Praktijkinformatie
Bij FysioVoorne volgen de therapeuten
regelmatig cursussen en opleidingen
om u een zo breed mogelijk pakket aan
therapieen aan te bieden.
Wij kunnen u van dienst zijn met de
volgende onderzoek- en
behandelmogelijkheden:
- Fysiothereapie
- Manuele therapie
- Echografie
- Shockwave
- Fysiotherapie in water
- Andullatie
- Medical taping
- Fysiofitheidscan
- Wandelfit
- Afvallen onder begeleiding
- Revalidatie
- Stoppen met roken
- Gezonde Leefstijl Interventie
- Beweegprogramma’s

Dorpsplein

Dorpsplein 6 – 7
3233 AL
Oostvoorne

Medisch centrum
Rockanje

Duinoordlaan 1 3235 AH
Rockanje

Zwembad ‘t Wapen van
Marion
Zeeweg 60
3233 CV Oostvoorne

Zwembad de
Rozenburcht

Zuidzijde 35
3181 LR Rozenburg

0181 – 48 45 25
06 – 386 986 86
info@fysiovoorne.nl
www.fysiovoorne.nl

Fysiotherapie
FysioVoorne is de oudste en bekendste
fysiotherapie praktijk van Oostvoorne.
Samen met de patiënt gaan wij op zoek
naar de oplossing van uw
(gezondheids)probleem.
Wij helpen mensen weer in beweging
te komen, hierbij maken wij gebruik
van individuele behandelingen,
beweegprogramma's en/ of adviezen.
De patiënt staat centraal.
We werken op basis van een holistische
behandelingswijze samen met een
preventief en curatief aanbod.

Afspraak maken?
Via ons contactformulier op de website
kan u eenvoudig een afspraak met ons
maken. Ook zijn wij bereikbaar op
werkdagen via Whatsapp.
Binnen 24 uur nemen wij contact
met u op.
Mocht u ons liever bellen verzoeken wij
u dit te doen op werkdagen tussen
08:30 – 12:00.
Vaak kan u dezelfde week nog bij onze
therapeuten terecht. Behandeling aan
huis behoort ook tot de mogelijkheden.
Bij de eerste afspraak vragen wij u het
volgende mee te nemen:
- (Eventuele) verwijsbrief
- Uw zorgpas
- Geldig legitimatiebewijs
- Handdoek
- Mondkapje
Uw klachten worden geïnventariseerd
door middel van een vraaggesprek en
een lichamelijkonderzoek zodat er een
geschikt behandelplan kan worden
opgesteld.

Vergoedingen
Fysiotherapiebehandelingen worden
vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. U vindt dit terug in uw
polisvoorwaarden. Indien u niet
aanvullend verzekerd bent kan u de
tarieven terug vinden op onze website.
Als u in aanmerking komt voor een
chronische indicatie worden de eerste
20 behandelingen op uw aanvullende
verzekering belast. Vanaf de 21ste
behandeling wordt de basisverzekering
belast.
Wilt u meer weten over vergoedingen,
neem contact op met uw
zorgverzekeraar.
FysioVoorne is aangesloten bij het
KNGF, geregistreerd in het BIG-register
en het kwaliteitregister van het KNGF.

Afmelden
Indien u verhinderd bent dient u dit
minimaal 24 uur van te voren door te
geven. Dit kan u telefonisch of per email doen.
Bij het niet tijdig doorgeven zijn wij
genoodzaakt de kosten in rekening te
brengen.

Corona beleid
We volgen de richtlijnen van het
RIVM en onze beroepsgroep. Meer
informatie kunt u terug vinden op
onze website.

Openingstijden
Op de website zijn per locatie de
openingstijden te vinden.

