
60 jaar PrengerHoekman Fysiotherapie in Winschoten 

 

Het verhaal van PrengerHoekman begint op 28 september 1959. Op deze datum richtten Margreet 
Prenger en Riek Wagenaar de praktijk voor heilgymnastiek en massage Prenger & Wagenaar op. De 
praktijk werd gevestigd aan de Stationsstraat 6 in Winschoten, welke tot 2014 onze hoofdlocatie is 
geweest. Toen Riek trouwde met Dirk de Grooth werd de naam gewijzigd in Prenger & De Grooth. 

   “De dames De Grooth" 

De eerste fysiotherapeute die zich bij de praktijk aansloot in 1964 was Hilda Hoekman. De drie dames 
hebben de praktijk jarenlang gedreven. De fysiotherapie in de Stationsstraat werd verzorgd door Riek 
de Grooth, de fysiotherapie in het ziekenhuis was de verantwoordelijkheid van Hilda Hoekman en de 
buitendienst werd verzorgd door Margreet Prenger. Margreet bezocht haar patiënten met een 
scooter en was mede hierdoor een opvallende verschijning in de regio. De praktijk stond in die jaren 
bekend als ‘’De dames De Grooth’’. We spreken dan over de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw. 
 

Al vanaf de beginjaren heeft PrengerHoekman 
patiëntvriendelijkheid en een aangename sfeer hoog in het vaandel. Kenmerkend is het verse kopje 
koffie in de wachtkamer, dat elke morgen werd geschonken. Nog steeds staat dit kopje koffie voor de 
patiënten klaar. In 1980 verliet Riek de Grooth de praktijk om zich volledig te kunnen wijden aan het 



gelijknamige garage- en taxibedrijf. Haar plaats als praktijkeigenaar werd ingenomen door Hilda 
Hoekman, de naam werd Prenger en Hoekman. Ondertussen was de organisatie al flink gegroeid, aan 
het einde van de jaren tachtig waren er twintig fysiotherapeuten werkzaam. Nadat de dames Prenger 
en Hoekman met pensioen gingen is de praktijk vanaf 1996 voortgezet door alle fysiotherapeuten die 
op dat moment in de praktijk werkzaam waren. 
 

 In de loop der jaren is de praktijk verder uitgegroeid tot 
wat zij nu is, een van de grootste fysiotherapiepraktijken van Nederland. Het is PrengerHoekman 
gelukt om haar innovatieve karakter door de jaren heen te behouden. Zo ondernemend als Margreet 
in de beginjaren op haar motor was, zo ontwikkelt PrengerHoekman ook nu continu nieuwe diensten 
en behandelingen voor patiënten, bedrijven en iedereen die verantwoord wil bewegen. Deelname 
aan scholing en cursussen, dat altijd aangemoedigd werd, heeft er toe geleid dat binnen de praktijk 
vele specialisaties en specifieke kennis aanwezig is. Momenteel zijn er 7 Praktijken in de regio Oost-
Groningen en zijn er 50 medewerkers aan het werk, waaronder 35 fysiotherapeuten. 

28 september 2019 wordt het 60-jarig jubileum gevierd met een feestelijke dag voor alle 
medewerkers! 

    

 


