Fysioplus Rotterdam

Fysioplus Hazerswoude Dorp

Folkert Elsingastraat 5
3067 NW Rotterdam
Telefoon 010 - 455 79 01

Lindehof 29-31
2391 DK Hazerswoude-Dorp
Telefoon 0172 - 58 88 25

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Dagelijks van 7.30 - 18.00 uur
Donderdagavond tot 20.00 uur

Dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Medische Fitness

Medische Fitness

Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Volgens rooster

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

| info@fysioplusrotterdam.nl | www.fysioplusrotterdam.nl |

Fysioplus, uw steun in de rug
Bij Fysioplus kunt u terecht voor fysiotherapie, medische
fitness of bedrijfsfysiotherapie. Fysioplus is aangesloten bij
het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) en bij de landelijke werkende organisaties Fysergo,
ErgoControl en OriGENE. Wij zijn gespecialiseerd in het
behandelen van lage rugklachten en CANS-(RSI)klachten.

Bewezen kwaliteit
Fysioplus Rotterdam is HKZ gecertificeerd en Achmea
Pluspraktijk. Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd bij
het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF.

Rugklachten? OriGENE!
Een snelle afname van pijn en beperkingen bij circa 85%
van de patiënten met rugklachten. Het OriGENE concept is
een innovatieve en bijzonder succesvolle behandelmethode
voor personen met lage rugklachten. Voorafgaand aan de
OriGENE-behandelingen worden de stand en eventuele
bewegingsbeperkingen van de wervelkolom via computer-

Vergoeding en zorgverzekeraar
Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten. Als u onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie ontvangt u van ons een nota. Onze tarieven en
betalingsvoorwaarden vindt u op onze website en op de publicatieborden in de trainingszaal.

animaties in beeld gebracht. Hierdoor kunnen wij u een nog
beter advies geven. De behandeling bestaat uit 10 trainingen

Privacy

en vergt per training een geringe tijdinvestering. De effecten

U heeft recht op inzage van uw eigen medische dossier. Uw persoonlijke en medische gegevens

zijn gebaseerd op een ‘herprogrammering‘ van de spieren

worden opgeslagen in een digitaal en beveiligd gegevensbestand. In overeenstemming met

rondom de wervelkolom.

de Wet Persoons Registratie is deze informatie uitsluitend toegankelijk voor bevoegden en
is hierop het privacyreglement van toepassing.

Medische Fitness
Om uw conditie te verbeteren of op niveau te houden kunt u
meerdere keren per week bij ons, onder begeleiding, komen
trainen. U kunt in een groep (max. 10 personen) of individueel
trainen. Voorafgaand aan het trainingsprogramma wordt een
Fysioplus Fittest afgenomen.

Bedrijfsfysiotherapie
De bedrijfsfysiotherapeuten van Fysioplus voeren maatwerk

Fysioplus is HKZ-gecertificeerd en is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF

uit. Door analyse en advies wordt de fysieke belasting op de

Fysioplus Rotterdam is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lage Land

werkplek verminderd.

Fysioplus Hazerswoude is onderdeel van het Gezondheidscentrum Lindehof

