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Er zijn ook nog andere disciplines aanwezig in het centrum.

	  
	  

Parking	  aan	  achterzijde	  van	  
het	  gebouw	  'Patri	  Corpus'	  

	  

Bereikbaar	  vanaf	  10	  februari	  2014	  

Hoe	  bereiken?	  

Aan	  de	  verkeerslichten	  op	  de	  markt	  naar	  links	  
(komende	  vanuit	  Mol)	  -‐	  dan	  eerste	  straat	  links	  naar	  
(Elsakkerstraat)	  -‐	  daarna	  nogmaals	  eerste	  kleine	  straatje	  
links	  -‐	  de	  parking	  bevindt	  zich	  dan	  aan	  uw	  rechterzijde.	  	  
(u	  passeert	  een	  aantal	  garages)	  

Naast	  parking	  voor	  auto’s,	  is	  er	  ook	  een	  overdekte	  
fietsenstalling	  en	  2	  voorbehouden	  plaatsen	  voor	  
personen	  met	  een	  handicap.	  

	  

Vind ons leuk!

GPS: voer ‘Elsakkerstraat 6 - Dessel‘ in - daar links en dan rechts parking op



Erik Gys (zaakvoerder)
(Sport) Kinesitherapeut & Osteopaat DO

Ron Van Reet
(Sport) Kinesitherapeut & Personal Trainer 

Hanne Loodts
(Sport) Kinesitherapeute & Personal Trainer

Marieke Vandecruys
Kinesitherapeute & Psychomotoriek

Kelly Wynants
Kinesitherapeute & Psycho- en schrijfmotoriek & Auticoach  

Diploma’s
• Gegradueerde in de Kinesitherapie  (HIK Antwerpen)
• Diploma Sportverzorging (Belgische Vereniging voor Sportverzorging)
• Specialisatie orthopedische geneeskunde methode Cyriax
• Specialisatie Sportkinesitherapie (HIPB Gent)
• Osteopaat DO (Flanders International College of Osteopathy)
• Specialisatie Osteopathie bij kinderen (FICO)
• Sinds academiejaar 2019-2020 ook actief als assistent-docent bij de     
  opleiding voor osteopaten, bij FICO

Diploma’s
• Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie (UHasselt)
• Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie optie        
  Sporttherapie (UHasselt)
• Certificaat Sporttaping (Be Balanced Be Fit Hasselt)
• In opleiding: Osteopathie (IAO)

Diploma’s
• Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie (UHasselt)
• Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie optie         
  Sporttherapie (UHasselt)
• In opleiding: Dry Needling (Trigger)

Diploma’s
• Master in de Kinesitherapie (UGent)
• Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (UGent)
• Certificaat Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren bij 
  kinderen (Explore Hasselt)
• Specialisatie schrijfmotoriek, lateralisatie, leerproblemen, typelessen 
  volgens de methode 2hands4kids
• Auticoach (ondersteuning van kinderen met autisme of gezinnen met 
  een kind met autisme)
• Sprint (werken met voorleessoftware)

In het centrum Patri Corpus kan u terecht voor een uitgebreid aanbod aan (para) medische behandelingen. 
Zo kunnen complementaire of alternatieve behandelingen vaak binnen Patri Corpus verzorgd worden.

De grootste oppervlakte is in gebruik door de groepspraktijk van Erik Gys, die bestaat uit kinesitherapie, 
osteopathie en acupunctuur. Deze praktijk bestaat sinds 1988 en omvat bijna alle kinesitherapeutische 
technieken en therapieën.

De groepspraktijk bestaat heden uit 8 therapeuten met diverse disciplines, zoals lymfedrainage, manuele 
therapie, en ook het volledige gamma aan psychomotorische revalidatie van kinderen.
Ook de osteopatische behandeling van kinderen met reflux en andere (spijsverterings-) problemen is 
een specialiteit en ‘personal training’ is een nieuwe meerwaarde.

Meer info vindt u op de website.

Wij helpen u graag verder!

Diploma’s
• Gegradueerde in de Kinesitherapie (Coloma Instituut Mechelen)
• Acupuncturist (European University for Traditional Chinese Medicine)

Diploma’s
• Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UHasselt)
• Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie optie
  Pediatrie (UHasselt)
• Certificaat Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren bij kinderen
  (Thomas More)
• In opleiding: Postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische 
  aandoeningen (Bobath) (KU Leuven en UGent)

Guido Vos
Kinesitherapeut & Acupuncturist

Elia Vos
Kinesitherapeute & Psychomotoriek

Diploma’s
• Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie (UHasselt)
• Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie   
  optie Sporttherapie (UHasselt)
• Diploma Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder (dr. Vodderschool)
• Certificaat Medical taping (Welness Academie Hasselt)
• In opleiding: Manuele Therapie (IMFT)

Eva De Laet
(Sport) Kinesitherapeute & Lymfetherapeute

Diploma’s
• Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UHasselt)
• Master of Science in de revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 
  optie Pediatrie (UHasselt)
• In opleiding:  - Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren bij kinderen          
           (Thomas More) 
          - Osteopathie (IAO)


