U krijgt altijd de één-opéén behandeling die
het beste bij u past!

Persoonlijke en
oplossingsgerichte
aanpak bij pijnklachten
en blessures

Kwalitatief goede zorg
Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het
BIG-register en in het Centraal Kwaliteits Register
(sport)fysiotherapie. Door jaarlijks bij- en nascholingen
te volgen zijn onze fysiotherapeuten altijd op de
hoogte van de nieuwste inzichten en technieken
binnen het vakgebied.
Om onze dienstverlening blijvend te optimaliseren
ontvangt u na de laatste behandeling een vragenlijst
waarin u anoniem uw mening kunt geven over onze
praktijk. Uw deelname hieraan wordt zeer gewaardeerd.
Wenst u geen vragenlijst te ontvangen, dan kunt u dit
aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.

Vestiging Doetinchem
Doetinchemseweg 17
7007 CA Doetinchem

Vestiging Gendringen
(sportcentrum Kei-ﬁt)
Waalstraat 1
7081 AJ Gendringen

06 22 38 66 12

info@fysio-engelaar.nl

Fysiotherapie Engelaar

www.fysio-engelaar.nl

Samenwerking
We benaderen uw klachten oplossingsgericht. Waar
nodig schakelen wij andere zorgverleners in om uw
klacht vanuit verschillende vakgebieden te beoordelen
en behandelen. Hierbij kunt u denken aan uw
huisarts, medisch specialist, chiropractor, osteopaat,
podotherapeut of (sport)diëtist.

Informatie over tarieven en algemene voorwaarden vindt u op
www.fysio-engelaar.nl

Persoonlijk behandelplan

Tarieven en vergoeding

Een integrale aanpak die verder gaat dan symptoombestrijding: Fysiotherapie Engelaar analyseert en
behandelt ook de oorzaak van uw klacht of blessure,
zodat herhaling of verergering wordt voorkomen.
Tijdens het eerste consult stelt de fysiotherapeut u
vragen en wordt een uitgebreid onderzoek van het
gehele bewegingsapparaat verricht. Hierna stellen
wij in overleg met u een persoonlijk behandelplan op.

Fysiotherapie Engelaar heeft contracten met alle
zorgverzekeraars. Voor fysiotherapie geldt geen
eigen risico: consulten worden vanuit uw aanvullende
verzekering vergoed.
Een afspraak verplaatsen of annuleren? Geen probleem,
maar doet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Meldt u zich
niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de consultkosten
bij u in rekening te brengen. Bij niet nagekomen
afspraken betalen zorgverzekeraars geen vergoeding uit.

Onze praktijk biedt diverse specialisaties en therapieën:
u krijgt altijd de één-op-één behandeling die het beste
bij u past.

U kunt bij Fysiotherapie
Engelaar terecht voor:

Zo snel mogelijk pijnvrij
Bij blessures en pijnklachten is het prettig als u snel
terecht kunt voor advies en therapie. Fysiotherapie
Engelaar hanteert geen wachtlijsten, bovendien is een
verwijzing niet noodzakelijk. Als u zich aanmeldt, dan
volgt er een afspraak op een zo kort mogelijke termijn.
Het is zelfs mogelijk om direct na de intake te starten
met de behandeling, in dit geval duurt het eerste
consult 60 minuten.
Wilt u bij uw intake het volgende meebrengen:
• Legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort
of ID-kaart)
• Relevante medische informatie (medicijngebruik,
uitslag beeldvormend onderzoek)
• Eventuele verwijsbrief van arts of specialist

• algemene fysiotherapie
• sportfysiotherapie
• shockwave therapie
• revalidatie voorafgaand of na een operatie
(bijv. heup, knie, enkel, schouder of rug)
• dry needling
• bindweefselmassage
• medical taping
• hardloopanalyse met behulp van de iPad
(blessure-preventief of bij klachten tijdens
het hardlopen)

Onze specialisten

Ons aanbod wordt continu vernieuwd en aangepast
aan de nieuwste ontwikkelingen. U vindt het actuele
overzicht op onze website.
De behandeling wordt ondersteund door onze
Afsprakenapp: via uw smartphone of tablet kunt u uw
afspraken, maatwerk oefeningen en instructievideo’s
inzien. Flexibel en op maat gesneden!

Leonie

Wij staan graag vlot en rechtstreeks met u in contact.
Voor afspraken, overleg en vragen: bel, mail of app:
06 22 38 66 12
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