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Nieuwsbrief november - december  2020 

  

           

 We stellen ons team aan u voor…    

 

 

 

 

 
Zolang het COVID-19 virus nog niet bedwongen is vragen wij u binnen 

onze praktijk een mondkapje te dragen, 2 handdoeken mee te brengen, 
indien mogelijk alleen te komen en bij twijfel over uw gezondheid even met 

ons te bellen. We zullen u zo veilig mogelijk behandelen op de praktijk en 
(op verwijzing) aan huis. U kunt zowel telefonisch (6104100) als online 

een afspraak maken: www.fysio.net → patiëntenportaal → ‘inschrijven’  

Kies desnoods voor een telefonisch- of een video-consult (via MijnZorgApp)      
 

Kies de voor u beste zorgverzekering (basis- + aanvullende verzekering) 

met behulp van de ZORGVERGELIJKER van – bijvoorbeeld – Pricewise: 

https://www.pricewise.nl/zorgvergelijker/ 
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Onze praktijk heeft op 22 juni 2020 het hoogste energielabel (A) verworven.  

In deze coronatijd zijn we daarbij in staat om de praktijk goed te ventileren 
dankzij ons hoogwaardige luchtverversingsysteem van Samsung (met 

warmte-terugwin-capaciteit = handig in de winter) 
  

Alle collega’s hebben op onze website (www.fysio.net → “Ons team”) een 

persoonlijk verhaaltje over zichzelf geschreven. Leuk om te lezen indien u 

ons al kent, maar ook handig indien u nooit eerder bij ons bent geweest en 

nog een keuze moet maken welke therapeut het beste bij u past 

Lees de verhalen over ons bij  ‘patiëntbeoordeling’ op www.fysio.net  
 

 

Rondom de praktijk kunt U met een blauwe schijf 2 uur vrij parkeren!!! 
 

Rik, Ruud, Arthur, Harpert en Jonas zijn allen fysio- en manueeltherapeut + rug-, nek- en 

schouderspecialist (lid van www.schoudernetwerkamsterdam.nl). Rik is ook 

gespecialiseerd in de behandeling van de kaak. Greet is algemeen fysiotherapeut en 

oedeemtherapeut (lymfedrainage)–lid van www.inoza.nl. Boudewijn coördineert als 

algemeen fysiotherapeut de voorbereiding en nabehandeling van de heup- en 

knieoperaties (Better IN Better OUT) en is psychosomatisch fysiotherapeut/haptonoom. 

Liesbeth is registerpodoloog (voet- houdingsspecialist met behulp van podologische zolen) 

 

Maandag van 7.00-18.00, dinsdag van 7.00-21.00, woensdag van 8.00-18.00, 
donderdag van 7.00-21.00, vrijdag van 7.00-18.00, zaterdag 9.00-15.00 uur 

 

 

NetPromotorScore 81 (81% beveelt onze praktijk aan bij vrienden, familie 

en kennissen! Landelijk gemiddelde NPS: 67,3%   

 

De actuele beoordeling van onze teamleden in corona-tijd kunt u 

volgen op onze website: ‘patientbeoordeling’  


