
Bewegen... soms heb je hulp nodig
Bewegen is belangrijk. Voor iedereen. Bewegen
houdt je gezond. Maar soms heb je een 
specialist in beweging nodig: de fysiotherapeut!

De fysiotherapeut is er voor iedereen. Van klein
tot groot. Van jong tot oud. Bij Fysiotherapie
Koese krijgt u optimale persoonlijke begeleiding
en aandacht van een gecerti!ceerd fysiotherapeut.

Kwaliteit
Fysiotherapie Koese is een moderne praktijk 
met veel specialisaties en deskundigheden. 
Met vestigingen in Middelharnis, Sommelsdijk en
Oude-Tonge kunt u bij ons terecht voor therapie op maat. 
Meer dan tien fysiotherapeuten beschikken over diverse 
specialisaties, zoals kinderfysiotherapie, manuele therapie en 
acupunctuur.
Alle fysiotherapeuten zijn bovendien ingeschreven als registerfysiotherapeut en 
voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen van de beroepsvereniging KNGF. 

Fysiotherapie Koese biedt u een ruime oefenzaal met apparatuur voor
revalidatie. Daarnaast zijn er zogenaamde beweeggroepen voor
patiënten met klachten zoals COPD, CVA, diabetes en artrose. Het
zal u duidelijk zijn: wij zijn niet voor niets één van de voorkeurs-
praktijken van CZ Zorgverzekeringen.

Direct naar de fysiotherapeut van uw keuze
Sinds 2 00 6 is de fy siotherapeut direct toegankelijk;

een verwijzing van een huisarts of specialist is
niet noodzakelijk. U mag rechtstreeks een

afspraak mak en met de fysiotherapeut van
uw keuze. Ook als u door een specialist 

of huisarts naar de fysiotherapeut wordt 
verwezen bent u vrij in de keuze van uw 

fysiotherapiepraktijk. 

Als u contact met ons opneemt maken we met u
een afspraak voor een screening. De screening is
een gesprek met de fysiotherapeut over uw klachten 
en uw gezondheidstoestand. Tijdens dat gesprek
beoordelen we of verder fysiotherapeutisch onderzoek
en behandelin g wenselijk zijn. 

Eerste bezoek
Bij uw eerste afspraak neemt de fysio-

therapeut in een gesprek uw klachten met
u door. Na een zorgvuldig onderzoek stelt 
de fysiotherapeut een behandelplan op dat 
hij met u bespreekt. Tijdens uw behandeling
wordt u steeds begeleid door één en dezelfde 
fysiotherapeut.

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek 
mee te nemen. Bo vendien verwachten wij van u dat u de 

persoonlijke hygiëne in acht neemt. In onze vestigingen wordt
niet gerookt.

Tarieven
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te
weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis
goed door te lezen o f om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Privacy
Privacy is een groot goed. Ook in de paramedische sector. 

Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en 
moeten zich houden aan de Wet bescherming persoons-

gegevens. Daarom houden we uw gegevens en de 
voortgang van uw behandeling nauwkeurig bij in een
zorgvuldig beheerd elektronisch patiëntendossier. 

Klachten
Indien u nie t tevreden bent of een klacht heeft over
de bejegening door of de behandeling van uw

fysiotherapeut, of één van de andere medewerkers,
dan k unt u dit melden aan uw fy siotherapeut of

de praktijkhouder. Uw klacht wordt dan behandeld
conform de richtlijnen van het KNGF.

Fysio Fit
Fysio Fit is een medisch trainingscentrum waar u een

trainingsprogramma op maat volgt. Precies afgestemd
op úw mogelijkheden en doelstellingen. In een 
ruime oefenz aal me t moderne en pr ofessionele
apparatuur bieden we u medische !tness in
kleine gr oepen. Na tuurlijk onder begeleiding
van een fy siotherapeut.



Openingstijden
Onze praktijk is geopend: maandag tot en met vrijdag van

8.00 tot 17.00 uur. In Middelharnis ook op de maandag- en
donderdagavond tot 20.30 uur

Indien u niet in staat bent de praktijk te bezoeken dan komen we bij
u aan huis. Al onze vestigingen zijn bovendien rolstoeltoegankelijk.

Wilt u meer weten over Fysiotherapie Koese? Bel dan (0187) 483157 of
stuur een mail naar info@fysio-!akkee.nl. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.fysio-!akkee.nl

Fysiotherapie Koese Middelharnis
Koningin Julianaweg 16
3241 XC Middelharnis
Telefoon (0187) 483157
E-mail: info@fysio-!akkee.nl

Fysiotherapie K oese Westplaat
Antoon Coolenstraat 108
3245 MC Sommelsdijk
Telefoon (0187) 483157

Fysiotherapie Koese Oude-Tonge
West-Achterweg 10
3255 AZ Oude-T onge
Telefoon (0187) 642015


