampe: ,,Rug- en
nekklachten, stijfheid en stramheid
komen veel voor bij mensen die in de
bouw werken. Maar wat bij die scan
meestal aan het licht komt, is vocht-
gebrek. Zo’n 95 procent drinkt te

weinig water en heeft daarom een te
hoge zuurgraad. Dat verhoogt het
risico op overbelasting van de spie-
ren.’’ Op basis van de bodyscan
krijgen alle personeelsleden een
persoonlijk beweeg-, sport- en voe-
dingsadvies. Lampe Vitaal biedt drie
verschillende pakketten aan voor
bedrijven: van basis tot ‘vitaal totaal’.
Koenen heeft voor de middelste versie
gekozen. Daar vallen – los van de
noodzakelijke behandelingen bij
uitval – standaard vijf fysiotherapie-
behandelingen, een gezondheids-
check en fit-test, een echodiagnostiek
en eind dit jaar een bodyscan name-
ting onder. De werknemer kan er uit
aflezen in hoeverre zijn aanpak tot
succes heeft geleid. Het tosti-ijzer is verdwenen bij Koenen Bouw Emmen; fruit en waterflesjes deden hun intrede. FOTO BOUDEWIJN BENTING


