Praktijkinformatie

Fysiotherapie • Manuele therapie • Sportfysiotherapie • Handtherapie
Kinderfysiotherapie • Geriatrische fysiotherapie • Cranio sacraal therapie
Oncologische fysiotherapie • Oedeemtherapie • Echografie • Dry needling

Wij zijn een innovatief team van fysiotherapeuten,
elk met verschillende aandachtsgebieden en verbijzonderingen.

Miranda Walvoort-van der Borst: Praktijkhouder, oncologie fysiotherapeut (ook voor palliatieve
en terminale zorg), oedeemtherapeut
Marc Walvoort: Praktijkhouder, manueel therapeut,
extra expertise in wervelkolom- en schouderproblematiek, (top)sportrevalidatie, arbeidsreïntegratie,
echografie en Percutaneous Needle Electrolysis (PNE)
Iñez Ackermans: Secretaresse
Elian Traa: Fysiotherapeut, ontspannings- en craniosacraal therapeut
Charlot Abrahams: Handtherapeut, analyse en
behandeling van handproblematiek en het aanmeten van spalken
Saskia van der Brug: Kinderfysiotherapeut
Sanne Godrie: (kinder)Manueel therapeut, dry
needling
Jelle Coremans: Sportfysiotherapeut, echografie
Nydia Lauwers: Fysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut i.o.
Hans Frijters: Fysiotherapeut
Martijn Don: Manueel therapeut (methode
Utrecht), geregistreerd bij het SNWB (SchouderNetwerkWestBrabant)
Jessie Schüller: Fysiotherapeut

Kwaliteit
Allen zijn wij (BIG-)geregistreerde fysiotherapeuten. Wij
zijn allen ingeschreven in het CKR (kwaliteitsregister)
van het KNGF. Sinds 2009 zijn wij HKZ gecertificeerd.

Openingstijden
Op maandag tot en met donderdag zijn wij geopend van 7.30-21.00 uur. Op vrijdag zijn wij geopend
van 7.30-18.30 uur. Op zaterdag behandelen wij bij
uitzondering op afspraak. In vakantieperioden kunnen de openingstijden afwijken.

zonder verwijzing van een arts een afspraak maken
vanwege de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.
Bij verhindering gaarne 24 uur van te voren uw afspraak annuleren, anders zijn wij genoodzaakt de
gereserveerde tijd voor uw behandeling in rekening
te brengen. Gelieve uzelf telefonisch of persoonlijk
bij onze praktijk af te melden.

Privacy
Uw privacy wordt gewaarborgd via ons Privacyreglement. Fysiotherapie Walvoort houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U wordt behandeld door een vaste
fysiotherapeut in een afgesloten ruimte. Bij afwezigheid van uw therapeut wordt eerst intern naar een
oplossing gezocht. Is dit niet mogelijk, dan zorgen
wij voor een passende waarnemer. Wij begeleiden
stagiaires van de fysiotherapie opleiding. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt of u hier bezwaar tegen
heeft. Wegens het gevaar van verlies of beschadiging
nemen wij geen eigendommen van u in bewaring.
U mag zelf een handdoek meenemen of wij verzorgen het afdekmateriaal.

Klachten
Indien u een klacht heeft kunt u dit bespreken met
uw fysiotherapeut. Ligt dit gevoelig, dan kunt u zich
richten tot één van onze praktijkhouders. Vervolgens
zullen wij uw klacht met zorg behandelen volgens
de KNGF richtlijnen.

Actueel
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden
verwijzen wij u voor meer (actuele) informatie naar
onze website.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
wensen wij u een voorspoedig herstel.

Aanmelden/afmelden
U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden
voor een afspraak. Bel bij voorkeur op maandag tot
en met vrijdag tussen 9.00-12.00 uur. U kunt ook

Volg ons op Facebook en/of Instagram
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