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Nieuwsbrief mei-juni 2020 

  

           

 We stellen ons team aan u voor…    

 

 

 

We zijn blij dat we per direct in deze bizarre corona-tijd weer geleidelijk onze 
behandelingen op de praktijk mogen opschalen. We houden ons daarbij 
aan de nieuwste RIVM richtlijnen voor onze beroepsgroep. Daarnaast hebben 
we aanvullende maatregelen getroffen voor uw en onze veiligheid zoals 
voorlopig maximaal 4 therapeuten tegelijk aanwezig op de praktijk, 
wisselende tijdschema’s en extra hygiëne (zie ‘Nieuws’ op onze website). 
Indien u corona-verschijnselen denkt te hebben of liever geen contact wenst 
kunt u een afspraak maken voor een telefonisch of e-consult.  

U kunt telefonisch bij Rina of Chimène een afspraak met ons maken (020-
6104100). Of een email sturen naar info@fysio.net. Of zelf online uw 
afspraak plannen op onze website www.fysio.net via ‘inschrijven’ ! 
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Op onze website kunt u bij ‘patiëntbeoordeling’ lezen hoe onze patiënten 
ons en de praktijk de laatste maanden hebben beoordeeld via ‘Qualiview’. 

Onze (beroemde) huiswerkfilmpjes worden in Nederland en België al veel gebruikt 
tijdens het videobellen in coronatijd door collega’s die bij Ruud na- en 
bijscholingscursussen hebben gevolgd. Ze zijn afkomstig uit hoofdstuk 18 van de 
12de druk van “Extremiteiten + wervelkolom” (auteurs Dick Egmond en Ruud 
Schuitemaker). Dit is het Nederlandstalige standaardwerk voor fysio- en 
manueeltherapeutische technieken/testen voor het totale menselijk lichaam. Alle 
548 vaardigheden worden door Dick en Ruud op video gedemonstreerd. Zie 
www.bsl.nl/extremiteiten voor informatie over boek en filmpjes.   

   

Rondom de praktijk kunt U met een blauwe schijf 2 uur vrij parkeren!!! 

Rik, Ruud, Arthur, Harpert en Jonas zijn allen fysio- en manueeltherapeut + nek- en 

schouderspecialisten (www.schoudernetwerkamsterdam.nl) en rugpijnspecialist. Rik is 
ook gespecialiseerd in de behandeling van de kaak. Greet is algemeen fysiotherapeut en 
oedeemtherapeut (lymfedrainage). Boudewijn coördineert als algemeen fysiotherapeut de 
voorbereiding en nabehandeling van de heup- en knieoperaties (Better IN Better OUT) 
en is psychosomatisch fysiotherapeut/haptonoom. Mariette is kinderfysiotherapeut voor 
onze praktijk op de Alphons Laudyschool (ZMLK). Liesbeth is registerpodoloog (voet- 
houdingsspecialist met behulp van podologische zolen). 

  

Voor een kort gratis telefonisch consult in coronatijd graag van te voren even een 
telefoontje (020-6104100) of email naar info@fysio.net. Een van onze therapeuten belt u 
dan terug. Eventueel noodzakelijke behandeling is dan mogelijk binnen 48 uur 

Geopend maandag van 7.00-18.00, dinsdag van 7.00-21.00, woensdag van 8.00-18.00, 
donderdag van 8.00-21.00, vrijdag van 7.00-18.00, zaterdag 9.00-12.30 uur. 

Maak elke dag (lekker buiten!) 10.000 stappen per dag (5 km). Doe elke dag 
1 oefening van onze 117 huiswerkfilmpjes. Start met huiswerkfilmpje 1: ‘het 
ochtendritueel’. Of oefen uw balans met de ‘superman’ (huiswerkfilmpje 
39a). Zet onze website www.fysio.net als App op uw GSM (Android: via de 3 
puntjes rechtsboven- “toevoegen aan uw startscherm”. Iphone: onderaan 

via het vierkantje met pijltje omhoog: “toevoegen aan uw beginscherm”�.  

NetPromotorScore 76 (76% beveelt onze praktijk aan bij vrienden, familie en kennissen! 

Landelijk gemiddelde NPS: 67,3%   

De actuele beoordeling van onze teamleden kunt u volgen op onze 

website: ‘patientbeoordeling’  


