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Vanaf het huidige seizoen gaat Lommel United Jeugdopleiding een partnership aan met ISP-Belgium 
(Institute for Sport and Physical Therapy). 
Een team van 3 sportkinesitherapeuten en revalidatietrainers zullen elke avond van de trainingsweek op 
de club premanentie verzorgen om spelers die een blessure hebben opgelopen te ondersteunen in hun 
behandeling en revalidatie. 
 

Ook in het voorkomen van blessures zal ISP-Belgium de Lommel United-staf en spelers bijstaan. Elk van 
de sportkinesitherapeuten hebben na hun studies een specialisatie ‘topsport’ gevolgd en weten aldus 
welke eisen voetbal aan het lichaam stelt en wat intensief bewegen met ons lichaam kan doen. 
 

Hiernaast geven we ook graag mee dat Steven Windmolders vanaf heden actief is clubdokter voor de 
leden van Lommel United Jeugdopleiding. 
De cel medische begeleiding (en blessurepreventie) wordt vervolledigd door Mieja Schuurmans 
(voetverzorgding jeugdspelers) en Birgit Massagé (voedingsdeskundige). 
 
Verdere info en ‘richtlijnen bij sportblessure’ verder in deze bundel. Uiteraard verschijnt deze info ook op 
onze jeugdwebsite: jeugd.lommelunited.be 
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Contacts: 
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Sportkinesitherapeuten / revalidatietrainers: 
Steven Schuurmans +32 (0) 473 177 767  s.s@isp-belgium.com 
Pieter Linsen  +32 (0) 477 257 415  pieter@isp-neerpelt.com 
 

Revalidatietrainer: 
Bram Geers  +32 (0) 484 962 525 geersbram@hotmail.com 
 

Dokter Jeugdopleiding: 
Steven Windmolders +32 (0) 11 94 10 14   
 

Podologe: 
Mieja Schuurmans +32 (0) 496 41 54 26             mieja.schuurmans@gmail.com 
 
Voedingsdeskundige: 
Birgit Massagé  +32 (0) 472 36 92 94 birgit.massage@gmail.com 
 
Medisch Secretariaat @Front Office: 
Albert Bergmans  +32 (0) 11 81 64 66  jeugdzaken@lommelunited.be 
 
 



Aanwezigheid op jeugdcomplex Lommel United: 
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@Physiolokaal (naast receptieruimte) 
 
Sportkinesitherapeuten: 
Maandag 18.15u – 20.00u 
Dinsdag  18.15u – 20.00u 
Donderdag 18.15u – 20.00u 
Zaterdag 10.00u 
 
 
Revalidatietrainers: 
Maandag  18.15u – 20.00u   (Bram)  
Dinsdag   18.15u – 20.00u   (Steven/Pieter) 
Woensdag  18.15u – 20.00u   (Bram) 
Donderdag  18.15u – 20.00u   (Steven/Pieter) 
Zaterdag  10.00u   (Bram) 
 
Let op: na de eerste consultatie verdere behandeling op afspraak! 



Richtlijnen na oplopen blessure: 
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1. Heb je een blessure opgelopen ga naar  
http://www.isp-sportmanagement.com/lommel-united.html 
 - Log in bij Medical Pool Lommel United 
 - Vul het formulier in voor een afspraak en het inlichten van de medische cel 
 - Wij contacteren je voor een afspraak met één van de Sportkinesitherapeuten 
 - Elke speler komt bij het oplopen van een blessure de eerst volgende activiteit naar de club. 
 - Indien nodig verwijzen we u door naar de (club)dokter of specialist 
 

Breng bij je eerste training van het seizoen 2015-2016 ook het intakeformulier  
ingevuld mee en overhandig dit aan de ploegopleider! 

 
2. Raadplegen dokter: 
Voor stellen van diagnose, het aangeven van verdere behandeling en verkrijgen van  
doktersvoorschift. Dit kan rechtstreeks, indien dringend, of na doorverwijzing vanuit de club (bij  
blessures opgelopen tijdens training of wedstrijd) 
Raadplegen van de clubdokter waarborgt een goede opvolging vanuit medische cel! 
 

Steven Windmolders                          Afspraak: +32 (0) 11 94 10 14 
Houtmolenstraat5 bus 1         Bij voorkeur in voormiddag 
3900 Overpelt          Vermelden: ‘voetballer Lommel United Jeugd’ 
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3.  Na doorverwijzing van de (club)dokter de sportkinesitherapeuten raadplegen: 
Ook hier is het verplicht je steeds aan te melden bij Steven en/of Pieter via: 
http://www.isp-sportmanagement.com/lommel-united.html 
 

Afspraken verlopen via deze weg. 
 

De sportkinesitherapeuten zullen verdere afspraken vastleggen met de speler voor de behandeling. 
Hij zal tevens aangeven of het nodig is om revalidatietraining te volgen in overleg met  
de revalidatietrainer. 
 
4.  Raadpleging revalidatietrainer na langdurige blessure / afwezigheid: 
- Geleidelijke opbouw van belasting voor de speler (Loopvormen, bal, snelheid,). 
- De revalidatietrainer geeft aan wanneer de speler de trainingen kan hervatten 
- De revalidatietrainer geeft aan wanneer speler volledige blessurevrij wordt verklaard en dit  
   in samenspraak met de kinesitherapeuten. 
 
5.  Informeren opleider / inlichten opleider wanneer blessurevrij: 
Je teamopleider zal door de clubkine op de hoogte worden gebracht van de vorderingen 
en van de stand van zaken in je revalidatie. 
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6. Bij ernstige blessures ook steeds contact opnemen met het medisch secretariaat: 
Albert Bergmans bezorgt je de nodige medische formulieren. 
Zorg er voor dat deze tijdig worden ingevuld en terug worden ingediend op het medisch  
Secretariaat. 
 

Albert Bergmans geeft de nodige duiding hieromtrent. 
Info verschijnt spoedig op onze jeugdwebsite jeugd.lommelunited.be 
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Lommel United Jeugdopleiding als verkooppunt van Fire And Ice Gel 
 

De Hot, Ice en recovery gel van Fire and Ice zorgt voor de ideale verzorging en begeleiding bij 
sportactiviteiten en andere lichamelijke inspanningen.  

Ook bij blessures en revalidatie zijn deze gels toe te passen. 
 

Meer info via: http://fireandicegel.be/ 
 

Webshop Lommel United Jeugdopleiding: http://lommelunited.fireandicegel.com  
 

Je bestelling is steeds af te halen @Physiolokaal Lommel United 


