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 fysiotherapie
 kinderfysiotherapie
 manuele therapie
 oedeemtherapie

Als je vooruit wilt, moet je 

weten wat je tegenhoudt.



Specialisaties een aandachtspunten
In onze praktijk kunt u naast de reguliere fysiotherapie terecht voor manuele therapie, 
oedeemfysiotherapie (lymfedrainage) en kinderfysiotherapie.

Daarnaast  kunt u bij ons terecht voor
• Fysiotherapie bij orthopedische klachten
• Fysiotherapie bij sportgerelateerde klachten
• Fysiotherapie bij Multiple Sclerose
• Fysiotherapie na een beroerte (CVA)
• Fysiotherapie bij COPD,
• Fysiotherapie bij Claudicatio intermittens 
 (etalagebenen)
• Medische fitness (fysio fitness)
• Dry needling, 
• Kinesiotaping (medical taping) 
• Mc Kenzie therapie
• Therapie volgens Mulligan concept

Bij de kinderfysiotherapie kunt u terecht voor o.a.:
• Voorkeurshouding bij baby’s
• Huilbaby’s
• Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand
• Kinderen met DCD
• Motorische schrijfproblemen
• Poep en plasproblemen bij kinderen
• Kinesiotaping (medical taping) 
• Scoliosebehandeling naar Schroth BP

Zonder verwijzing naar de fysio
U kunt zich zowel met als zonder verwijzing van uw arts aanmelden bij de fysiotherapeut. 
Alleen bij sommige chronische aandoeningen of na een operatie is een verwijsbrief van de 
huisarts/specialist noodzakelijk.
Wanneer u zonder verwijzing komt, wordt door middel van een “screening” gekeken of u in 
aanmerking komt voor behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt voor  fysiotherapie, dan 
wordt u verwezen naar uw huisarts.

Tarieven en vergoeding
Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen meestal rechtstreeks bij 
de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet 
mogelijk is, ontvangt u zelf een nota op basis van de
vastgestelde tarieven. Zie de website voor onze tarieven. Fysio Vossener heeft met vrijwel alle 
zorgverzekeraars een contract. Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken 
van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling. Bij onduidelijkheid kunt u altijd 
uw therapeut vragen voor uitleg over de vergoedingen.

De fysiotherapeut
Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten 
en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen en bukken, 
zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, 
beseft u pas als u ergens last van krijgt; als het lichaam even niet meewerkt. Degene die veel 
weet van het niet goed functionerend lichaam is de fysiotherapeut: de specialist in beweging. 
Bij de fysiotherapeut kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) 
klachten te voorkomen.  

Onze praktijk 
FysioVossener is gevestigd in de Vossener aan de Molièrelaan en in het Medisch Centrum 
Lambertus aan het Leeuwerikplein, beide in Blerick.
Wij streven naar het leveren van kwalitatief goede zorg voor de patiënt. Dit doen we door nauw 
samen te werken met de huisarts praktijken en specialisten in de verschillende ziekenhuizen 
in de regio. Daarnaast zorgen we dat al onze therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van 
de overheid en zorgverzekeraars. Al onze therapeuten zijn BIG en CKR geregistreerd. Door de 
grote van onze praktijk bent u verzekerd van een groot aanbod van specialismen binnen ons 
vakgebied.

Ons team
Binnen FysioVossener werkt een team enthousiaste fysiotherapeuten, allen specialist
op het gebied van houding en beweging. Onze kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in 
de motorische ontwikkeling van kinderen.
De patiënt staat bij ons centraal en wordt actief betrokken bij de behandeling en het 
herstelproces, waarbij de eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. 
Onder deskundige begeleiding en met ruime aandacht voor de patiënt als individu,
werken we toe naar een optimaal herstel van uw klachten. 
De therapeuten ontwikkelen zich voortdurend door bij- en nascholing om kwalitatief goede 
zorg volgens de nieuwste ontwikkelingen te kunnen bieden.


