In goede
handen

Specialismen
• Sportfysiotherapie > gericht op blessurepreventie en
- behandeling
• Manuele therapie > behandeling van klachten aan wervelkolom
en/of gewrichten
• Oedeemtherapie > gespecialiseerde therapie bij problemen van
het (lymfe) vaten systeem
• Geriatrie fysiotherapie > gericht op ouderen
• Neurorevalidatie > therapie na bijvoorbeeld een beroerte of bij
Parkinson

•

Oncologie fysiotherapie > therapie tijdens of na behandeling
van kanker

•
van het weefsel
•

• Dry needling > behandelmethode tegen chronische pijn en

zorgprogramma’s aan die zich richten op complexe aandoeningen
en/of kwetsbare gewrichten. Behandelprogramma’s met als doel
een verantwoord herstel en een optimaal functioneren te realiseren. Zie hiervoor www.fysiovision.nl, onder ‘in het vizier’.

Goed
functioneren,
lekker
in uw vel
zitten

Het is verre van prettig als je niet zo kunt leven zoals je wilt, als je
niet kunt doen wat je wilt. Als je belemmerd wordt door pijn of
steeds last hebt van een klacht in je lijf. Fysiotherapie kan de
oplossing zijn.
Uw gezondheid, uw functioneren, is ons uitgangspunt. Daar gaan
we met de grootst mogelijke zorg mee om. Vanzelfsprekend vinden
wij, want je hebt nogal een verantwoordelijkheid. Iemands
gezondheid.

Onze manier
Wanneer u voor het eerst bij ons komt, vinden we het belangrijk de
tijd te nemen voor een goede diagnose. Tijdens die intake voe
ren we ook tal van metingen uit, zoals kracht, beweeglijkheid en
pijnscore. Op die manier kunnen we de meest optimale behandeling
opstellen. Verderop in het traject herhalen we die metingen; zo
hebben we objectieve resultaten van de behandeling en kunnen we,
mocht dat nodig blijken, de behandeling bijsturen.
Wanneer we aan de slag gaan, dan is alle aandacht en tijd voor u.
Oefenen en trainen in één van de oefenruimtes of behandelen in
de behandelkamers. De behandeling is 1-op-1 of in kleine groepjes.
Uw herstel is altijd het uitgangspunt en daarbij kiezen wij steeds
de beste behandelmethode. U kunt erop vertrouwen: aan kwaliteit
doen we géén concessies.

Onze mensen
Als je het over kwaliteit in zorg hebt, dan heb je het over mensen.
Mensen die weten wat ze doen, die verstand van zaken hebben.
Daarom werken wij met fysiotherapeuten die stuk voor stuk keien
zijn in hun vak. Die van de hoed en de rand weten van uw klacht. Die
door voortdurende opleiding en een rijke ervaring weten waar ze
het over hebben. Die u helpen weer ‘de oude’ te worden. Dat is hun
drive.

Een omgeving die goed doet
Maar daar horen ook faciliteiten en apparatuur bij die u optimaal ondersteunen in uw herstel. In een omgeving die goed doet, die goed
voelt. Daarom hebben we verschillende oefen- en trainingsruimtes
waar we met iedereen op zijn eigen tempo kunnen oefenen. Daarnaast kunnen we ook buiten aan de slag. Weer sterk worden op het
kunstgrasveld en - voor de senioren - meer vertrouwen krijgen in de
trainingstuin. Patiënten die niet naar onze praktijk kunnen komen,
zoeken wij op. We komen dan ook als vaste fysiotherapeuten bij
verzorgingshuizen over de vloer én komen bij de mensen thuis.

Netwerk van specialisten
Met onze gespecialiseerde therapeuten in huis, bespreken we als team wat de meest geschikte behandeling voor uw klacht is. Soms
echter is een extra gespecialiseerde kijk nodig, omdat de vraag net
wat verder gaat. Dan beschikken we over een netwerk van specia
listen om ons heen. En ook hierbij geldt weer: alleen de besten zijn
goed genoeg. Want daar zijn we strikt in. We willen alleen kwaliteit
in huis.
Zo zien wij ons vak. Ervoor zorgen dat u zich weer krachtig en
energiek voelt. Vrij om te doen wat u wilt.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak: fysiovision.nl.
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